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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA 

(RAINT)/2017 

 

1.  INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

(CONSUP) deste Instituto, para o exercício de 2017. 

1.1 AUDITORIA INTERNA 

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

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

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

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

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

Poder Executivo Federal. 

1.2  COMPOSIÇÃO 

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

possui divisão, atuando de forma centralizada, mesmo com a lotação de uma das 

auditoras no Campus de Feira de Santana. 

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

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

Tabela 01 a seguir. 
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Tabela 01: Composição da AUDIN/IFBA 

Servidor Formação Cargo/ Função 

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

Auditora 
Coordenadora AUDIN - 
Titular 

Cássia Regina Almeida dos Santos 
Graduação: Economia 
Pós-graduação: Esp. Planejamento e 
Gestão Governamental 

Auditora 

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

Assistente em 
Administração 

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

Auditora 

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

Auditora 

Samantha de Oliveira Kaihara 

Graduação: Ciências Contábeis 

Pós-graduação: Esp. em 
Contabilidade Governamental 

Auditora 

Sheila Simone Kosminsky Weber 
Graduação: Ciências Contábeis 
Pós-graduação: Esp. Auditoria em 
Organizações do Setor Público 

Auditora 

 

2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS 

DE ACORDO COM O PAINT/2017 

O PAINT/2017 abrangeu Ações de Auditoria relacionadas aos atos gerenciais, à 

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

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

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

Tabela 02: Ações relativas aos atos gerenciais da AUDIN/IFBA executadas no Exercício 2017 
AÇÃO RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO Nº DESCRIÇÃO 

02 
Acompanhamento do Plano de Providências Permanente – 
PPP – CGU 

Coordenadora da AUDIN  

03 
Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil – 

PAE 
Equipe de Auditoria 

04 
Participação na elaboração do Relatório de Gestão – 
Exercício 2016 

Coordenadora da AUDIN  

05 
Participação na elaboração de Relatórios de Atividades de 
Auditoria Interna 

Coordenadora da AUDIN  

06 Transferências Voluntárias (PRONATEC) Equipe de Auditoria 

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

Coordenadora da AUDIN 

08 Elaboração do RAINT Coordenadora da AUDIN 

09 Elaboração do PAINT Coordenadora da AUDIN 

   10 
Elaboração do Plano de Providências da AUDIN - 
Monitoramento das Recomendações emanadas pela Unidade 

de Auditoria Interna 

Equipe de Auditoria 

   11 Monitoramento/Recomendações(AUDIN) Coordenadora da AUDIN 
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No que tange as Ações de Auditoria relativas à capacitação dos servidores lotados na 

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

(sete) deste Relatório. 

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

legitimidade dos atos praticados por este IFBA, a atuação desta AUDIN abrangeu 08 

(oito) Ações, conforme consta na Tabela 03 abaixo apresentada, gerando as 

Constatações e Recomendações constante nas Tabelas 04 a 15 infra dispostas.  

No tocante às Ações relativas aos PAINT/2016 e PAINT/2015, cujos Relatórios Finais 

foram emitidos no exercício de 2017, as respectivas Constatações e Recomendações são 

apresentadas a partir da Tabela 16 até a 29.  

Tabela 03: Ações relativas a avaliação da legalidade e legitimidade dos atos praticados por este IFBA, 

executadas no Exercício 2017 

AÇÃO QUANTIDADE DE 

RELATÓRIOS FINAIS Nº DESCRIÇÃO 
03 Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil – PAE 01 

06 Transferências Voluntárias (PRONATEC) 01 

12 Apuração de Denúncia 03 

13 Avaliação do Registro Acadêmico 01 

14 
Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária 
Anual 

- 

17 Acompanhamento dos atos de concessão de diárias 04 

18 Verificação de Passagens e Despesas com locomoção 01 

19 
Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, 
benefícios e vantagens. 

01 

TOTAL 9 

 

 

 

AÇÃO Nº 06 – PAINT/2017: Transferências Voluntárias (PRONATEC) 

 
 

Tabela 04: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 001/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Ausência 

de observação, em sua 

completude, dos 

componentes da Estrutura 

dos Controles Internos da 

Gestão, conforme o 

disposto no Capítulo II, 

Seção III da Instrução 

Normativa Conjunta de nº 

01/2016 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento 

e Gestão e da 

Controladoria Geral da 

União. 

Não houve 

 

Não houve 

 

Considerando que não houve 

manifestação do gestor quanto às 

fragilidades, apontadas acima, 

concernentes aos controles 

internos administrativos; 

Considerando, ainda, que os 

controles internos da gestão 

devem integrar as atividades, 

planos, ações, políticas, sistemas, 

recursos e esforços de todos que 

trabalhem na organização, sendo 

projetados para fornecer 

segurança razoável de que a 

organização atingirá seus 

objetivos e missão, conforme 

disposto no Art. 4º da Instrução 

Recomendação 1.1: Que a 

Diretoria Geral do Campus 

junto com os responsáveis 

pela condução de 

atividades e tarefas, no 

âmbito dos seus 

macroprocessos finalísticos 

e de apoio, implementem 

controles internos a fim de 

mitigar os riscos inerentes 

à sua ausência na execução 

de programas pela Gestão. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Normativa Conjunta de nº 

01/2016 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão e da Controladoria Geral 

da União, emitimos a seguinte 

recomendação, a qual será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providência Permanente desta 

AUDIN. 

Constatação 02: Registro 

da freqüência dos 

bolsistas, relativo ao 

PRONATEC, 

concomitantemente ao 

registro da jornada regular 

de trabalho do servidor. 

 

Não houve 

 

De acordo com o 

MEMORANDO Nº 

104/2017/GD.BAR, o Gestor 

informa:  

De ordem da Direção Geral, e 

considerando o atendimento de 

vossa solicitação através do 

processo 23286.004497/2017-37, 

encaminhamos os 

esclarecimentos dos servidores 

mencionados acerca dos 

registros de frequências relativo 

ao PRONATEC em intervalos de 

tempo coincidentes em relação 

aos registros de frequências das 

suas jornadas laborais do IFBA. 

Vide texto completo no seguinte 

endereço: 

(http://portal.ifba.edu.br/menu-

de-apoio/paginas-menu-de-

apoio/auditoria-interna-

documentos) > RELATÓRIO DE 

AUDITORIA 2017 > 001_2017 - 

Sobreposição de carga horária 

(PRONATEC) - Campus de 

Barreiras.pdf) 

Considerando a necessidade de: 

1 – Retificações dos equívocos 

mencionados na Manifestação 

0468136, de 29/09/2017, relativos 

ao preenchimento das folhas de 

freqüências dos meses de maio e 

agosto de 2014, quanto ao 

Servidor B.A.D.A.; 

2 – Retificações do equívoco 

mencionado no Memo. 70/2017, 

de 28/09/2017, relativo ao 

preenchimento da folha de 

freqüência, referente ao mês de 

abril de 2014, comprovação da 

compensação das 03(três) horas 

referentes ao dia 02/04/2014, 

quanto à Servidora K.A.P.M.; 

3 – Comprovação das 

compensações mencionadas no 

Memo. s/nº, de 27/09/2017, 

quanto ao Servidor J.R.C.; 

4 – Comprovação das 

compensações mencionadas no 

Memo. 01/2017/PRONATEC de 

27/09/2017, quanto à Servidora 

S.S.P.F; 

5 – Retificações das falhas 

mencionados no Memo. 

001/2017, de 28/09/2017, 

relativas ao preenchimento das 

folhas de freqüências da 2ª 

Quinzena do mês de julho/2014 e 

da 1ª Quinzena dos meses de 

setembro e outubro de 2014, 

comprovação das eventuais 

compensações realizadas, quanto 

ao Servidor D.B.D.O.; 

E que a documentação enviada a 

esta Audin, referente ao Servidor 

P.J.D.S., dirimiu a 

inconformidade apresentada. 

Emitimos as seguintes 

recomendações, as quais serão 

acompanhadas por meio do Plano 

de Providência Permanente - PPP. 

Recomendação 2.1: Que a 

Coordenação do Pronatec 

e/ou a Chefia imediata do 

servidor promova(m) a 

necessária regularização 

dos registros de frequência, 

nos casos de sobreposição 

de jornada identificados 

nas Tabelas de 1 a 4 e de 7 

a 20 deste Relatório, com 

vistas à restituição dos 

recursos percebidos 

indevidamente ou 

compensação da carga 

horária. 

Recomendação 2.2: Que a 

Diretoria Geral do Campus 

implante, numa próxima 

execução do PRONATEC 

ou de outros programas 

congêneres, controle de 

frequência efetivo, seja ele 

eletrônico ou não, em 

sistemas/módulos distintos 

dos utilizados pelo 

Instituto para cômputo das 

horas regulares, com 

críticas a registros 

simultâneos, de modo a 

evitar sobreposição da 

jornada destinada às 

atribuições do bolsista com 

as relativas ao cargo 

efetivo ocupado na 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/auditoria-interna-documentos
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AÇÃO Nº 17 – PAINT/2017: “Acompanhamento dos atos de concessão de diárias”  

 

 

Tabela 05: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 002/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: solicitação 
de diárias em data 

posterior à viagem dos 

servidores (vide o disposto 

no Quadro 3 na íntegra do 

Relatório Final) 

Não houve Conforme o disposto no 

Memorando nº 

067/2017/GAB.JAC: 

Segue justificativas e documentos 

para a auditoria. 

PCDP nº 19 – O servidor 

solicitou as diárias posterior a 

data da realização da viagem 

porque o Campus não 

disponibilizava de recurso no 

mês da viagem, janeiro de 2017. 

É sabido que as diárias devem 

ser pagas de forma antecipada e 

de uma só vez, porém, o campus 

Jacobina não disponibilizava de 

orçamento/empenho para 

pagamento das diárias 

antecipadas do servidor, uma vez 

que, a provisão concedida inicial 

ocorreu dia 23/01/2017. 

Ressaltando ainda, que a viagem 

era inadiável, visto que, temos 

prazo de enviar tal declaração 

(GFIP), e a falta de envio 

ocasionaria prejuízos financeiros 

para a administração. 

 

PCDP nº 255 – Há época, o 

servidor preencheu o formulário 

de forma incorreta. Sendo assim, 

foi preciso esperar o servidor 

retornar, preencher 

corretamente o formulário para 

assim poder lançar no SCDP. 

 

PCDP nº 276 – Não foi possível 

solicitar as diárias da servidora 

no prazo correto devido à um 

erro em seu cadastro o SCDP, do 

auxílio alimentação, que 

constava com o não recebimento. 

Dessa forma, foi preciso 

aguardar a COCAD fazer a 

correção para assim solicitar as 

diárias. 

 

Diante do teor da manifestação 

constante no Memorando 

supracitado, percebe-se a 

dificuldade em relação ao 

planejamento das viagens, bem 

como a ausência de mecanismos 

de revisão dos próprios atos. A 

título de exemplo, utilizado como 

boas práticas, o Campus de 

Salvador adotou medidas com 

vista ao necessário planejamento 

financeiro das viagens o que 

resultou na melhoria de seus 

processos quanto à 

tempestividade dos pagamentos 

das indenizações, diante disso, 

sugere-se ao Campus, conhecer e 

avaliar as medidas adotadas, 

adequando as melhores práticas a 

sua realidade. 

 

Ademais, a inexistência de 

mecanismos de revisão de atos 

resulta em erros e retrabalho, 

conseqüentemente, o atendimento 

aos prazos processuais na 

concessão das diárias ficam 

prejudicados.  

 

Recomendação 1.1: que se 

promovam as medidas 

administrativas necessárias 

com o objetivo de otimizar 

as rotinas de concessão de 

diárias de forma a 

assegurar tempestividade 

na solicitação das diárias e 

o pagamento da 

indenização ao servidor 

que se deslocou a serviço 

ou para participar de 

eventos/treinamentos; 

 

Recomendação 1.2: que se 

estabeleça mecanismo de 

revisão dos atos de um 

servidor por outro como 

meio de reduzir os erros e, 

conseqüentemente, o 

retrabalho. 

 

Constatação 2: ausência de 

documentos de suporte 

que devem compor o 

processo de diárias na 

etapa de planejamento das 

viagens; 

 

Não houve Conforme o disposto no 

Memorando nº 

067/2017/GAB.JAC: 

Segue justificativas e documentos 

para a auditoria. 

PCDP nº 74 e 75 – Os servidores 

NRLJ e JCAO são professores de 

educação física do Campus 

Jacobina e chefes da delegação 

do Campus dos Jogos 

Integradores do IFBA. 

PCDP nº 79, 80 e 276 – Segue 

documento comprovando o 

convite. 

Embora existissem tais 

documentos, estes não se 

encontravam dispostos no 

Sistema SCDP. Cabe destacar que 

os documentos suportes (emails, 

ofícios, memorandos 

convocatórios para reuniões, 

convites, folderes de 

congressos/seminário e palestras) 

devem compor a etapa de 

planejamento, sendo necessário 

incluí-los como anexos de 

viagem. Assim, os documentos 

citados que demonstram a 

motivação/horários e o interesse 

público dos deslocamentos devem 

constar como parte dos processos 

Recomendação 2.1: que se 

oriente o solicitante a 

inserir toda a 

documentação suporte 

(emails, ofícios, 

memorandos convocatórios 

para reuniões, convites, 

folderes de 

congressos/seminário e 

palestras) no Sistema 

SCDP com vistas a 

demonstrar a 

motivação/horários e o 

interesse público dos 

deslocamentos; 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

 

 

de concessão, conforme o 

disposto no citado Acórdão nº 

9.702/11.   

Diante disso, faz-se necessário 

que se oriente sobre a necessidade 

de dispor, no espaço destinado 

aos “anexos da viagem”, toda 

documentação suporte necessária 

para que o “proponente”, 

responsável pela autorização e 

aprovação da viagem, possua os 

dados e informações necessários 

para deferir ou indeferir o pleito.  

 

Constatação 3: prestação 

de contas incompletas e 

sem tempestividade.  

 Descumprimento do 

prazo legal de 5 dias 

para prestação de 

contas pelo proposto; 

 Relatório de Viagem 

apresentado sem 

anexar documento 

comprobatório da 

atividade realizada. 

 

Não houve Conforme o disposto no 

Memorando nº 

067/2017/GAB.JAC: 

PCDP nº 24, 38, 79, 80, 151 – 

Em relação ao descumprimento 

do prazo legal de 5 dias para 

prestação de contas pelo 

proposto, entendo que é de 

responsabilidade do servidor 

fazê-la dentro do prazo, o que 

muitas vezes não ocorre. 

Algumas justificativas 

apresentadas, são: 

esquecimento, falta de tempo, 

falta de compromisso por parte 

do servidor, e aguardando 

certificado. Além de o próprio 

sistema cobrar a prestação de 

contas, através de e-mails, a 

pessoa responsável pelo 

lançamento da Prestação de 

contas no SCDP também o faz. 

 

PCDP nº 29, 74, 79, 80, 291, 

292, 255 – As PCDP nº 29 e 255, 

respectivamente viagens do 

diretor geral e diretor 

administrativo do Campus foram 

apresentados apenas os 

relatórios de viagem. É sabido 

que muitas vezes os diretores do 

Campus precisam se deslocar 

para a Reitoria para reuniões, 

resolver questões administrativas 

que muitas vezes não são 

resolvidas por telefone, 

email,sendo assim faz-se 

necessário o deslocamento. 

Segue documento certificando as 

PCDP nº 79, 80, 291, 292. 

 

A auditoria de conformidade dos 

atos de concessão de diária 

confronta os atos realizados com 

o padrão previamente 

estabelecido por meio de leis, 

normas, acórdãos, procurando 

verificar os desvios em relação às 

referidas normas. Assim, a 

análise de conformidade do ato de 

concessão de diárias se encontra 

respaldada no Decreto 5.992/ 06, 

na Instrução Normativa nº 

03/2015 e no Acórdão nº 

9.702/2011, independentemente 

do cargo que o servidor ocupa na 

Instituição. 

Além disso, conforme o disposto 

no art. 70 da Constituição 

Federal, a prestação de contas 

alcança qualquer servidor que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a 

União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. 

No que diz respeito ao atraso na 

prestação de contas, a auditoria 

interna tem ciência das 

dificuldades, no entanto, faz-se 

necessário que a gestão discipline 

as situações em que o servidor 

falta com o dever da prestação de 

contas, a exemplo da  

possibilidade de ressarcimento ao 

erário dos valores recebidos, 

tendo em vista a ausência de 

prestação de contas devida no 

período legal. Cabe destacar que 

o IFBA utiliza Sistema 

digitalizado, hospedado em 

plataforma WEB, no qual o 

preenchimento do relatório de 

viagem com a inclusão da 

documentação comprobatória 

possibilita o encaminhamento 

tempestivo da prestação de contas 

ao proponente. 

 

Recomendação 3.1: que se 

anexe junto ao Relatório de 

Viagem dos propostos, no 

Sistema SCDP, em futuras 

propostas de concessão de 

diárias, os documentos 

comprobatórios da 

realização das atividades 

do evento conforme o 

disposto no Acórdão 

9.702/2011.  

 

Recomendação 3.2: diante 

da inexistência de regras 

formais relacionadas aos 

casos de inobservância e 

descumprimento das 

rotinas de prestação de 

contas de diárias, que se 

estabeleça e publique tais 

procedimentos com vistas 

a serem adotados nos casos 

de não atendimento aos 

prazos legais por parte do 

proposto. 
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Tabela 06: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 003/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: ausência de 

documentos de suporte 

que devem compor o 

processo de diárias na 

etapa de planejamento das 

viagens. 

Não houve Vide manifestação do Gestor em 

relação às Constatações 

observadas, conforme o disposto 

no teor do Memorando  

nº167/2017/2017/GAB.EUN, 

constante na integra do 

Relatório Técnico de Auditoria 

nº 003. 

 

A dificuldade de organização das 

rotinas de concessão de diárias no 

Campus repercute na eficácia dos 

atos. Observou-se que embora 

existissem documentações 

suportes, estas não se 

encontravam disposta no Sistema 

SCDP. Cabe destacar que os 

documentos suportes (emails, 

ofícios, memorandos 

convocatórios para reuniões, 

convites, folderes de 

congressos/seminário e palestras) 

devem compor a etapa de 

planejamento, sendo necessário 

incluí-los como anexos de 

viagem. Assim, aqueles 

documentos que demonstram a 

motivação/horários e o interesse 

público dos deslocamentos devem 

constar como parte dos processos 

de concessão, conforme o 

disposto no citado Acórdão nº 

9.702/11.   

 

Recomendação 1.1: que se 

promovam as medidas 

administrativas necessárias 

com o objetivo de otimizar 

os atos e as rotinas de 

concessão de diárias de 

forma a assegurar a 

eficácia destas; 

 

Recomendação 1.2: que se 

proceda a inserção da 

documentação suporte 

(emails, ofícios, 

memorandos convocatórios 

para reuniões, convites, 

folderes de 

congressos/seminário e 

palestras), no Sistema 

SCDP, com vistas a 

demonstrar a 

motivação/horários e o 

interesse público dos 

deslocamentos. 

 

Constatação 2: Prestação 

de contas incompletas e 

sem tempestividade. 

 Descumprimento do 

prazo legal de 5 dias 

para prestação de 

contas pelo proposto. 

 Relatório de Viagem 

apresentado sem 

anexar documento 

comprobatório da 

atividade realizada. 

 

 

Não houve Vide manifestação do Gestor em 

relação às Constatações 

observadas, conforme o disposto 

no teor do Memorando  

nº167/2017/2017/GAB.EUN, 

constante na íntegra do 

Relatório Técnico de Auditoria 

nº 003. 

 

No que diz respeito ao atraso na 

prestação de contas, a auditoria 

interna tem ciência das 

dificuldades, no entanto, faz-se 

necessário que a gestão discipline 

as situações em que o servidor 

falta com o dever da prestação de 

contas tempestivamente. Cabe 

destacar que o IFBA utiliza 

Sistema digitalizado, hospedado 

em plataforma WEB, no qual o 

preenchimento do relatório de 

viagem com a inclusão da 

documentação comprobatória 

possibilita o encaminhamento 

tempestivo da prestação de contas 

ao proponente. 

Recomendação 2.1: que se 

adotem medidas 

administrativas com vistas 

a orientar os servidores 

quanto à necessidade de 

anexar os documentos 

comprobatórios da 

atividade realizada  junto 

ao Relatório de Viagem  

dos propostos em 

cumprimento ao disposto 

no Acórdão 9.702/2011; 

 

Recomendação 2.2: diante 

da inexistência de regras 

formais, relacionadas aos 

casos de inobservância e 

descumprimento das 

rotinas de prestação de 

contas de diárias, que se 

estabeleça e publique tais 

procedimentos com vistas 

a serem adotados nos casos 

de não atendimento dos 

prazos legais por parte do 

proposto. 

 

Tabela 07: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 004/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Entraves 

administrativos 

prejudicam o pagamento 

tempestivo das diárias 

Não houve De acordo com o Ofício nº 

057/2017, o Gestor informa: 

Em resposta a Solicitação de 

Auditoria nº 053/2017, datada de 

06 de novembro de 2017, que 

encaminha Relatório Técnico 

Preliminar de Auditoria IFBA – 

nº 004/2017 que contêm 

Tendo em vista que os 

documentos comprobatórios e os 

esclarecimentos adicionais 

encaminhados pelo Campus 

permitiram uma nova 

interpretação da situação, 

observou-se a necessidade de 

modificação dos termos, após 

análise da documentação, no item 

Recomendação 1.1: que se 

promova o pagamento 

tempestivo das diárias dos 

servidores de forma a 

assegurar a antecedência 

da indenização a servidor 

que se deslocou a serviço 

de sua sede. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

registros decorrentes da Ação nº 

17 – PAINT/ 2017, concernentes 

ao “Acompanhamento dos atos 

de concessão de diárias de 

passagens” seguem os seguintes 

esclarecimentos: 

Constatação 01: Entraves 

Administrativos prejudicam o 

pagamento tempestivo das 

diárias: Na situação encontrada 

é relatada a justificativa 

da ausência de servidor com 

perfil necessário para 

lançamento do teto orçamentário 

do campus, mas que se verificou, 

por meio da tela “Consultar 

Usuário listagem no SCDP”, que 

o Campus possui 01 servidor 

com perfil ativo de Coordenador 

Setorial. 

Ocorre que na consulta feita no 

SCDP, não se observou a data 

em que foi realizada a alteração 

do perfil da servidora Camila de 

Almeida Sousa para que ela 

pudesse inserir o teto 

orçamentário no sistema. Assim 

que o empenho foi feito e a 

Reitoria liberou o limite, 

informei ao Gestor do SCDP, 

Senhor Fábio Fonteles, através 

do Processo 

23282.000184/2017-41, sobre a 

remoção do servidor que tinha o 

perfil de Coordenador Setorial e 

solicitei a alteração do perfil da 

servidora acima mencionada 

para que pudéssemos dar 

andamento às solicitações de 

diárias e passagens.  

Essa alteração foi solicitada no 

dia 07/02/2017, conforme cópia 

anexa a esse processo. No dia 

15/02/2017 fiz nova solicitação 

através do processo 

23282.000245/2017-70, mas a 

alteração do perfil da servidora 

Camila de Almeida Sousa  só foi 

efetuada no dia 14 de março de 

2017 (Segue anexo Histórico do 

Processo). O teto foi inserido na 

mesma data em que o perfil foi 

alterado conforme consta em 

cópia anexa  extraída da página 

do SCDP  “consultas Extrato 

Teto Orçamentário LISTAGEM -

 Filtro Extrato Teto 

Orçamentário”. 

Somente a partir da alteração do 

perfil, todos os processos de 

solicitação de diárias e 

passagens puderam ser 

encaminhados no SCDP. O 

pagamento das diárias só foi 

efetuado no dia 27 de março de 

2017 em razão de férias da 

servidora Camila de Almeida 

Sousa. 

Nas PCDPs listadas nesta 

constatação, as viagens 

“ causa “ do Relatório Preliminar.  

 

Assim as expressões e textos 

iniciais, “Planejamento financeiro 

ineficiente” e “Desconhecimento 

dos trâmites administrativos no 

SCDP, uma vez que o campus 

possui servidor com o perfil de 

Coordenador setorial, o que 

possibilitaria o lançamento 

tempestivo do teto orçamentário”, 

foram substituídas pelo seguinte 

texto “inexistência de servidor 

com perfil adequado de 

coordenador setorial para o 

lançamento tempestivo do teto 

orçamentário do Campus”.  

 

Em que pese os esclarecimentos 

adicionais, houve 

desconformidades em relação aos 

parâmetros legais, dessa forma, 

será realizado o monitoramento 

da recomendação abaixo, por 

meio do Plano de Providência 

Permanente – PPP, com o 

objetivo de verificar o efetivo 

cumprimento dos aspectos legais 

em relação ao pagamento das 

viagens ao proposto.   
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

ocorreram entre 15/02/2017 a 

14/03/2017, o que esclarece que 

não houve planejamento 

financeiro ineficiente do campus, 

nem o desconhecimento dos 

trâmites administrativos no 

SCDP, uma vez que o campus 

NÃO possuía servidor com perfil 

de Coordenador setorial no 

período em que as viagens 

aconteceram. 

Constatação 2: ausência de 

documentos de suporte 

que devem compor o 

processo de diárias na 

etapa de planejamento das 

viagens; 

 

Não houve Conforme o disposto no Ofício nº 

057/2017: 

Foi solicitado aos propostos das 

duas PCDPs citadas acima, para 

apresentarem com a máxima 

urgência, documentos 

comprobatórios aptos a 

demonstrarem a 

motivação/horários e interesse 

público dos deslocamentos, para 

serem anexados a esse processo 

a fim de diminuir o efeito 

causado pela falta de inserção 

dos mesmos no momento da 

solicitação das diárias e 

passagens. 

 

Por meio da declaração nº de 

Protocolo-SEI (0524014),a Pro-

Reitoria de Ensino – PROEN 

apresentou a informação sobre a 

realização do Seminário de 

Assistência Estudantil, atestando 

o interesse público do 

deslocamento do servidor na 

proposta nº 211. Importante 

destacar a necessidade de incluir, 

no SCDP, toda a documentação 

suporte pertinente à viagem do 

proposto em futuros processos de 

concessão de diárias. 

Cabe destacar que embora o 

Gestor tenha comprovado a 

motivação e o interesse públicos 

dos deslocamentos, 

encaminhando a documentação 

comprobatória no período de 

elaboração do Relatório Final, 

consideramos necessário o 

monitoramento desta 

recomendação em futuros 

processos de concessão de 

diárias, por meio do Plano de 

Providência – PPP. 

Recomendação 2.1: que se 

proceda à inserção da 

documentação suporte 

(emails, ofícios, 

memorandos convocatórios 

para reuniões, convites, 

folderes de 

congressos/seminário e 

palestras), de forma 

tempestiva no Sistema 

SCDP, com vistas a 

demonstrar a 

motivação/horários e o 

interesse público dos 

deslocamentos. 

 

Constatação 3: prestação 

de contas incompletas e 

sem tempestividade.  

 Descumprimento do 

prazo legal de 5 dias 

para prestação de 

contas pelo proposto. 

 Relatório de Viagem 

apresentado sem 

anexar documento 

comprobatório da 

atividade realizada. 

 

 

Não houve Vide manifestação do Gestor, em 

relação à Constatação, na 

íntegra do Relatório Técnico de 

Auditoria nº 004. 

 

A princípio, cabe a retificação de 

que não é o Decreto 5.992/06 que 

estabelece o prazo para prestação 

de contas. Este prazo se encontra 

expressamente mencionado no 

art. 19 da Instrução Normativa 

03/2015, a seguir transcritos: 

Instrução Normativa 03/2015 

Art. 19. A prestação de contas do 

afastamento deverá ser realizada 

por meio do SCDP, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, 

contados do retorno da viagem, 

mediante a apresentação dos 

bilhetes ou canhotos dos cartões 

de embarque, em original ou 

segunda via, ou recibo do 

passageiro obtido quando da 

realização do check in via 

internet, ou a declaração 

fornecida pela companhia aérea, 

bem como por meio do registro 

eletrônico da situação da 

passagem no SCDP. (grifo nosso) 

Destaca-se que a prestação de 

contas deverá ser realizada no 

prazo máximo de 5 dias, contados 

do retorno da viagem. Em que 

pese às dificuldades apontadas, a 

exemplo da ausência de um 

Recomendação 3.1: que se 

proceda à prestação de 

contas no prazo máximo de 

5 dias, contados do retorno 

da viagem, conforme o 

disposto  na Instrução 

Normativa 3/2015. 

 

Recomendação 3.2: que se 

anexe os documentos 

comprobatórios da 

atividade realizada junto ao 

Relatório de Viagem do 

proposto, em futuras 

propostas de concessão de 

diárias, em cumprimento 

ao disposto no Acórdão 

9.702/2011.  
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

servidor com perfil de 

coordenador setorial, a qual se 

encontra atualmente resolvidas 

pelo Campus, conforme 

documentação comprobatória 

encaminhada pelo Campus,faz-se 

necessário o acompanhamento 

das recomendações, a seguir 

dispostas, com vista à verificação 

do correto atendimento às 

disposições legais. 

Quanto ao último parágrafo da 

manifestação do Gestor, faz-se 

necessário a formulação de uma 

errata, pois onde se lê PCDP nº 

205, deve-se lê PCDP nº 202. 

Observou-se na justificativa dessa 

proposta (202) e no parágrafo 3º 

da manifestação encaminhada, 

que houve a necessidade de 

aguardar o retorno da servidora 

afastada para efetuar os 

pagamentos das indenizações, 

situação que consideramos não 

ser razoável, tendo em vista a 

necessidade de continuidade do 

serviço público. 

 

 

 

Tabela 08: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 005/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: prestação 

de contas incompletas e 

sem tempestividade.  

 Descumprimento do 

prazo legal de 5 dias 

para prestação de 

contas pelo proposto; 

 Relatórios de 

Viagens 

apresentados sem 

anexar documento 

comprobatório da 

atividade realizada. 

 

Não houve Vide manifestação do Gestor, em 

relação à Constatação, na 

íntegra do Relatório Técnico de 

Auditoria nº 005. 

 

Considerando a manifestação da 

Gestão do Campus, cabe 

esclarecer que o administrador 

público se serve do poder-dever 

de disciplinar como meio de 

controlar o desempenho das 

funções e a conduta dos seus 

servidores, responsabilizando-os 

pelas faltas cometidas. Sendo 

assim, o disciplinamento de tais 

condutas é ato de gestão que deve 

partir da própria administração, 

sem o viés da Unidade de 

Auditoria Interna. 

Tendo em vista a existência de 

impedimento normativo das 

AUDINS se envolverem nas 

decisões administrativas das 

entidades nas quais fazem parte, 

faz-se necessária aindispensável 

cautela que tais Unidades devem 

possuir. Ademais, considera-se 

que o próprio gestor tem expertise 

e a competência necessária para a 

adoção das medidas cabíveis que 

se fazem tão necessárias ao ato de 

concessão de diárias. 

Diante do compromisso em 

atender à legislação e acórdão 

supracitados do ato de concessão 

de diárias, concluímos a análise 

da manifestação do Gestor, bem 

como salientamos que as 

recomendações relacionadas a 

Recomendação 1.1: que se 

verifique a possibilidade de 

incluir, no regulamento 

relativo à  solicitação de 

passagens e diárias do 

Campus, as documentações 

comprobatórias adequadas 

quando os deslocamentos 

forem a serviço para 

participação em reuniões 

de colegiado, conselhos 

superiores, visitas técnicas, 

dentre outras atividades 

rotineiras do Campus, 

conforme o disposto no 

Acórdão 9.702/2011. 

 

Recomendação 1.2: que se 

adotem medidas 

administrativas com vistas 

a orientar os servidores 

quanto à necessidade de 

anexar os documentos 

comprobatórios da 

atividade realizada junto ao 

Relatório de Viagem do 

proposto, em futuras 

propostas de concessão de 

diárias, em cumprimento 

ao disposto no Acórdão 

9.702/2011. 

 

Recomendação 1.3: tendo 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

seguir serão monitoradas por 

meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

 

em vista que o 

administrador público se 

serve do poder-dever de 

disciplinar como meio de 

controlar o desempenho 

das funções e a conduta 

dos seus servidores, que se 

estabeleçam normas para 

os casos de ausência de 

prestação de contas, de 

inobservância e ou de 

descumprimento dos 

prazos legais, uma vez que 

não existe disposição legal 

a nível Institucional; 

 

 

 

 

AÇÃO Nº 03 – PAINT/2017: “Acompanhamento do Programa de Assistência 

Estudantil – PAAE” 

 

 
Tabela 09: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 006/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Ausência 

de observação de alguns 

dos componentes da 

Estrutura dos Controles 

Internos da Gestão, 

conforme o disposto no 

Capítulo II, Seção III da 

Instrução Normativa 

Conjunta de nº 01/2016 do 

Ministério do 

Planejamento, Orçamento 

e Gestão e da 

Controladoria Geral da 

União. 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

23278.008611/2017-06 

(0553325), intitulado como 

CONSIDERAÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL SOBRE 

RELATÓRIO Nº 006/2017 AÇÃO 

Nº03 – PAINT/2017, o Serviço 

Social informa: 

 Quanto ao o item IV do referido 

relatório, na seção Controle 

Interno, Constatação 01, que 

trata da ausência de assinatura 

do assistente social no relatório 

de entrevista social, sinalizamos 

que essa situação se dá por uma 

serie de motivos, dentre eles: a 

carga elevada de trabalho na 

responsabilidade do Serviço 

Social; o número cada vez mais 

crescente de 

estudantes/candidatos ao 

programa; a necessidade de 

acelerar o processo para atender 

as necessidades dos estudantes, 

que muitas vezes são de caráter 

emergencial. Destinando, assim, 

tempo insuficiente para a 

realização de entrevista social de 

forma satisfatória. Como já foi 

observado anteriormente, o 

Serviço Social tem assumido 

ações dentro do Programa que 

não são pertinentes a sua 

atuação, como exemplo: 

confecção de folha de 

pagamento, recepção e 

conferência de documentos, 

organização de prontuários, etc. 

“Art. 3º Inciso2ººCaberá à 

gestão da Assistência Estudantil 

Considerando a manifestação do 

Serviço Social, ressaltamos que o 

Parágrafo Único, art. 5° da 

Resolução CONSUP/IFBA nº. 

25/2016 dispõe que; 

Art. 5º - A divulgação do 

processo seletivo do PAAE do 

IFBA será realizada mediante 

edital específico de cada campus, 

de acordo com o disposto nesta 

Norma. 

Parágrafo Único: Caberá apenas 

ao profissional de Serviço Social 

de cada campus do IFBA o 

planejamento, execução e 

avaliação do processo de 

inscrição e seleção deste 

programa. 

Desse modo, o formulário de 

“Entrevista Social” de 2016, o 

preenchimento do Formulário de 

Inscrição para Assistência 

Estudantil e o check-list para 

conferência de documentos 

PAAE/2016 são de 

responsabilidade da Coordenação 

Psicossocial. 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 1.1: Que a 

Coordenação Psicossocial 

do Campus, responsável 

pelo processo de inscrição 

e seleção do PAAE, 

implemente contNãoroles 

internos a fim de mitigar os 

riscos inerentes à sua 

ausência na execução do 

programa. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

de cada campus desenvolver as 

ações administrativos 

burocráticas do PAAE, conforme 

disposto nestas Normas.” Dessa 

forma, a sobrecarga na 

organização e execução de todo 

o processo seletivo compromete 

ações que são privativas ao 

Serviço Social. Como por 

exemplo: entrevista social, visita 

domiciliar, dentre outras ações 

previstas no conjunto de 

instrumentais técnicos operativos 

da profissão, trazendo prejuízos 

em aspectos relevantes para 

detalhes que são importantes 

para o processo. Vale ressaltar 

que o trabalho do Serviço Social 

não se resume ao processo 

seletivo do PAAE, muito menos 

ao acompanhamento apenas dos 

estudantes selecionados no 

programa. Conforme prevê os 

documentos que normatizam o 

Serviço Social há diversas outras 

dimensões do trabalho do 

Serviço Social nesta área de 

atuação especifica, a educação. 

Quanto ao item 02, 

preenchimento incompleto do 

formulário de inscrição, 

reafirmamos que a falta de uma 

estrutura compromete o processo 

seletivo, podendo trazer falhas 

ao programa. Podemos citar, por 

exemplo: a falta de 

informatização no referido 

processo, a incompreensão por 

parte dos candidatos quanto aos 

dados solicitados, apesar de 

explicações de forma presencial 

bem como a disponibilização de 

material escrito (folder, edital, 

informativos, site institucional). 

Diante desse contexto ainda 

acresce-se o fato de não termos 

pessoal administrativo específico 

trabalhando junto ao PAAE, 

embora seja previsto na sua 

normatização. Há três anos 

letivos temos a “ajuda” pontual 

de alguns profissionais do 

campus que são designados em 

caráter emergencial, para 

realizar a recepção de 

documentos durante a inscrição. 

Porém, o fato desses servidores 

não terem o conhecimento do 

programa na sua totalidade e 

consequentemente de 

compreender alguns itens do 

referido formulário, por falta de 

tempo hábil para preparação 

dessas pessoas diante das 

minúcias do processo seletivo, 

assim prejudicando a exigência e 

orientação para o devido 

preenchimento no ato da 

inscrição por parte dos 

estudantes Quanto ao item 03 

afirmamos que o conjunto de 

documentos é de fundamental 

importância para admissão do 

estudante no PAAE, entretanto, 
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utilizamos de outros 

instrumentos que complementam 

a seleção, considerando que 

alguns membros familiares, por 

vários motivos não possuem os 

documentos exigidos. A 

avaliação não consiste somente 

de critérios materiais, mais 

também subjetivos. Há situações 

da composição familiar que se 

apresentam de forma bem 

específica, que vão além de 

documentos comprobatórios 

solicitados em edital, 

informações essas que podem ser 

colhidas na entrevista social e/ou 

visita domiciliar. Somado a isso, 

nos deparamos cotidianamente 

com problemas institucionais que 

dificultam a execução do PAAE, 

conforme já foi citado 

anteriormente, mas que vale 

reafirmar: ausência de uma 

Gestão da política; sobrecarga 

de trabalho; quadro de pessoal 

limitado; falta de um servidor 

administrativo no setor, dentre 

outros. 

Constatação 02: Inscrição 

e seleção, no programa 

PAAE, com 

documentação incompleta 

ou desatualizada. 

 

 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

23278.008611/2017-06 

(0553325), intitulado como 

CONSIDERAÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL SOBRE 

RELATÓRIO Nº 006/2017 AÇÃO 

Nº03 – PAINT/2017, o Serviço 

Social informa: 

 Quanto ao item 02, dos critérios 

de inscrição e seleção, 

constatação 02: inscrição e 

seleção no programa PAAE com 

documentação incompleta e 

desatualizada, informamos que 

as dificuldades para tal situação 

já foram sinalizadas acima. 

Considerando a manifestação do 

Serviço Social, concordamos que 

é plausível a utilização de 

diversos métodos de verificação 

da situação de vulnerabilidade 

social. Entretanto, a aplicação de 

outros critérios, relativos ao 

mérito, na seleção, não os 

eximem no cumprimento dos 

normativos pertinentes. 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 2.1: Que a 

Coordenação Psicossocial 

adote procedimentos de 

coleta e conferência dos 

documentos exigidos para 

a inscrição e seleção no 

PAAE, a fim de não causar 

prejuízos àqueles que 

cumprem todos os critérios 

exigidos no edital. 

Constatação 03: Ausência 

de uniformidade dos 

valores pagos aos alunos a 

título de auxílios/bolsas. 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

23278.008611/2017-06 

(0553325), intitulado como 

CONSIDERAÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL SOBRE 

RELATÓRIO Nº 006/2017 AÇÃO 
Nº03 – PAINT/2017, o Serviço 

Social informa: 

 

Ao que se refere o item 

pagamento das bolsas e auxílios, 

Constatação 03: ausência da 

uniformidade nos valores pagos 

aos alunos a título de 

bolsas/auxílios. Salientamos que 

essa questão já fora tratada na 

auditoria em locus. Há um 

documento anexado em cada 

prontuário que ocorre essa 

situação específica. 

Considerando a manifestação do 

Serviço Social, destacamos a 

importância de se ter 

procedimentos de revisão dos 

atos praticados, bem como um 

controle efetivo sobre a folha de 

pagamento dos bolsistas. 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

Recomendação 3.1: Que a 

Coordenação Psicossocial 

adote medidas, no sentido 

de se ter um cronograma 

de pagamento, relativo ao 

PAE ou demais programas 

congêneres, em 

conformidade, 

preferencialmente, com o 

ano letivo vigente. 

Constatação 04: 

Inobservância dos 

requisitos necessários à 

concessão do auxílio 

transporte. 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

23278.008611/2017-06 

(0553325), intitulado como 

CONSIDERAÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL SOBRE 

RELATÓRIO Nº 006/2017 AÇÃO 

Diante dos esclarecimentos 

adicionais encaminhados pelo 

Campus, e após uma nova análise 

da legislação, observou-se a 

necessidade de modificação do 

texto da “Situação encontrada”, 

Recomendação 4.1: Que a 

Coordenação Psicossocial 

crie mecanismo para que, 

insira, nas pastas dos 

alunos do PAE, o 

formulário específico, 
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Nº03 – PAINT/2017, o Serviço 

Social informa:  

 

Quanto à ao item da modalidade 

de bolsa e /ou auxílio, 

Constatação 04: a inobservância 

dos requisitos necessários à 

concessão de auxilio transporte, 

informamos que após a análise 

socioeconômica, em que fica 

claro a necessidade de inserção 

do estudante em benefício de 

maior valor pecuniário como o 

bolsa estudo, e que não há 

disponibilidade de vagas, 

inserimos o estudante em outra 

modalidade de benefício que se 

aproxima desse valor (auxílio 

transporte 30%), como uma 

alternativa a não contemplação 

inicial. Nesse sentido, apesar de 

termos como parâmetro o local 

de moradia do estudante para a 

inserção no auxílio transporte, 

há situações bem especificas em 

que é necessário inserir o 

estudante em outro benefício 

para o que o mesmo não deixe de 

ser contemplado e tenha suas 

necessidades respondidas. Então 

o auxílio transporte acaba sendo 

uma dessas alternativas. 

Conforme o art. 6º Paragrafo 4º 

que dispõe: “Nos casos em que a 

demanda for maior que oferta de 

vagas, serão considerados, além 

das legislações vigentes sobre a 

matéria específica (avaliação 

socioeconômica), outros 

aspectos que o Serviço Social 

considerar importante.” 

na Constatação 04, do Relatório 

Final.  

Assim, o trecho do texto inicial 

da Situação encontrada: “foi 

concedido auxílio transporte de 

30% do salário mínimo vigente, 

embora os estudantes M.O.S e 

N.C.S.P sejam residentes do 

município de Simões Filho.”, 

fora substituído por: “foi 

verificado que não há, em 

nenhuma das pastas analisadas, 

o formulário específico 

descrevendo o percurso, meios 

de transporte e as linhas 

utilizadas no deslocamento 

(RESIDÊNCIA - IFBA/IFBA- 

RESIDÊNCIA)”.  

Em que pese os esclarecimentos 

adicionais, mantem-se a 

desconformidade em relação à 

ausência do formulário específico 

descrevendo o percurso, meios de 

transporte e as linhas utilizadas 

no deslocamento (RESIDÊNCIA 

- IFBA/IFBA- RESIDÊNCIA).  

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

elaborado pelo Serviço 

Social, preenchido pelos 

alunos, descrevendo o 

percurso, meios de 

transporte e as linhas 

utilizadas no deslocamento 

(Residência –IFBA/IFBA-

Residência). 

Constatação 05: 

Deficiência no 

acompanhamento dos 

estudantes inseridos no 

programa PAAE. 

 

Não houve 

 

De acordo com o Despacho 

23278.008611/2017-06 

(0553325), intitulado como 

CONSIDERAÇÕES DO 

SERVIÇO SOCIAL SOBRE 

RELATÓRIO Nº 006/2017 AÇÃO 

Nº03 – PAINT/2017, o Serviço 

Social informa: Quanto à outras 

questões apresentadas no 

relatório e sinalizadas abaixo: 

Termo de Compromisso 

firmado entre o IFBA e o 

bolsista; Controle de 

Movimentação de matrícula; 

Controle de frequência; 

Formulário de deslocamento 

(residência-IFBA-residência) 

devidamente preenchido; 

Acompanhamento do 

desenvolvimento acadêmico ou 

boletim escolar; Ineficiência 

no acompanhamento e controle 

quanto à entrega ou falta de 

documentação de inscrição para 

o Programa; Ausência de 

revisão dos atos praticados; 

Compreendemos que tais 

questões não são atribuições 

exclusivas do Serviço Social, mas 

de responsabilidade de um grupo 

Considerando a manifestação do 

Serviço Social, compreendemos 

que o Serviço Social não possui a 

competência de produzir alguns 

itens relacionados acima. 

Entretanto, os seguintes itens 

devem ser cumpridos pela 

Coordenação Psicossocial:  

 Formulário de 

deslocamento 

(residência-IFBA-

residência) 

devidamente 

preenchido - o art. 24 

da Resolução 

CONSUP/IFBA nº. 

25/2016 dispõe que o 

formulário deve ser 

elaborado pelo 

Serviço Social; 

   Art. 24 - O estudante deverá 

descrever o percurso, meios de 

transporte e as linhas utilizadas 

no deslocamento (RESIDÊNCIA 

- IFBA/IFBA- RESIDÊNCIA) 

em formulário específico 

elaborado pelo Serviço Social. 

 Controle de 

Movimentação de 

Recomendação 5.1: Que a 

Diretoria do Campus, 

disponibilize o e-mail para 

contato, o formulário 

padrão para download, a 

indicação do local para 

obter o formulário, em 

meio físico, bem como 

orientação quanto ao 

atendimento (endereço, 

contato telefônico e horário 

de funcionamento). 

Recomendação 5.2: Que a 

Direção de Ensino 

(DEPEN) promova a 

criação da Gestão da 

Assistência Estudantil ou 

sua efetiva atuação a fim 

de melhorar os controles 

internos do Programa 

PAAE.  
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de profissionais que devem 

formar a gestão da referida 

política, conforme previsto nos 

documentos normativos, a saber: 

Art. 3º Inciso2ººCaberá à gestão 

da Assistência Estudantil de 

cada campus desenvolver as 

ações administrativos-

burocráticas do PAAE, conforme 

disposto nestas Normas. Cap. V 

Do Acompanhamento do 

Programa, Art. 75º- Este 

acompanhamento será de 

responsabilidade da Gestão de 

Assistência Estudantil de cada 

campus que designará 

profissionais para realizar as 

atividades administrativas, bem 

como uma equipe 

multidisciplinar para 

operacionalizar o 

acompanhamento pedagógico e 

biopsicossocial”. 

 

matrícula – 

considerando os arts. 

5º e 6º da Resolução 

CONSUP/IFBA nº. 

25/2016, o Serviço 

Social é responsável 

pela coleta e cobrança 

do comprovante de 

matrícula, no ato da 

inscrição e seleção 

para o PAAE;  

Art. 5º - A divulgação do 

processo seletivo do PAAE do 

IFBA será realizada mediante 

edital específico de cada campus, 

de acordo com o disposto nesta 

Norma. 

Parágrafo Único: Caberá apenas 

ao profissional de Serviço Social 

de cada campus do IFBA o 

planejamento, execução e 

avaliação do processo de 

inscrição e seleção deste 

programa. 

Art. 6º - A inscrição e a seleção 

para o PAAE serão efetivadas 

mediante os seguintes critérios: 

I - o estudante estar matriculado e 

frequentando regularmente um 

dos cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível 

Médio, Ensino Superior ou da 

Educação de Jovens e Adultos no 

IFBA;  

  Ineficiência no 

acompanhamento e 

controle quanto à 

entrega ou falta de 

documentação de 

inscrição para o 

Programa – 

considerando o 

Parágrafo Único, art. 

5° da Resolução 

CONSUP/IFBA nº. 

25/2016, o 

acompanhamento e 

controle dos 

documentos 

pertinentes à inscrição 

e seleção do programa 

são responsabilidades 

do Serviço Social; 

 Ausência de revisão 

dos atos praticados – 

considerando o Art. 

12, Seção IV, Capítulo 

II da Instrução 

Normativa Conjunta 

de nº 01/2016 do 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão e 

da Controladoria 

Geral da União, a 

Coordenação 

Psicossocial deve 

revisar os atos 

praticados, a fim de 

mitigar possíveis 
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erros.   

Art. 12. A responsabilidade por 

estabelecer, manter, monitorar e 

aperfeiçoar os controles internos 

da gestão é da alta administração 

da organização, sem prejuízo das 

responsabilidades dos gestores 

dos processos organizacionais e 

de programas de governos nos 

seus respectivos âmbitos de 

atuação.  

Parágrafo único. Cabe aos 

demais funcionários e servidores 

a responsabilidade pela 

operacionalização dos controles 

internos da gestão e pela 

identificação e comunicação de 

deficiências às instâncias 

superiores. 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

 

 

 

 

AÇÃO Nº 18 – PAINT/2017: “Verificação de Passagens e Despesas com locomoção” 

 

 
Tabela 10: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 007/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação  01: 

Intempestividade na 

solicitação de proposta de 

afastamento por meio do 

SCDP. 

 

Não houve De acordo com o Despacho 

GABINETE.REI (0572802), o 

Gabinete informa: 

 

A situação de intempestividade 

na solicitação acontece, tendo 

em vista que, muitas das vezes, 

as convocações para os eventos 

são feitas também sem respeito 

ao prazo estabelecido. 

 

Por exemplo, as convocações do 

CONIF quase sempre são feitas 

com prazo inferior a cinco dias, 

o que impossibilita que o prazo 

seja respeitado, tendo em vista 

que, mesmo com a solicitação 

intempestiva, o servidor precisa 

viajar para cumprir a missão. 

 

Existe, no geral, falta de 

planejamento, o que acarreta nas 

convocações e solicitações sem 

respeitar o prazo. 

 

É necessário lembrar que é 

permitido que seja efetuado o 

lançamento de diárias e compra 

de passagens com prazo inferior 

a dez dias, desde que 

devidamente autorizado pela 

Considerando a manifestação do 

Gabinete da Reitoria, ressaltamos 

que, embora seja permitido 

efetuar o lançamento de diárias e 

compra de passagens com prazo 

inferior a dez dias, desde que 

devidamente autorizado pela 

autoridade superior, a utilização 

freqüente dessa prerrogativa 

desconsidera o Princípio da 

Economicidade.  

Reforçamos a necessidade de 

elidir a falta de planejamento, a 

qual tem estimulado as 

convocações e solicitações em 

inobservância ao prazo legal. 

Relacionamos, a seguir, a 

descrição do motivo das viagens 

das propostas que foram 

solicitadas intempestivamente. 

 

 

Recomendação 1.1:  Que o 

Gabinete da Reitoria 

divulgue ou reitere a 

divulgação de orientações 

aos setores no sentido de 

conscientizá-los sobre a 

necessidade de 

planejamento das propostas 

de concessão de diárias e 

passagens – PCDP. 
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autoridade superior. 

O formulário de diárias e 

passagens, que consta na base 

do SEI, exige justificativa do 

proposto quando a solicitação 

não atende tal requisito. 

 

Lembrando que o prazo de dez 

dias somente é exigido para os 

afastamentos em que haja 

compra de passagens. 

 

Constatação 02:  Emissão 

de passagens em 

inobservância à 

antecedência mínima dos 

10 dias antes da partida. 

 

Não houve De acordo com o Despacho 

GABINETE.REI (0572802), o 

Gabinete informa: 

 

A emissão das passagens em 

inobservância do prazo de dez 

dias se dá pelos fatos expostos 

no item anterior. 

 

Entretanto, é necessário 

salientar que o ano auditado foi 

o de 2016, onde ainda se 

utilizava o agenciamento. Esta 

informação é importante porque 

a emissão dependia da agência 

contratada pelo IFBA, que não 

raro atrasava em vários dias a 

emissão dos bilhetes no sistema. 

 

Considerando a manifestação do 

Gabinete da Reitoria, ressaltamos 

que, nesta auditoria, foram 

analisadas, somente, Propostas de 

Concessão de Diárias e Passagens 

– PCDP adquiridas por meio da 

modalidade de Compra Direta. 

Desse modo, não houve a 

mediação de agências de viagem. 

 

O Parágrafo 1º e 2º, art. 15 da 

Instrução Normativa nº. 03/2015 

dispõe que; 

Art. 15. Deve ser 

atribuída a servidor 

formalmente designado, 

no âmbito de cada 

unidade administrativa, de 

acordo com o disposto no 

regimento de cada órgão 

ou entidade, a realização 

de pesquisa de preços, a 

escolha da tarifa e, se for 

o caso, a autorização de 

emissão, observados os 

parâmetros previstos no 

art. 16 e o 

encaminhamento da 

PCDP para aprovação das 

autoridades competentes.  

§ 1º No caso da aquisição 

direta, a pesquisa de 

preços, a indicação do 

voo, a reserva e a 

autorização da emissão da 

passagem serão realizadas 

diretamente no SCDP.  

§ 2º A emissão das 

passagens na aquisição 

direta será realizada 

eletronicamente pelo 

SCDP junto à companhia 

aérea correspondente.  

 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando de que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

 

Recomendação 2.1:  Que o 

Gabinete da Reitoria 

implante controles internos 

efetivos, a fim de se 

observar os prazos legais 

relativos ao processo de 

compras das passagens 

aéreas. 

 

Constatação 03: Pouco 

reaproveitamento dos 

valores relativos ao 

ressarcimento de 

passagens canceladas. 

 

Não houve De acordo com o Despacho 

GABINETE.REI (0572802), o 

Gabinete informa: 

 

Com a implantação da compra 

direta, o reembolso é feito de 

forma automática. Quando isto 

não acontece, compete ao 

Considerando a manifestação do 

Gabinete da Reitoria, ressaltamos 

que, embora o E-mail (0573014), 

oriundo dos Sistemas 

Estruturantes - Ministério do 

Planejamento, relacione os 

reembolsos efetivados no sistema 

SCDP, as propostas ainda 

Recomendação 3.1:  Que o 

Gabinete da Reitoria adote 

novas medidas no sentido 

de regularizar o status dos 

reembolsos “Pendente de 

Solução” no Sistema 

SCDP. 
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Ministério do Planejamento, 

gestor central do sistema, na 

central de compras, solicitar o 

reembolso às Companhias 

aéreas. 

 

Inclusive, em 10/03/2017 foi 

aberto uma ordem de serviço 

junto à gestão central do SCDP 

para que fosse solicitado o 

reembolso, conforme o e-mail em 

anexo. 

 

No mesmo dia a gestão central 

respondeu a solicitação 

informando que já havia 

requerido o reembolso às 

companhias aéreas. Anexo. 

 

De acordo com o anexo, E-mail 

(0573014), Sistemas 

Estruturantes - Ministério do 

Planejamento informa: 

 

Senhor(a) I.L.L.S,  

 

Informamos que a sua 

solicitação foi atendida em 

03/10/2017 15:22, conforme os 

dados abaixo: 

 

Número: 101118  

Tipo: Requisição  

Serviço: SCDP.Faturamento. 

Reembolso. Compra Direta. 

REGISTRO DE REEMBOLSO 

PENDENTE  

 

Descrição: 
Descrição do usuário:  

Conforme mensagem enviada via 

SCDP, solicitamos que 

procedam com a solicitação de 

reembolso dos nossos bilhetes 

pendentes de 2016 adquiridos 

via compra direta. A entidade é 

Instituto Federal da Bahia - 

Reitoria.  

 

Resposta do grupo 

solucionador: 9572138037554 

Conforme histórico do bilhete, o 

reembolso foi efetuado em 

08/11/2016 9572138037553 

Conforme histórico do bilhete, o 

reembolso foi efetuado em 

08/11/2016 9572138071731 

Conforme histórico do bilhete, o 

reembolso foi efetuado em 

09/11/2016 9572133080982 

Conforme histórico do bilhete, o 

reembolso foi efetuado em 

25/07/2016 B59WFL Conforme 

histórico do bilhete, o valor de 

R$ 822,01 foi reembolsado no 

cartão pagador em 04/11/2016 

TH2NTK Conforme histórico do 

bilhete, o valor de R$ 195,41 foi 

reembolsado no cartão pagador 

em 12/11/2016 HCYY6T 

Conforme histórico do bilhete, o 

valor de R$ 422,29 foi 

reembolsado no cartão pagador 

em 12/11/2016 K8Y5WF Emitido 

constam com status de “Pendente 

de Solução”. 

 

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação, abaixo disposta, 

informando de que seu 

acompanhamento será realizado 

por meio do Plano de Previdência 

Permanente – PPP. 

 

Recomendação 3.2:  Que o 

Gabinete da Reitoria 

encaminhe a esta Unidade 

de Auditoria a 

documentação 

comprobatória dos efetivos 

reembolsos das passagens 

relacionadas na 

Constatação 03, com status 

“Pendente de Solução”, 

realizados no histórico do 

bilhetes e nas faturas do 

cartão pagador. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

e cancelado no mesmo dia - Não 

houve cobrança no CPGF 

D9RMFM Emitido e cancelado 

no mesmo dia - Não houve 

cobrança no CPGF BD6MSD 

Emitido e cancelado no mesmo 

dia - Não houve cobrança no 

CPGF UGKD9X Conforme 

histórico do bilhete, o valor de 

R$ 27,68 foi reembolsado no 

cartão pagador em 13/09/2016 

B717RV Conforme histórico do 

bilhete, o valor de R$ 27,68 foi 

reembolsado no cartão pagador 

em 04/10/2016 EF1E3K 

Conforme histórico do bilhete, o 

valor de R$ 112,30 foi 

reembolsado no cartão pagador 

em 01/11/2016 2472426116012 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472426115998 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472426408813 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472424469913 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472425455005 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472425687303 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472425687292 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 2472425920798 

Reembolso solicitado à cia aérea 

em 10/03/2017 

Constatação 04: Ausência 

de observação de alguns 

dos componentes da 

Estrutura dos Controles 

Internos da Gestão, 

conforme o disposto no 

Capítulo II, Seção III da 

Instrução Normativa 

Conjunta de nº 01/2016 do 

Ministério do 

Planejamento, Orçamento 

e Gestão e da 

Controladoria Geral da 

União. 

 

Não houve Não houve Não houve Recomendação 4.1:  Que o 

Gabinete da Reitoria no 

que tange à consecução de 

suas atividades implante 

medidas com vistas à 

elaboração de normas e ou 

manuais que padronizem 

os procedimentos, bem 

como estabeleça rotinas, 

fluxogramas e instruções 

operacionais para a 

realização das suas 

atividades relacionados ao 

processo de aquisição de 

passagens aéreas. 
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AÇÃO Nº 19 – PAINT/2017: “Monitoramento da folha de pagamento referente à 

remuneração, benefícios e vantagens” 

 

 
Tabela 11: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 008/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Ausência de 

observação de alguns 

componentes da Estrutura 

dos Controles Internos da 

Gestão, conforme o disposto 

na Seção III, Capítulo II da 

Instrução Normativa 

Conjunta de nº 01/2016 do 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da 

Controladoria Geral da 

União. 

Não houve Não houve. 

 

Considerando, que os controles 

internos da gestão devem integrar 

as atividades, planos, ações, 

políticas, sistemas, recursos e 

esforços de todos que trabalhem 

na organização, sendo projetados 

para fornecer segurança razoável 

de que a organização atingirá seus 

objetivos e missão, conforme 

disposto no Art. 4º da Instrução 

Normativa Conjunta de nº 

01/2016 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e 

Gestão e da Controladoria Geral 

da União, emitimos a seguinte 

recomendação, a qual será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providência Permanente - PPP 

desta Unidade de Auditoria 

Interna - AUDIN. 

Recomendação 1.1: 

Recomendação 1.1: Que a 

DGP formalize 

adequadamente o processo 

da contratação de Professor 

Substituto, incluindo 

também, os seguintes 

documentos: 

• Solicitação do 

Departamento de Ensino 

para contratar professor 

substituto nas vagas 

decorrentes de exoneração 

ou demissão, falecimento, 

aposentadoria, afastamento 

para capacitação e 

afastamento ou licença de 

concessão obrigatória; 

• Cópia do Edital 

e respectiva publicação; 

• Documento do 

Departamento de Ensino 

solicitando contratação de 

professor substituto, 

contendo regime de 

trabalho, disciplinas que 

serão ministradas; 

• Documento da 

Diretoria de Gestão de 

Pessoas contendo: origem 

da vaga, nome, 

padrão/classe, titulação do 

professor a ser substituído; 

• Contrato de 

Trabalho e termo aditivo; 

• Documento de 

solicitação do 

Departamento/Campus da 

renovação do contrato; 

• Publicações 

inerentes ao contrato de 

trabalho, suas prorrogações 

e do edital do processo de 

seleção simplificado. 

Recomendação 1.2 Que a 

PROEN, antes de autorizar 

a contratação de professor 

substituto, verifique junto 

ao Departamento de 

Ensino demandante a 

efetiva necessidade da 

contratação. 

Constatação 02: Contratação 

de professor substituto, após 

o retorno do titular às suas 

atividades. 

 

Não houve Não houve. 

 

 

Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, a fim de se evitar 

impropriedades nas contratações, 

a exemplo das relatadas na 

presente auditoria, emitimos a 

seguinte recomendação, a qual 

Recomendação 2.1: Que a 

PROEN e a DGP 

aprimorem os controles 

internos administrativos, 

de modo que se possa 

evidenciar a conformidade 

nas motivações 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

apresentadas, para 

contratação e posterior 

prorrogação dos contratos 

de professores substitutos. 

Constatação 03: Manutenção 

de contratos de professor 

substituto, após o retorno do 

titular às suas atividades. 

Não houve Não houve. 

 

 

Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, a fim de se evitar 

impropriedades nas contratações, 

a exemplo das relatadas na 

presente auditoria, emitimos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 3.1: Que a 

DGP desenvolva 

mecanismos eficazes, 

preferencialmente 

informatizados, para o 

acompanhamento dos 

prazos contratuais 

(prorrogações/rescisões). 

Constatação 04: Designação 

de professor substituto para 

o desempenho de atribuições 

não previstas no respectivo 

contrato de trabalho. 

Não houve Não houve. 

 

 

Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, a fim de se evitar 

impropriedades nas contratações, 

a exemplo das relatadas na 

presente auditoria, emitimos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

Recomendação 4.1: Que a 

DGP oriente as Diretorias 

dos Campi sobre as 

vedações da Lei nº 

8.745/1993, referentes ao 

exercício de atribuições, 

funções ou encargos pelos 

professores substitutos, não 

previstos nos respectivos 

contratos de trabalho. 

Constatação 05: Contratação 

de professor substituto para 

suprir a falta de professor 

não efetivo. 

 

 

Não houve Não houve. 

 

Como não houve manifestação do 

gestor quanto à constatação 

apontada acima, a fim de se evitar 

impropriedades nas contratações, 

a exemplo das relatadas na 

presente auditoria, emitimos a 

seguinte recomendação, a qual 

será acompanhada por meio do 

Plano de Providência Permanente 

- PPP desta AUDIN. 

 

Recomendação 5.1: Que a 

PROEN se abstenha de 

contratar professor 

substituto fora das 

hipóteses taxativamente 

previstas no art. 2º, § 1º, da 

Lei nº 8.745/1993. 

 

Recomendação 5.2: Que a 

PROEN e a DGP, em 

atuação conjunta, realizem 

estudos e desenvolvam 

mecanismos com o 

objetivo de otimizar a 

alocação dos docentes já 

em atividade no Instituto. 

 

 

 

AÇÃO Nº 13 – PAINT/2017: “Avaliação do Registro Acadêmico” 

 

 
Tabela 12: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 009/2017 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação1: 

Fragilidades na estrutura 

de controle interno 

administrativo da GRA 

nos seguintes elementos:   

 Atividades de 

controle: ausência de 

manual/documento 

relativo ao 

funcionamento do 

setor. 

 Monitoramento: não 

Não houve De acordo com o Despacho nº 

0582041, processo nº 

23.278.014768/2017 – 62, o 

gestor informa: 

Ref. Solicitação de Auditoria nº. 

088/2017/AUDINT.REI, de 

29/12/2017 

Após análise do Relatório 

Técnico Preliminar de Auditoria 

nº 009/2017, relativo à Ação nº 

13 – PAINT/2017: “Avaliação 

do Registro Acadêmico”, 

Considerando a manifestação do 

gestor quanto às fragilidades, 

apontadas acima, concernentes 

aos controles internos 

administrativos, emitimos as 

seguintes recomendações, as 

quais serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providência 

Permanente - PPP desta AUDIN. 

 

Recomendação 1: que se 

adotem as medidas 

necessárias com vistas à 

elaboração de 

manual/documento de 

funcionamento do setor de 

Registros Acadêmicos;  

 

Recomendação 2: que ao 

se elaborar o manual, 

considere-se a importância 

de dispor, no referido 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

há estabelecido, 

formalmente, em 

manual de 

funcionamento/ 

documento, as 

rotinas e 

procedimentos 

utilizados para a 

execução da 

atividade de 

monitoramento dos 

registros 

acadêmicos, a 

periodicidade desse 

acompanhamento, a 

metodologia 

aplicada, os 

relatórios produzidos 

e de que forma 

ocorre a verificação 

da consistência dos 

dados. 

manifestamos que acatamos a 

sugestão de elaboração de um 

manual de funcionamento. 

Reuniremos com a Direção de 

Ensino e GRA para elaboração 

do mesmo. 

Informamos que no SUAP 

(Sistema adotado atualmente no 

IFBA) as rotinas e 

procedimentos de registro 

escolares são parametrizadas 

pela DGTI, de acordo com 

orientações da PROEN. 

 

documento, o processo de 

monitoramento das 

informações com a 

descrição da metodologia 

adotada, a periodicidade do 

acompanhamento, os 

prazos para atualização 

destas  nos Sistemas e a 

forma detalhada de como 

ocorre a verificação da 

consistência dos dados. 

 

Recomendação 3: que se 

promova o 

treinamento/capacitação da 

coordenação (supervisão) 

em cursos específicos 

sobre ferramentas de 

gestão (fluxograma/ 

mapeamento de processos, 

dentre outros) a fim de 

promover o 

aperfeiçoamento das 

atividades do setor 

 

 

 

AÇÃO Nº 12– PAINT/2017: “Apuração de Denúncia” 

  

 
Tabela 13: Informações referentes à Nota de Auditoria nº 001/2017 

AÇÃO 
Nº Nota de 

Auditoria 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação 12 – “Apuração de 

Denúncia” 
001/2017 Campus de Salvador 

Embora a PRODIN mencione a 

ocorrência de mudança no projeto, os 

documentos de acompanhamento 

(Planilhas de Medição e Planilha de 

Adequação) demonstram que o serviço 

executado fora idêntico ao serviço 
planejado (INOCORP) 

Não houve 

Atraso não justificado para execução do 

serviço contratado (INOCORP) 
Não houve 

Pagamento em duplicidade para 

execução da mesma obra (INOCORP e 
PAULUS) 

Não houve 

Suposto pagamento indevido à empresa 

INOCORP 
Não houve 

Existência de suposto controle paralelo 

(Planilha de Adequação) que contrapõe 

as informações dos serviços que foram 

efetivamente pagos (INOCORP) 

Não houve 

Suposta ação irregular do fiscal de 

contrato (INOCORP) 
Não houve 

Rescisão de contrato com serviço 

previamente pago e ainda não executado 
(INOCORP/MONTELE) 

Não houve 

Rescisão amigável sem a demonstração 

de conveniência para a Administração 

(INOCORP) 

Não houve 
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AÇÃO 
Nº Nota de 

Auditoria 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Não publicação de termos aditivos e 

consequente execução do serviço sem 
cobertura contratual (INOCORP) 

Não houve 

Existência de documentos arquivados 

fora do processo 
Não houve 

   
 

Tabela 14: Informações referentes à Nota de Auditoria nº 002/2017 

AÇÃO 
Nº Nota de 

Auditoria 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação 12 – “Apuração de 

Denúncia” 
002/2017 Campus de Salvador 

Manifestação insustentável do gestor, 

acerca do constante na Nota Técnica nº 

2450/2016/CGU-BA/CGU/PR. 

Não houve 

Desperdício de recursos públicos devido à 

falta de controle, à instalação incorreta, ao 

planejamento errôneo e à descontinuidade 
do serviço: 

 Falta de controle; 

 Instalação incorreta: 

o Instalação errônea no trajeto; 

o Instalação errônea quanto à 

padronização no assentamento 

dos pisos. 

 Planejamento ineficiente; 

 Descontinuidade do serviço de 

instalação do piso tátil. 

Não houve 

Desconsideração da relevância na questão 

da acessibilidade por parte da gestão do 

Campus. 

Não houve 

 

 

Tabela 15: Informações referentes à Nota de Auditoria nº 003/2017 

AÇÃO 
Nº Nota de 

Auditoria 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação 12 – “Apuração de 

Denúncia” 
003/2017 Campus de Barreiras 

Constatação 01: Não há marcação de 

ponto eletrônico da servidora T.M.M. 

(Matrícula – 1519753) a partir de 15 de 

junho de 2017. 

Recomendação: Há necessidade de se 

averiguar o motivo pelo qual não há 

marcação de ponto eletrônico da 

servidora T.M.M. (Matrícula – 

1519753) a partir do dia 15 de junho de 

2017, pois a servidora poderia estar de 

Licença ou Afastada, fato não 

informado neste processo de apuração. 
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AÇÃO – PAINT/2016: “Carga Horária Docente”  

 

 
Tabela 16: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 003/2016 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Docentes 

com carga horária de 

atividades divergente aos 

respectivos regimes de 

trabalho.  

  

 

Não houve Encaminhamento da direção: 

fazer documento a luz do novo 

modelo de RIT e enfatizar a 

adequação da carga horária de 

trabalho ao regime de trabalho. 

Considerando todos os esforços 

provindos da gestão do campus 

em sanar as inconformidades 

identificadas, bem como os 

Anexos da Portaria IFBA nº 

2478, de 23 de dezembro de 

2016, publicados posteriores à 

realização da auditoria, 

mantemos a presente 

Constatação e emitimos às 

Recomendações abaixo 

elencadas, até que sejam 

verificados os documentos 

comprobatórios do atendimento 

das mesmas. 

Recomendação 1.1: Que o 

campus crie mecanismo 

que propicie aos docentes 

elaborar seus 

planejamentos individuais 

de trabalho de forma 

condizente aos respectivos 

regimes de trabalho.  

 

 

Recomendação 1.1: Que o 

campus crie mecanismo 

que possibilite confrontar 

as informações constantes 

nos Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

apresentados pelos 

docentes com os 

respectivos regimes de 

trabalho e passe a tomar as 

providências cabíveis 

quando das eventuais 

divergências encontradas. 

Constatação 02: Docentes 

com carga horária de aula 

inferior ao estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 

17, de 11/05/2016.  

  

Não houve. Encaminhamento da direção: AS 

resoluções 13/2008 e 46/2014 

utilizadas como referencia para 

os PITs e RITs  aplicados no 

Campus para o período letivo de 

2016 computavam as horas 

dedicadas ao ensino em sala de 

aula/laboratórios com registro de 

hora aula (50 minutos). Este 

ponto foi corrigido novo PIT e 

RIT provisórios propostos pelo 

IFBA- FSA.  

Ressalvo que adoção deste 

parâmetro deve ser tomada 

apenas depois da regulamentação 

da carga horária docente 

determinada pela Portaria N° 

17/2016/SETEC/MEC, pois o §2 

do artigo 12° prever a 

possibilidade de adoção de carga 

horária 8h/ semana se 

determinados parâmetros foram 

alcançados.  

§2 A carga horária mínima dos 

docentes em regime de tempo 

integral poderá ser reduzida para 

8 horas semanais de aula, caso a 

relação de alunos por professor 

(RAP) do campus alcance o 

estabelecido na Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, que aprovou 

o Plano Nacional de Educação  

Em que pese o disposto no § 2º, 

do art. 12, da Portaria 

SETEC/MEC nº 17, de 

11/05/2016, o mesmo não 

inviabilizaria a Constatação ora 

em análise, tendo em vista o 

disposto no parágrafo seguinte:   

§3 A avaliação da relação de 

alunos por professor (RAP) a que 

se refere o §2 terá início a partir 

de 18 (dezoito) meses da data de 

publicação desta Portaria.  

Ante ao exposto, como também 

considerando a publicação da 

Portaria IFBA nº 2478/2016, 

mantemos a Constatação em 

análise 

Recomendação 2.1: Que o 

campus crie procedimentos 

com o fim de verificar se a 

carga horária de aula dos 

docentes está de acordo 

com o estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 

17, de 11/05/2016 e 

Portaria IFBA nº 2478, de 

23/12/2016. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Nestes termos, a constatação 

perde seu objeto e deve ser 

excluída do relatório, pois a 

regulamentação só ocorreu em 

23/12/2016. 

Constatação 03: 

Inexistência de 

Planejamento Individual 

de Trabalho (PIT) e 

Relatório Individual de 

Trabalho (RIT) efetivos 

que possam comprovar a 

devida atuação dos 

docentes e possibilitar o 

acompanhamento das 

atividades desses no 

campus.  

  

 

Não houve. O modelo novo de PIT e RIT 

proposto apresentam campus 

específicos para avaliação do 

coordenador de curso, pesquisa, 

extensão, além da direção de 

ensino, todos com prerrogativa 

de reprovação dos PIT e RIT.  

  

 

Considerando todos os esforços 

provindos da gestão do campus 

em sanar as inconformidades 

identificadas, bem como os 

Anexos da Portaria IFBA nº 

2478, de 23 de dezembro de 

2016, publicados posteriores à 

realização da auditoria, 

mantemos a presente 

Constatação e emitimos a 

Recomendação abaixo elencada, 

até que sejam verificados os 

documentos comprobatórios do 

atendimento da mesma.  

 

Recomendação 3.1: Que o 

campus crie mecanismo de 

forma a fazer com que os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

sejam documentos efetivos 

que possam comprovar a 

devida atuação dos 

docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas 

atividades no campus. 

Constatação 04: 

Resistência, por parte dos 

docentes, em computar 

nas atividades de Ensino, 

carga horária de 60 

minutos a hora, em 

detrimento de hora/aula. 

Não houve. O campus vinha adotando 

resoluções 13/2008 e/ou 46/2014 

as quais previam a anotação do 

PIT e RIT de hora/aula para 

atividades de ensino em sala de 

aula/laboratório.  

 O modelo novo de PIT e RIT já 

corrige este aspecto.  

 

Considerando todos os esforços 

provindos da gestão do campus 

em sanar a inconformidade 

identificada, bem como os 

Anexos da Portaria IFBA nº 

2478, de 23 de dezembro de 

2016, publicados posteriores à 

realização da auditoria, 

mantemos a presente 

Constatação e emitimos as 

Recomendações abaixo 

elencadas, até que sejam 

verificados os documentos 

comprobatórios do atendimento 

da mesma.  

 

Recomendação 4.1: Que a 

gestão do campus crie 

maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da 

carga horária docente, de 

forma a considerar a hora 

de 60 minutos, em 

detrimento da hora/aula. 

Constatação 05: Falta de 

conhecimento, por parte 

dos docentes, do que 

venha a ser considerada 

atividade de Extensão. 

Situação encontrada:  

Estão sendo inseridos 

como Projetos de 

Extensão nos PITs, 

projetos que contemplam 

apenas o púbico interno do 

campus, não alcançando à 

comunidade externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve. A Direção tem promovido 

momentos de discussão sobre as 

atividades de pesquisa e 

extensão, tal como a reunião 

geral de  05 de abril de 2016, que 

inclui na pauta o item “AÇÕES 

PARA FORTALECIMENTO DA 

PESQUISA E EXTENSÃO NO 

CAMPUS”. Nesta, destacou-se a 

necessidade de fortalecimento de 

projetos de extensão que estavam 

acontecendo internamente 

ganharem a comunidade externa, 

principalmente o Bairro do 

Aviário. Os docentes tem 

conhecimento desta necessidade 

de estender as nossas ações além 

do muros, entretanto uma fase 

inicial, muitas vezes precisa ser 

elaborada e desenvolvida 

internamente a fim de ganhar 

experiência no projeto e fazê-lo 

sair dos muros da escola.  

O modelo novo de PIT e RIT já 

corrige este aspecto, fazendo o 

professor extensionista destacar o 

público atendido e a quantidade, 

para posterior avaliação da 

comunidade. 

 

 

Considerando todos os esforços 

provindos da gestão do campus 

em sanar as inconformidades 

identificadas, mantemos a 

presente Constatação e emitimos 

a Recomendação abaixo 

elencada, até que  

sejam verificados os documentos 

comprobatórios do atendimento 

da mesma.  

 

Recomendação 5.1: Que a 

coordenação pertinente 

esclareça os docentes 

quanto às atividades que se 

enquadram ao conceito de 

extensão de acordo com os 

dispositivos legais, fazendo 

com que estes prevaleçam 

sobre as disposições 

culturais. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 06: 

Elaboração de PIT anuais 

em detrimento a 

semestrais. 

Não houve. O IFBA oferta curso de regime 

anual e integral e a maioria dos  

professores atuam 

simultaneamente nas duas 

modalidades de oferta, o que 

dificulta  o planejamento 

semestral.  Não fere a portaria 

17/2016/SETEC/MEC fazer a 

entrega simultânea de um PIT 

contendo atividade de dois 

semestres, ou seja, um ano.  

Cumpriremos o que determinar a 

nova regulamentação carga 

horária. 

Independente do regime de 

ensino ser semestral ou anual, os 

normativos apontam a 

necessidade de todos os docentes 

elaborarem PITs e RITs por 

semestre. Vale ressaltar que, 

desta forma, há maior facilidade 

tanto para administrar, quanto 

para acompanhar, o disposto em 

tais documentos . 

Por fim, ainda que o docente 

apenas ministre aulas no regime 

anual, é possível, sem grandes 

contratempos, a elaboração do 

Planejamento e do Relatório 

semestralmente.  

Diante do exposto, mantemos a 

Constatação 

Recomendação 6.1: Que os 

docentes passem a elaborar 

semestralmente os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e os Relatórios 

de Atividades 

Desenvolvidas, conforme 

estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC nº 17/2016, 

bem como a Portaria IFBA 

nº 2478/2016. 

Constatação 07:  Não foi 

publicado no sítio oficial 

os Planos Individuais de 

Trabalho e os Relatórios 

de Atividades 

Desenvolvidas dos 

docentes lotados no 

campus.  

Critérios 

Não houve. As publicações serão feitas tão 

logo os documentos sejam 

preenchidos pelos docentes e 

houver  a padronização do site 

para receber estes documentos. 

Considerando todos os esforços 

provindos da gestão do campus 

em sanar as inconformidades 

identificadas, mantemos a 

presente Constatação e emitimos 

as Recomendações abaixo 

elencadas, até que sejam 

verificados os documentos 

comprobatórios do atendimento 

das mesmas. 

Recomendação 7.1: Que o 

campus passe a publicar, 

no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais de 

Trabalho e os Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

dos docentes. 

 

 

 

Tabela 17: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 004/2016 (Santo Amaro) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação  01:  Docentes 

com carga horária de 

atividades divergente aos 

respectivos regimes de 

trabalho. 

Não houve. A carga horária divergente dos 

respectivos regimes de trabalho 

referente aos PITs 2016, foi 

devido a auditoria ter se balizado 

para a análise dos documentos a 

partir da Portaria SETEC/MEC 

n° 17 e os docentes terem 

preenchido o formulário do PIT, 

baseado na Resolução 

CEFET/BA n° 13/2008. 

Os PITs 2015 podem estar com a 

carga horária inconsistente, visto 

que não existia um  formulário 

e/ou procedimento padrão para o 

preenchimento dos mesmos. Para 

os PITs de 2016 foi utilizado o 

mesmo formulário do Campus 

Salvador. O preenchimento dos 

PITs 2016 foram  realizados sem 

nenhuma orientação 

institucional, porém, como o 

formulário de Salvador é mais 

No que se refere ao normativo 

utilizado, conforme se verifica no 

Quadro 1, a inadequabilidade da 

carga horária docente persistiria 

ainda que o campus estivesse 

fazendo uso da Resolução que na 

época não estava mais em vigor: 

Resolução CEFET/BA n° 

13/2008. 

Já no que concerne à falta de 

documento padrão e orientação 

institucional, durante a execução 

da auditoria foi constatada a 

fraqueza mencionada, a qual 

consubstanciou em uma 

Constatação e foi encaminhada às 

Pró-Reitorias competentes. 

Entretanto, a falta de atuação da 

Reitoria não exime os gestores do 

campus, os quais deveriam tomar 

providências locais para sanar o 

problema apresentado, a exemplo 

Recomendação 1.1: Que o 

campus crie mecanismo 

que propicie aos docentes 

elaborar seus 

planejamentos individuais 

de trabalho de forma 

condizente aos respectivos 

regimes de trabalho. 

 

Recomendação 1.2: Que o 

campus crie mecanismo 

que possibilite confrontar 

as informações constantes 

nos Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

apresentados pelos 

docentes com os 

respectivos regimes de 

trabalho e passe a tomar as 

providências cabíveis 

quando das eventuais 

divergências encontradas 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

completo, as inconsistências 

foram menores. 

A partir dos resultados desta 

auditoria, pretende-se ajustar 

essas inconsistências no 

preenchimento dos PITs e RITs. 

 

de padronização e procedimentos 

estruturados nos processos de 

preenchimento e controle das 

informações constantes nos PITs 

e RITs.  

Diante do exposto, bem como do 

comprometimento da gestão em 

ajustar as inconsistências 

levantadas, mantemos a 

Constatação, ao tempo em que 

recomendam os: 

 

Constatação 02:  Docentes 

com carga horária de aula 

inferior ao estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 17, 

de 11/05/2016. 

 

Não houve. Os professores J.S.A (SIAPE 

1703696) e M.A.S.J (SIAPE 

1816812), ficaram com a carga 

horária baixa a partir do 

momento em que houve a retirada 

de biologia do 1° ano da 

modalidade integrada e colocada 

no 4° ano, conforme a resolução 

n° 84/2012 do CONSUP. A 

quantidade de turmas do 1° ano é 

maior que as do 4° ano, logo, 

ocorreu a redução da demanda 

da carga horária dos mesmos. O 

professor M.A.S.J tem remoção 

garantida a partir da 

homologação e convocação do 

concurso que está em curso. A 

remoção será sem troca ou 

recebimento de outro professor 

de biologia vindo do concurso, 

desta forma ficando um professor 

de biologia com 20 horas, 

estando dentro do que está 

previsto na Portaria 

SETEC/MEC n° 17. A mesma 

situação ocorrerá com o 

professor J.A.L (SIAPE 

1553258), sendo que um dos 

professores de português tem 

remoção garantida deste Campus 

e com isso a carga horária será 

redistribuída entre os demais 

professores da área. 

Em que pese as ocorrências 

citadas, faz necessário que os 

docentes com carga horária 

abaixo do mínimo estabelecido 

pela Portaria SETEC/MEC nº 17, 

de 11/05/2016, juntamente com 

os setores competentes, 

estabeleçam formas de sanar a 

irregularidade. 

Na oportunidade, informamos 

que os servidores foram citados 

no relatório no intuito de 

comprovar as inconformidades 

nele apresentadas, entretanto, a 

ação corretiva deve ser tomada 

não apenas em face dos mesmos, 

mas perante todos os docentes do 

campus que se encontram na 

mesma situação. 

Desse modo, mantemos a 

Constatação 

 Recomendação 2.1: Que o 

campus crie procedimentos 

de forma a fazer com que a 

carga horária de aula dos 

docentes esteja de acordo 

com o estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 

17, de 11/05/2016. 

Constatação 03:  Inexistência 

de Planejamento Individual de 

Trabalho (PIT) e Relatório 

Individual de Trabalho (RIT) 

efetivos que possam 

comprovar a devida atuação 

dos docentes e possibilitar o 

acompanhamento das 

atividades desses no campus. 

 

 

 

 

 

Não houve. Existe a falta de um formulário 

padrão de PIT e RIT para o 

IFBA. A partir da publicação da 

Portaria SETEC/MEC n° 17, 

surgi uma indicação que o 

instituto se adequará criando um 

formulário padrão e com 

orientações sobre o seu 

preenchimento. 

Conforme já dito anteriormente, a 

falha proveniente da Reitoria não 

exime a responsabilização do 

campus no que concerne à 

existência de PITs e RITs 

efetivos. 

Entretanto, considerando o 

comprometimento do gestor em 

ajustar as inconsistências 

detectadas, mantemos a 

Constatação 

Recomendação 3.1: Que o 

campus crie mecanismo de 

forma a fazer com que os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e Relatórios 

de Atividades 

Desenvolvidas sejam 

documentos efetivos que 

possam comprovar a 

devida atuação dos 

docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas 

atividades no campus. 

Constatação 04: Resistência, 

por parte dos docentes, em 

computar nas atividades de 

Ensino, carga horária de 60 

minutos a hora, em detrimento 

de hora/aula. 

Não houve. No preenchimento dos próximos 

PITs e RITs podemos colocar 

uma coluna com a conversão da 

hora/aula para 60 minutos. 

Mantemos a Constatação e 

emitimos a Recomendação abaixo 

disposta, até que seja constatado 

o atendimento por meio de 

documentações comprobatórias 

e/ou análise in loco. 

Recomendação 4.1: Que a 

gestão do campus crie 

maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da 

carga horária docente, de 

forma a considerar a hora 

de 60 minutos, em 

detrimento da hora/aula. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 05:  Elaboração 

de PIT anuais em detrimento a 

semestrais. 

Não houve. A partir dos resultados desta 

auditoria, pretende-se ajustar 

essas inconsistências no 

preenchimento dos PITs e RITs. 

Mantemos a Constatação e 

emitimos a Recomendação abaixo 

disposta, até que seja constatado 

o atendimento por meio de 

documentações comprobatórias 

e/ou análise in loco. 

Recomendação 5.1: Que os 

docentes passem a elaborar 

semestralmente os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e os Relatórios 

de Atividades 

Desenvolvidas, conforme 

estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC. 

 

Constatação 06: Não foi 

publicado no sítio oficial os 

Planos Individuais de Trabalho 

e os Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas dos docentes 

lotados no campus. 

Não houve. A partir dos resultados desta 

auditoria, o Campus se 

compromete a publicar em sítio 

oficial os PITs e RITs dos 

docentes. 

Mantemos a Constatação e 

emitimos a Recomendação abaixo 

disposta, até que seja constatado 

o atendimento por meio de 

documentações comprobatórias. 

Recomendação 6.1: Que o 

campus passe a publicar, 

no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais de 

Trabalho e os Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

dos docentes. 

 

Tabela 18: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 005/2016 (Valença) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Cultura de não 

elaboração e entrega dos PITs e 

RITs por parte dos docentese 

consequente inexistência de 

planejamentos e relatórios de 

atividades efetivos que possam 

comprovar a devida atuação dos 

docentes e possibilitar o 

acompanhamento das atividades 

desses no campus.  

  

Não houve. Não houve manifestação do 

gestor. 

Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a presente constatação. 

Recomendação 1.1: Que o 

campus crie mecanismo de 

forma a fazer com que os 

Planejamentos Individuais 

de Trabalho e Relatórios 

de Atividades 

Desenvolvidas sejam 

documentos efetivos que 

possam comprovar a 

devida atuação dos 

docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas 

atividades no campus.  

Constatação 02: Docentes com 

carga horária de aula inferior ao 

estabelecido na Portaria 

SETEC/MEC nº 17, de 

11/05/2016.  

  

 

Não houve. Não houve manifestação do 

gestor. 

Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a presente constatação. 

Recomendação 2.1: Que o 

campus crie procedimentos 

com o fim de acompanhar 

se a carga horária de aula 

dos docentes está de 

acordo com o estabelecido 

na Portaria SETEC/MEC 

nº 17, de 11/05/2016. 

Constatação 03: Resistência, 

por parte dos docentes, em 

computar nas atividades de 

Ensino, carga horária de 60 

minutos a hora, em detrimento 

de hora/aula. 

Não houve. Não houve manifestação do 

gestor. 

Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a presente constatação. 

Recomendação 3.1: Que a 

gestão do campus crie 

maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da 

carga horária docente, de 

forma a considerar a hora 

de 60 minutos, em 

detrimento da hora/aula.  

Constatação 04: Não foi 

publicado no sítio oficial os 

Planos Individuais de Trabalho 

e os Relatórios de Atividades 

Desenvolvidas dos docentes 

lotados no campus. 

Não houve. Não houve manifestação do 

gestor. 

Considerando a ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a presente constatação. 

Recomendação 4.1: Que o 

campus passe a publicar, 

no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais de 

Trabalho e os Relatórios de 

Atividades Desenvolvidas 

dos docentes. 
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Tabela 19: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 006/2016 (PROEN, PROEX e PRPGI) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: 

Comprometimento da carga 

horária docente devido à falta 

de atuação das Pró-Reitorias de 

Ensino, de Pesquisa e de 

Extensão. 

 

Constatação 1.1: Falta de 

diretrizes estabelecidas pela 

Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN), no que se refere ao 

adequado preenchimento dos 

PITs e dos RITs, bem como o 

atendimento ao constante na 

Portaria SETEC/MEC nº 17, 

de 11/05/2016. 

Não houve. Não houve manifestação do 

gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante da ausência de 

manifestação do gestor, 

mantemos a constatação acima 

disposta. 

Recomendação 1.1:  

Que a Pró-Reitoria de 

Ensino crie mecanismo(s) 

para uniformizar a forma 

de preenchimento dos 

PIT’s e dos RIT’s, no 

intuito de estabelecer um 

padrão a nível 

institucional, de forma a 

possibilitar o devido 

acompanhamento e 

controle dos mesmos. 

 

Recomendação 1.2:  

Que a Pró-Reitoria de 

Ensino instrua as 

Diretorias de Ensino dos 

campi sobre a necessidade 

de se anexar aos RIT’s as 

documentações que 

comprovem as 

informações declaradas 

pelos docentes. 

Constatação 1.2: Inexistência 

de normativos, diretrizes e 

controles concernentes às 

atividades de pesquisa e 

extensão desenvolvidas nos 

campi. 

 

  

 

Não houve. Despacho assinado em 

19/10/2016, através do SEI 

(Sistema Eletrônico de 

Informações), sob o registro 

0079067v3, pelo Pró-Reitor de 

Pesquisa, Pós-Graduação e 

Informação: 

A PRPGI concorda parcialmente 

com as afirmações trazidas ao 

plano que aqui tratamos. No que 

tange aos projetos de pesquisa 

realizados com financiamento há 

um acompanhamento rigoroso no 

uso dos recursos e na 

apresentação dos resultados 

previstos nos mesmos. De fato, o 

mesmo procedimento não é 

adotado para demais projetos, na 

mesma intensidade. É necessário 

registrar que a PRPGI, desde a 

gestão anterior, vem criando 

mecanismos que objetivam a 

redução desta desigualdade. Em 

que pese a ausência de pessoal, 

recursos financeiros, infra 

estrutura do setor além de 

sistema informatizado, temos tido 

atuação expressiva na busca pelo 

estabelecimento de ferramenta 

que possibilite o controle 

desejável. Entre algumas ações 

que se desenvolveram ao longo 

Diante do disposto nas 

manifestações dos gestores, nos 

quais demonstraram possuir 

interesse em solucionar a 

problemática identificada, e das 

efetivas ações que buscam dirimir 

as inconformidades identificadas, 

e considerando o atual processo 

de instalação do Sistema SUAP 

neste IFBA; mantemos a 

constatação acima exposta, ao 

tempo em que emitimos as 

recomendações abaixo dispostas, 

até que as ações executadas pelas 

Pró-Reitorias de Ensino e de 

Extensão produzam resultados 

concretos que atendam o 

apresentado por esta auditoria, 

bem como ocorra o pleno e 

devido funcionamento SUAP 

com suas expectáveis ferramentas 

de acompanhamento e controle. 

Recomendação 2.1:  

Que a Pró-Reitoria de 

Pesquisa e a de Extensão 

criem normativos internos 

e/ou outros mecanismo 

com vistas a possibilitar a 

elaboração de PIT e RIT 

fidedignos e factuais e 

proporcionar odevido 

acompanhamento e 

controle da carga horária 

docente, nos quais 

contenham, dentre outras 

informações fundamentais, 

o conceito de Pesquisa e de 

Extensão, bem como 

diretrizes no sentido de: 

• Estabelecer 

obrigatoriedade de haver 

prévio registro, nas 

respectivas coordenações, 

dos projetos de pesquisa e 

de extensão, para que o 

mesmo seja aceito como 

carga horária de atividade 

docente; 

• Introduzir a 

necessidade de 

corroboração, por parte dos 

Coordenadores de Pesquisa 

e de Extensão, das 
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RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

dos anos, podemos citar a 

iniciativa da PRPGI em 

desenvolver sistemas 

informatizados de registro e 

acompanhamentos de projetos. 

Muitos deles sem sucessopor 

motivos de infra estrutura 

institucional que fogem à alçada 

desta Pró-Reitoria. Há registro 

de atuação da gestão anterior na 

busca por um sistema de gestão 

de projetos que data de 2014, 

Anexo 1, mas acredita-se que a 

Pró-Reitora anterior pode ter 

registros mais antigos. No Anexo 

2 apresentamos o fluxograma de 

um sistema que vinha sendo 

gestado em parceria com a DGTI 

desde o mês de Abril de 2015, 

que teve discussões anteriores a 

esta data, mas que foi 

descontinuado em virtude da 

adoção do SUAP pela instituição. 

Em tempo, informamos que a 

inexistência de normativos 

internos que forneçam diretrizes 

para as rotinas de registro, 

acompanhamento e avaliação de 

projetos de pesquisa, que reflitam 

diretamente na carga horária 

docente, está com solução em 

curso. Através de iniciativa da 

PRPGI, em conjunto com a 

DGTI, temos realizado ações 

para antecipar a implantação do 

módulo de pesquisa no SUAP, 

inclusive com versão de teste já 

disponível para coordenadores de 

pesquisa. Anossa manifestação 

para início desta ação data de 

novembro de 2015 conforme 

anexo 3. 

Diante do exposto, destacamos o 

esforço que tem sido empenhado 

pela PRPGI para a construção de 

uma ferramenta ágil, que 

possibilite o acompanhamento 

dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos 

pesquisadores do IFBA. 

Acreditamos que a implantação 

do módulo de pesquisa do SUAP 

atenda a esta demanda e que 

esteja de acordo com a situação 

apresentada através da 

Auditoria.  

 

 

Memorando Nº. 

042/2017/PROEX/IFBA emitido 

pelo Pró-Reitor de Extensão em 

20/06/2017: 

No Art. 22 da Portaria 17 

SETEC/MEC, de 11 de maio de 

2016, que define as diretrizes 

gerais para a regulamentação 

das atividades dos docentes da 

Rede Federal de Educação 

Tecnológica, estipulou-se um 

prazo de 180 dias para que as 

informações contidas nos 

PITs, para o devido aceite 

por parte da Diretoria de 

Ensino; 

• Criar rotinas para 

aprovação, 

acompanhamento (parcial e 

final) e avaliação das 

atividades relativas à 

Pesquisa e à Extensão; 

• Estabelecer 

penalização/consequências 

em casos de não 

comprovação do devido 

cumprimento das rotinas 

estabelecidas concernentes 

à fase de acompanhamento 

(parcial e final) e avaliação 

das atividades relativas à 

Pesquisa e Extensão. 
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AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Instituições publicassem os seus 

regulamentos, em conformidade 

com as diretrizes propostas. Para 

cumprir tal determinação, o 

Reitor do IFBA lançou a portaria 

1796, de 31 de agosto de 2016 

(Anexo I e II), constituindo a 

Comissão para gerar o 

regulamento em questão. Na 

minuta deste regulamento (anexo 

III), foram definidos: i) as 

atividades docentes com suas 

respectivas cargas horárias; ii) 

barema para contribuir com o 

regulamento da carga horária 

(anexo IV); e iii) uma planilha 

para registrar o   Plano 

Individual de Trabalho docente 

(PIT) e o Relatório Individual de 

Trabalho (RIT) (anexo V), que 

deverá ser inserida no Sistema 

Unificado de Administração 

Pública (SUAP), criado pelo 

IFRN e adquirido pelo IFBA, 

visando sistematizar o registro 

das atividades dos servidores. 

Após a submissão da minuta à 

contribuição da comunidade, o 

reitor publicou a regulamentação 

juntamente com os anexos IV e V 

(Cf. Portaria 2.478, de 23 de 

dezembro de 2016). Entretanto, 

fomos surpreendidos com a 

prorrogação do prazo para a 

regulamentação e também com a 

criação de uma comissão com 

representantes do CONIF e da 

SETEC, para reavaliar as 

diretrizes constantes na Portaria 

17. 

Ressalta-se também a 

implantação dos módulos Ensino, 

Pesquisa e Extensão do SUAP, 

nas pró-reitorias e que terá 

futuros desdobramentos nas 

respectivas coordenações dos 

campi. A Pró-reitoria de 

Extensão ofertou uma 

capacitação a seus servidores. 

Após a capacitação, foi iniciado 

o processo de implementação do 

módulo extensão, onde deverão 

ser cadastrados todos os projetos 

de extensão dos editais gerais e 

aqueles cadastrados nos campi. 

Com a total implantação do 

módulo e sua interligação às 

coordenações dos campi, a 

PROEX poderá ter o controle dos 

projetos de extensão cadastrados. 

Para ampliar esse controle, os 

formulários do PIT e do RIT 

deverão ser inseridos no domínio 

do SUAP, para que o docente os 

preencha e seja submetido à 

validação por todos os setores 

responsáveis, isto é, 

coordenações de curso, 

coordenações/diretoria de 

pesquisa e extensão e Direção de 

Ensino. 

A PROEX ainda não criou um 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

regulamento das atividades de 

extensão, para subsidiar as 

coordenações de extensão na 

validação das propostas 

submetidas pelos docentes, de 

acordo com o que foi 

discriminado em seus PITs. 

Todavia, com a publicação dos 

editais para chamada a 

submissões de Projetos e Cursos 

de extensão (anexo VII) e para 

Eventos (anexo VIII), todos eles 

adequados às diretrizes gerais 

propostas pelo Fórum de Pró-

reitores de Extensão e às áreas 

temáticas, certamente os gestores 

que coordenam as atividades 

docentes possuem elementos 

suficientes para avaliar as 

propostas de extensão submetidas 

e emitir um parecer sobre a sua 

validade, sua relevância e 

exequibilidade.  

Por fim, informamos que 

representantes da PROEX e 

coordenadores de extensão dos 

campi estão compilando 

regulamentos de atividades de 

extensão que já foram aprovados 

por alguns Institutos, visando 

construir o regulamento das 

atividades de extensão do IFBA.  

Colocando-me à disposição para 

quaisquer esclarecimentos, 

agradecemos-lhe! 

 

 

 

AÇÃO Nº 14 – PAINT/2016: “Avaliação do Controle dos Bens Móveis”  

 

 
Tabela 20: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 010/2016 (Camaçari) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Ausência 

de continuidade na 

elaboração de inventário 

anual dos bens 

patrimoniais do Campus. 

 1.1 não foram 

identificados, dentre 

os documentos 

relativos ao 

inventário, 

encaminhados a esta 

Audin, os 

procedimentos que 

foram adotados pelo 

órgão no intuito de 

localizar os 141 bens 

não localizados pela 

empresa RAAC, cujo 

custo de aquisição 

foi R$ 121.859,37, 

quando da 

elaboração do 

Não houve Conforme manifestação do 

Gestor constante no e-mail 

encaminhado em 13/01/2017:  

Em atendimento às constatações 

da Auditoria In Loco, ocorrida 

no Campus Camaçari, em 

maio/2016, resultante do 

Relatório Técnico Preliminar de 

Auditoria nº 010/2016, seguem 

as devidas informações e 

esclarecimentos: 

 1. Ausência de continuidade na 

elaboração de inventário anual 

dos bens patrimoniais do 

Campus  

1.1. Não foram identificados, 

dentre os documentos relativos 

ao inventário, encaminhados a 

esta Audin, os procedimentos que 

foram adotados pelo órgão no 

intuito de localizar os 141 bens 

Cabe ressaltar que do inventário 

inicial, realizado no ano de 2014, 

cujo relatório foi emitido em 

setembro do mesmo ano, já se 

passaram mais de 02 anos sem 

um termo final quanto à adoção 

das providências recomendadas 

pela empresa contratada.  

Diante da gravidade dos 

resultados apresentados, a falta de 

atuação administrativa para a 

continuidade dos trabalhos na 

conclusão do inventário 

prejudicou, sobremaneira, a 

localização destes bens.  

Diante do exposto, faz-se 

necessário emitir as 

Recomendações abaixo dispostas, 

as quais serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providência 

Permanente - PPP. 

Recomendação 1.1: que se 

proceda à realização do 

inventário anual de bens do 

Campus com vista a 

promover segurança física 

e dar prosseguimento às 

ações de controle;  

Recomendação 1.2: que a 

Gestão apure o fato 

ocorrido e, se for o caso, a 

eventual responsabilidade 

em relação ao suposto 

desaparecimento dos 141 

bens não localizados e 

apontados no item 7 do 

Relatório de Inventário da 

Empresa RAAC. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

inventário inicial. 

 

não localizados pela empresa 

RAAC, cujo custo de aquisição 

foi R$ 121.859,37, quando da 

elaboração do inventário inicial.  

 

Situação atual: Não resolvido. 

Constatação 2: Ausência 

de espaço suficiente e 

adequado destinado ao 

armazenamento 

temporário dos bens 

móveis permanente, bem 

como aqueles destinados à 

doação, os que se 

encontram ociosos e os 

inservíveis 

Não houve Conforme manifestação do 

Gestor constante no e-mail 

encaminhado em 13/01/2017:  

Em atendimento às constatações 

da Auditoria In Loco, ocorrida 

no Campus Camaçari, em 

maio/2016, resultante do 

Relatório Técnico Preliminar de 

Auditoria nº 010/2016, seguem 

as devidas informações e 

esclarecimentos:  

2. Ausência de espaço suficiente 

e adequado destinado ao 

armazenamento temporário dos 

bens móveis permanente, bem 

como aqueles destinados à 

doação, os que se encontram 

ociosos e os inservíveis.  

Situação atual: Resolvido. Os 

bens móveis permanentes 

encontram-se sobre paletes e 

organizados, possibilitando e 

facilitando a circulação no setor.  

Foram identificados os bens 

ociosos e os inservíveis, sendo 

armazenados temporariamente 

para os devidos procedimentos 

de doações e os equipamentos 

não pertencentes ao Campus, 

foram descartados e doados 

adequadamente. Conforme 

demonstração fotográfica. (vide 

integra do Relatório Técnico nº 

10/2016)  

Com vista a conferir as correções 

promovidas pelo Campus em 

relação às situações irregulares 

verificadas no período da 

auditoria in loco, procedeu-se a 

realização de uma visita, no dia 

10/04/2017.  

Observou-se que o campus 

promoveu mudanças, 

tempestivamente, com o objetivo 

de corrigir as falhas, conforme o 

disposto nas fotos supracitadas 

(evidências) e na vistoria 

realizada pelo auditor ocorrida na 

referida data 

Situação resolvida 

Constatação 3: 

quantitativo de pessoal 

insuficiente, no setor de 

patrimônio, para o 

desempenho das 

atividades intrínsecas ao 

setor. 

Não houve Conforme manifestação do 

Gestor constante no e-mail 

encaminhado em 13/01/2017: 

Em atendimento às constatações 

da Auditoria In Loco, ocorrida 

no Campus Camaçari, em 

maio/2016, resultante do 

Relatório Técnico Preliminar de 

Auditoria nº 010/2016, seguem 

as devidas informações e 

esclarecimentos:  

3. Quantitativo de pessoal 

insuficiente, no setor de 

patrimônio, para o desempenho 

das atividades intrínsecas ao 

setor. 

Situação atual: Resolvido.  

Estão lotados na Coordenação 

de Almoxarifado e Patrimônio 02 

(dois) servidores, sendo um para 

desempenhar as atividades de 

Almoxarifado e outro para 

desempenhar as atividades de 

Patrimônio. 

Com vista a conferir as correções 

promovidas pelo Campus em 

relação às situações irregulares 

verificadas no período da 

auditoria in loco, procedeu-se a 

realização de uma visita, no dia 

10/04/2017, na qual foi observada 

a presença de outro servidor 

lotado no setor, ratificando as 

medidas adotadas pelo gestor.  

Além disso, por meio do Ofício 

nº 13/2017/DAP.CAM, a gestão 

informa que a Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio - 

CAP passa a funcionar com dois 

servidores, sendo que um 

desempenhará as atividades da 

coordenação de almoxarifado e o 

outro às atividades da 

coordenação de patrimônio. 

Situação: Resolvida  
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 4: Suposto 

desaparecimento ou perda 

de bens, cujo valor de 

aquisição foi R$ 

25.857,00. 

 Equipamentos não 

localizados (vide 

Quadro 3 na 

íntegra do 

Relatório Técnico 

nº 10/2016 no 

Portal do IFBA); 

 Fragilidade no 

monitoramento das 

rotinas e 

procedimentos 

relativos ao setor de 

patrimônio (vide 

Quadro 4 na 

íntegra do 

Relatório Técnico 

nº 10/2016no Portal 

do IFBA). 

Não houve Conforme manifestação do 

Gestor constante no e-mail 

encaminhado em 13/01/2017:  

Em atendimento às constatações 

da Auditoria In Loco, ocorrida 

no Campus Camaçari, em 

maio/2016, resultante do 

Relatório Técnico Preliminar de 

Auditoria nº 010/2016, seguem 

as devidas informações e 

esclarecimentos:  

4. Suposto desaparecimento ou 

perdas de bens, cujo valor de 

aquisição foi R$ 25.857,00.   

 Equipamentos não 

localizados - Situação 

atual: Resolvido Parcial. 

Foram localizados 02 

microcomputadores 

(tombos 722 e 736), 

restando à localização de 

06 microcomputadores.   

 Fragilidade no 

monitoramento das rotinas 

e procedimentos relativos 

ao setor de patrimônio - 

Situação atual: Resolvido 

Parcial.  

Encontra-se em fase de 

revisão, implantação e 

posterior manutenção das 

rotinas e procedimentos a 

seguir:  

Bens com etiquetas 

danificadas ou ausentes; 

Equipamentos existentes 

que não pertencem ao 

Campus; 

Transferências de bens 

entre setores, coordenações 

e diretorias; 

Cadastramento de móveis 

produzidos internamente 

pelos artífices e outros. 

Considerando a manifestação do 

gestor, procedeu-se a 

averiguação, in loco, das 

correções realizadas, sendo 

constatada a localização dos 

computadores cujos números de 

tombos foram 722 e 736. 

Ressalta-se a necessidade de 

acompanhamento das medidas 

que ficaram pendentes de 

implementação por parte da 

Gestão. 

 Diante disso, emitimos as 

recomendações, a seguir, que 

serão acompanhadas por meio do 

Plano de Providência 

Permanente. 

Recomendação 4.1: que se 

proceda a busca dos bens 

não localizados, constante 

no Quadro 3 (vide íntegra 

do Relatório Técnico nº 

10/2016 no Portal do 

IFBA), estabelecendo-se 

um prazo para a sua 

localização. Findo o 

período determinado, caso 

os bens não sejam 

localizados, faz-se 

necessário à apuração do 

ocorrido e, se for o caso 

eventual responsabilidade; 

 

Recomendação 4.2: que se 

adotem as medidas 

necessárias ao 

fortalecimento das rotinas 

de 

acompanhamento/monitora

mento dos bens com o 

objetivo de identificar e 

corrigir tempestivamente 

as situações dos bens que 

se encontram sem etiquetas 

de tombos, sem 

cadastramento no sistema 

de patrimônio e sem 

transferência de 

responsabilidade (carga 

patrimonial), conforme o 

disposto no Quadro 4. 

Recomendação 4.3: que se 

publique as regras e 

procedimentos revisados e 

formalizados com vista a 

tornar público as rotinas do 

setor de patrimônio para 

toda a comunidade interna 

do Campus Camaçari. 

 
 

Tabela 21: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 011/2016 (Valença) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Ausência 

de inventário inicial que 

pudesse propiciar o 

acompanhamento e 

controle dos bens. 

 1.1 - Acúmulo e 

guarda inadequada 

de bens inservíveis, 

comprometendo a 

segurança e 

integridade física 

deles e dos 

servidores que os 

manipulam, bem 

Não houve Não houve manifestação do 

Gestor até a conclusão do 

Relatório Final. 

Diante da ausência de 

pronunciamento, emitimos, 

abaixo, Recomendações cujas 

implementações serão 

monitoradas por meio de Plano de 

Providência Permanente - PPP. 

Recomendação 1.1: que se 

proceda à realização do 

inventário inicial com vista 

à organização do acervo 

patrimonial;  

 

Recomendação 1.2: que se 

dê destinação aos bens 

inservíveis e ociosos, bem 

como aqueles sucateados 

que se encontram 

dispostos, de forma 

inadequada, nas 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

como da comunidade 

adjacente. 

 

dependências internas e 

externas do Campus;  

Recomendação 1.3: que se 

adotem medidas 

administrativas com o 

intuito de dar segurança 

aos bens adquiridos, 

evitando-se que 

permaneçam custodiados 

no mesmo ambiente que os 

bens inservíveis 

Constatação 2: Suposto 

desaparecimento de bens, 

cujo valor de aquisição 

correspondeu a 

R$23.572,80. 

 Equipamentos não 

localizados (vide 

Quadro 3 na 

íntegra do 

Relatório Técnico 

nº 11/2016 no 

Portal do IFBA) 

 

Não houve Não houve manifestação do 

Gestor até a conclusão do 

Relatório Final. 

Diante da ausência de 

pronunciamento, emitimos, a 

seguir, Recomendações cujas 

implementações serão 

monitoradas por meio de Plano de 

Providência Permanente - PPP. 

Recomendação 2.1: que se 

proceda à busca dos bens 

com vistas a sua 

localização, estabelecendo-

se um prazo factível, a 

contar da data de emissão 

do Relatório Final de 

Auditoria. Findo o período 

determinado, caso os bens 

não sejam localizados, faz-

se necessário à apuração da 

situação ocorrida e, se for o 

caso, a responsabilidade. 

Constatação 3: 

Considerando que o setor 

de patrimônio ficou, 

aproximadamente, 02 

(dois) anos sem 

responsável direto, rotinas 

e procedimentos ficaram 

descontínuos, causando 

maior descontrole e 

desorganização 

administrativa. 

 Quantitativo de 

pessoal insuficiente, 

no setor de 

patrimônio, para o 

desempenho das 

atividades intrínsecas 

ao setor. 

 

Não houve Não houve manifestação do 

Gestor até a conclusão do 

Relatório Final. 

Diante da ausência de 

pronunciamento, emitimos, a 

seguir, Recomendações cujas 

implementações serão 

monitoradas por meio de Plano de 

Providência Permanente - PPP. 

Recomendação 3.1: que se 

adotem medidas 

administrativas no sentido 

de retomada das atividades 

que ficaram descontinuas 

em relação à emissão dos 

termos de 

responsabilidade, ao 

monitoramento dos 

procedimentos de 

movimentação, ao 

emplaquetamento dos 

bens, à troca de 

responsabilidade no 

sistema de gestão, à 

continuidade na execução 

das rotinas relacionadas à 

baixa patrimonial, 

inclusive, corrigindo-se as 

situações relatadas no 

Quadro 3 do presente 

relatório.  

Recomendação 3.2: Em 

que pese à dificuldade de 

alocação/distribuição de 

pessoal no Campus e, 

diante da gravidade do 

problema e do volume de 

atividades necessárias à 

organização das rotinas do 

setor, que se estude a 

viabilidade de estabelecer a 

lotação, ainda que 

temporária, de outro 

servidor no setor, com o 

objetivo de dar celeridade 

ao trabalho de organização 

das atividades.  

Recomendação 3.3: Diante 

da inexistência de regras 

formais relacionadas aos 

casos de inobservância e 

descumprimento das 

rotinas patrimoniais, que se 



38 

 

 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

estabeleça e publique tais 

procedimentos com vistas 

a serem adotados nos casos 

de não atendimento por 

parte do público usuário 

dos bens. 

 

 
Tabela 22: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 012/2016 (Feira de Santana) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Disposição 

de materiais de forma 

inadequada com a 

possibilidade de acúmulo 

de água e a proliferação de 

mosquitos transmissores 

de doenças. 

Não houve De acordo com o processo SEI 

23.471.000045/2017-90, o gestor 

informa: 

Da Constatação 1: " - 

Disposição de material de forma 

inadequada..." 

Reziduo de materiais inserviveis, 

aglomerados ao lado do 

pavilhão de aula em construção; 

nota-se que a empreiteria 

responsável pela execussão da 

obra cessou as atividades e não 

recolheu os materiais, bem como 

algumas ferramentas e outros 

objetos usados na atividade de 

constrir. 

- A remoção de rezicluo da oba e 

seu descarte são partes da ação 

construção, assumida pela 

empreiteira, haja vista que a 

interrupção da obra envolve 

questões .juridicais e previsões 

contratuais. PRODIN Pró 

Reitoria de Desenvolvimento e 

infraestrutura e a empreiteira 

Medeiro Santos Engenharia 

estão buscando eliminar a raiz 

causadora do problema 

identificado. 

[caixa d'água descoberta ao 

lado]  

d- O campus não dispõe de 

sistema de irrigação apropriado 

para jardinagem; na deficiência 

de um sistema molhagem por 

mangueira, houve a necessidade 

de se improvisar urna caixa 

d'água na extremidade da lateral 

da quadra de esporte, afim de 

que torne-se possível o uso 

manual da molhagem da grama. 

No momento da constatação (1), 

o profissional responsável por 

execultar a atividade de molhar 

a grama estava em operação, 

razão pela qual a caixa d'água 

encontrava-se aberta.a quadra 

de esporte]. 

No que se refere à disposição dos 

resíduos aglomerados, a 

acomodação de entulhos “a céu 

aberto” é uma questão de saúde 

pública, sendo indispensável à 

atuação do gestor do Campus, 

com vista a eliminar a situação de 

risco acima observada. No que 

tange a caixa d´água descoberta, 

faz-se necessário à supervisão e 

orientação do DEPAD, no sentido 

de que ao término do trabalho, o 

responsável pela tarefa deve ter o 

cuidado de recolocar a tampa no 

devido lugar.  

Nesse sentido, emitimos a 

recomendação 1.1, abaixo 

disposta, informando que o seu 

acompanhamento será por meio 

do Plano de Providência 

Permanente - PPP. 

Recomendação 1.1: que se 

dê destinação ao entulho e 

restos de materiais de obras 

com vistas a se evitar a 

disposição deles “a céu 

aberto” e, com isso, 

eventuais  criadouros de 

mosquitos, impedindo 

assim, a proliferação de 

doenças como a dengue, a 

febre chikungunya e o zika 

vírus. 

Constatação 2: eliminação 

de tombos do Sistema 

PROPAT sem a 

constituição de processo 

que justificasse o motivo 

Não houve Conforme o disposto no processo 

nº 23.471.000045/2017-90 do 

Sistema SEI, o gestor informa: 

Da Constatação 2: " - 

Eliminação de tombos do sistema 

Apesar da manifestação do gestor 

em relação a este fato 

administrativo, a fragilidade do 

controle é evidente nesta situação.  

Não houve a apresentação de 

Recomendação 2.1: que se 

apure o fato ocorrido, 

promovendo o 

levantamento de toda 

documentação capaz de 

comprovar as alegações 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

dessa exclusão. PROPAT..." 

- No processo de conciliação das 

contas, financeiro/patrimônio, 

constatou-se que o montante 

transferido pela Reitoria para a 

contabilidade do campus FSA., 

tinha soma inferior ao acumulado 

registrado no sistema de 

gerenciamento do Patrimônio. 

- Há limitação cadastral, no que 

se refere descrever as 

características dos equipamentos, 

por exemplo: modelo, tipo, 

número de série, cores etc. 

Condição motivada pelo sistema 

PROPAT, que limita o registro por 

quantidade de caractéres, sendo 

apenas 20, no complemento da 

descrição. O sistema não oferece 

condição para detalhar o registro. 

documentação comprobatória que 

esclarecesse efetivamente o caso 

em tela.  

Além disso, faz-se necessário  

observar em relação à 

conciliação de bens que: 

 

 A conciliação que o 

gestor relatou ter 

realizado não é coerente, 

tendo em vista que não há 

como comparar a 

quantidade física dos 

equipamentos e o 

conjunto de seu valor 

contábil; 

 O que o gestor denomina 

de “livro de registro 

manual”, refere-se a um 

rascunho, sem valor e 

autenticidade, que não 

possui data, nem 

identificação de quem o 

elaborou;  

 A ausência de documento 

de controle constando a 

descrição completa dos 

bens transferidos, nº de 

tombo e, principalmente, 

o ateste do servidor 

responsável pelo 

recebimento dos 

equipamentos.  

 Não foi disponibilizado 

documento que viesse 

comprovar a apuração da 

duplicidade e nem que os 

equipamentos cedidos 

pela Reitoria se referem 

aos que foram adquiridos 

pelo convênio 

EAD/Profuncionário; 

No que concerne à limitação 

cadastral no sistema, salienta-se 

que embora exista restrição de 

espaço para o registro dos bens, 

este fato não impede a correta 

complementação das 

informações por meio da 

identificação da marca e do 

modelo.  

Ante ao exposto, faz-se 

necessário que a gestão promova 

a apuração e o levantamento de 

todo meio de prova 

comprobatória, com vistas ao 

esclarecimento das alegações 

apresentadas pelo Gestor. 

apresentadas e, se for o 

caso, a responsabilidade 

pela situação ora exposta;  

Recomendação 2.2: que se 

instrua o servidor a 

proceder ao registro de 

recebimento de todos os 

bens transferidos/cedidos 

para o campus no devido 

documento de controle 

(termos); 

Recomendação 2.3: que se 

proceda ao registro correto 

dos bens com vista a se 

evitar descrições genéricas 

que impossibilitem a 

identificação do 

equipamento, a exemplo do 

que ocorreu no Campus 

(CPU+MONITOR). 

Constatação 3: inventário 

ano-exercício 2015 

realizado por servidor, 

lotado no setor de 

patrimônio, em detrimento 

da constituição de 

comissão inventariante 

designada especificamente 

para este fim. 

Não houve De acordo com o exposto no 

processo nº 

23.471.000045/2017-90, 

constante no Sistema SEI, o 

gestor expõe: 

Da Constatação 3: " - 

Inventário ano-exercício 2015 

realizado por servidor, lotado 

Embora o gestor se depare com 

diversos problemas para gestão 

do patrimônio, há que se observar 

a necessidade de que o 

levantamento de bens no Campus 

deve ser realizado por meio da 

comissão de servidores, conforme 

o disposto na Instrução 

Normativa SEDAP nº 205/1988. 

Recomendação 3.1: que se 

proceda à realização do 

inventário anual do 

Campus, por meio da 

constituição de comissão 

inventariante, conforme o 

disposto no item 8.4 da IN 

SEDAP 205/1988. 
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no setor de parimônio..." 

- Atendendo solicitação da chefia 

imediata o servidor lotado no 

setor de patrimônio realizou o 

Inventário ano-exercício 2015. 

Embora, sem contar com 

orientação especifica para tal. 

Até então, não disponibilizado 

para o campus, manual dos 

procedimentos. 

- Solicitação motivada pela 

escassez da mão de obra 

humana, juntada a necessidade 

da constatação da realidade 

patrimonial, para fechamento de 

exercício. 

De acordo com o citado 

normativo, os inventários físicos 

de cunho gerencial, no âmbito do 

SISG, deverão ser efetuados por 

Comissão designada pelo Diretor 

do Departamento de 

Administração ou unidade 

equivalente, sendo este um 

procedimento de controle que 

visa minimizar riscos, 

preservando-se não só o 

patrimônio como também o 

servidor lotado no setor. 

Diante da manifestação do 

Gestor, emitimos a recomendação 

cujo acompanhamento será via  

Plano de Providência Permanente 

- PPP. 

Constatação 4: Fragilidade 

na execução e no 

acompanhamento das 

rotinas relativas à gestão 

do patrimônio, 

prejudicando o controle 

dos bens.  

 Equipamentos com 

tombos duplicados; 

 Falha no 

monitoramento dos 

bens; 

 Falha na emissão de 

termos de 

responsabilidade no 

Campus 

 

Não houve De acordo com o exposto no 

processo nº 

23.471.000045/2017-90, 

constante no Sistema SEI, o 

gestor expõe: 

Da Constatação 4: - Fragilidade 

na execução e no 

acompanhamento das rotinas 

relativas à gestão do 

patrimônio..." 

[equipamento com tombos 

duplicados] 

(... o número de tombo do 

monitor é o mesmo número de 

tombo da cpu). 

Quando da aquisição dos 

computadores, as notas de 

empenhos especificam o 

equipamento, cujo valor 

expressado é único para o item 

computador, entende-se que a 

cpu é a peça principal do 

equipamento e os demais 

componentes são acessórios, 

tidos como peça de reposição, 

(exemplo, anexo nota empenho). 

- Em ocasião oportuna, foi 

consultado o Departamento de 

Patrimônio da reitoria do IFBA, 

que afirmou seguir a este mesmo 

entendimento. 

Ressalvo que não nos opomos a 

acatar as orientações desta 

auditoria. No caso supracitado 

evidenciou-se o item como sendo 

objeto único. 

[4.2 - Falha no monitoramento 

dos bens]. 

(...inconformidades nos 

processos de controle/monitorai-

iludo dos bens. (descrição 

incompleta/ sem etiqueta de 

tombo/ movimentação do bem 

sem comunicação ao setor de 

patrimônio)). 

- Descrição incompleta - 

Deficiência do sistema PROPAT, 

Conforme anteriormente 

mencionado, a duplicidade de 

tombamento é um procedimento 

irregular que está em 

contraposição ao que dispõe o art. 

94 da lei 4.320/64 e que acarreta 

a falta de visibilidade destes 

equipamentos no Sistema 

PROPAT e, principalmente a  

fragilidade dos atos de controle 

relativos à gestão patrimonial do 

IFBA. 

Assim, o argumento de que o 

equipamento principal e o seu 

acessório devem possuir o mesmo 

número de tombo, porque foram 

adquiridos conjuntamente, é 

descabido e não estabelece 

nenhum mecanismo de controle 

destes bens por parte dos órgãos 

responsáveis.  

Importante frisar que ainda que o 

bem fosse acessório, o registro de 

tombo deve ser diferenciado do 

equipamento principal, por uma 

questão de identificação da peça, 

a fim de se processar o controle 

deste equipamento.  

No que concerne à fragilidade na 

execução de rotinas do referido 

setor, a Audin está ciente das 

dificuldades relatadas pelo Gestor 

e considera serem pertinentes as 

medidas que serão adotadas pelo 

gestor do campus. Diante disso, 

emitimos as recomendações, a 

seguir, que serão monitoradas por 

meio do plano de Providência 

Permanente - PPP. 

Recomendação 4.1: que se 

proceda à correção do ato 

de tombamento dos bens 

citados, individualizando o 

tombo dos equipamentos 

(monitor e CPU) com o 

objetivo de estabelecer o 

controle dos bens 

patrimoniais em 

conformidade ao que 

dispõe a legislação 

pertinente; 

Recomendação 4.2: que se 

adotem medidas 

administrativas a fim de 

promover o monitoramento 

periódico dos bens no 

Campus com vista a se 

evitar situações que 

possam comprometer a 

segurança e integridade 

deles; 

Recomendação 4.3: que se 

atualizem os termos de 

responsabilidade dos 

setores, adotando um 

procedimento padrão; 

Recomendação 4.4: que se 

adotem medidas com o 

objetivo de instruir e 

orientar acerca dos 

procedimentos de 

recebimento provisório e 

permanente, bem como as 

transferências internas.  
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que limita o registro por 

quantidade de caractéres, sendo 

apenas 20, no complemento da 

descrição. 

 

- Sem etiqueta de tombo — 

 

1.0 - Os equipamentos e 

mobiliários alocados em salas de 

aula, laboratórios e auditório 

estão expostos para atender ao 

público, aqui especificamente na 

sua maioria, de característica 

adolescente. É comum nesta fase 

o comportamento de displicência 

com o zelo da estrutura disposta; 

o arrancar de etiquetas de 

identificação é uma das práticas 

corriqueiras no parque de 

equipamentos e mobiliários. 

- Inspeção periódica por 

amostragem e publicação, em 

murais, com cartazes de 

incentivo ao zelo com o 

patrimônio serão praticas 

adotadas para contenção do 

problema supracitado. 

1.1 — Pelo fato das etiquetas 

inicial e, ou de reposição serem 

impressas pelo Departamento de 

Patrimônio da Reitoria do IFBA, 

demanda tempo para sua 

definitiva instalação. 

 

-Incorporar uma impressora 

térmica ao patrimônio deste 

campus contribuirá para a 

etiquetagem imediata. Diante 

da dificuldade encontrada para 

a aquisição de equipamento 

similar, foi solicitado o 

empréstimo de urna impressora 

térmica, junto ao campus Santo 

Amaro, para emissão de 

etiquetas de tombo. 

C) - Movimentação do bem sem 

comunicação ao setor de 

património  -  

- Será adotada a ação de emitir 

periodicamente circular interna, 

alertando e orientando acerca 

dos procedimentos necessários 

para a remoção de bens 

patrimoniais e, ou 

transferência interna. 

[4.3 - Falha na emissão de 

termos de responsabilidade]. 

(... falta de padronização, pois 

em alguns TR constavam a 

relação de todos os bens 

existentes no setor, no entanto, 

em outros não ocorria tal 

procedimento). 

- Feita a inspeção, será 
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atualizado o termo de 

responsabilidade, onde será 

listado todos os bens constante 

naquele setor. Caso, 

posteriormente seja instalado 

outro bem em determinado setor, 

este será adicionado à lista já 

existente. Será descartada a 

prática de gerar termo de 

responsabilidadde individual 

para nova disposição. 

 

 
Tabela 23: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 013/2016 (PROAP) 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 

MANIFESTAÇÃO DO 

GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Sistema 

PROPAT inadequado para 

o gerenciamento do 

patrimônio do IFBA, 

causando prejuízo à 

segurança das 

informações. 

Não houve De acordo com os “Despachos 1 

e 2” expedidos pela Pró-Reitoria 

de Administração e 

Planejamento - PROAP, emitidos 

em 20/12/2016, processo SEI nº 

23278.014298/2016-56, o Gestor 

informa: 

DESPACHO 1 (Pró-reitoria de 

Administração e planejamento 

encaminha à Diretoria de 

Administração e Planejamento - 

DGAP) 

 

Prezada Diretora  

Diante das informações contidas 

no Relatório Técnico Preliminar 

de Auditoria - Nº-013/2016, 

tendo como Programa de 

Governo: Educação de 

Qualidade para todos e Ação - 

QDD/2016: 2080.20RL.0029, 

solicitamos:  

1) Que seja dado conhecimento 

ao Chefe do Departamento de 

Patrimônio do teor do referido 

documento;  

2) Que seja informado, ao Chefe 

do Setor, a criação de comissão 

para a confirmação ou não das 

constatações contidas no mesmo; 

3) Criar comissão para 

apuração das informações, 

adoção de providências para 

regularização das constatações e 

elaboração de manual de 

procedimentos para gestão 

patrimonial de bens móveis do 

IFBA;  

4) Adoção de providencias 

cabíveis caso seja confirmado a 

ineficiência do sistema PROPAT, 

com base nas constatações e 

legislação vigente. Desde já 

agradecemos a atenção e o 

pronto atendimento ao 

solicitado. (grifo nosso) 

Desde já agradecemos a atenção 

e o pronto atendimento ao 

solicitado. 

Em que pese à manifestação do 

Gestor e o interesse de corrigir as 

inconformidades detectadas, não 

houve ação concreta que 

dirimisse a situação. Diante do 

exposto, emitimos a 

recomendação abaixo disposta, ao 

tempo que informamos que a 

implementação desta será 

acompanhada por meio do Plano 

de Providência Permanente - PPP. 

 

Recomendação 1.1: que se 

promovam as medidas 

necessárias com vista a 

utilizar sistema que ofereça 

requisitos mínimos e 

indispensáveis de 

segurança, proteção  e 

transparência das 

informações relativas ao 

Patrimônio, adequando-o 

às necessidades 

patrimoniais do IFBA, de 

maneira eficaz e eficiente. 
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Constatação 2: Falta de 

formalização e publicação 

do Manual em 

desobediência ao disposto 

no Regimento Geral do 

Instituto. 

 Inadequação do 

Manual à realidade 

do IFBA 

Não houve De acordo com os “Despachos 1 

e 2” expedidos pela Pró-Reitoria 

de Administração e 

Planejamento - PROAP, emitidos 

em 20/12/2016, processo SEI nº 

23278.014298/2016-56, o Gestor 

informa: 

DESPACHO 1 (Pró-reitoria de 

Administração e planejamento 

encaminha à Diretoria de 

Administração e Planejamento - 

DGAP) 

Prezada Diretora  

Diante das informações contidas 

no Relatório Técnico Preliminar 

de Auditoria - Nº-013/2016, 

tendo como Programa de 

Governo: Educação de 

Qualidade para todos e Ação - 

QDD/2016: 2080.20RL.0029, 

solicitamos:  

1) Que seja dado conhecimento 

ao Chefe do Departamento de 

Patrimônio do teor do referido 

documento;  

2) Que seja informado, ao Chefe 

do Setor, a criação de comissão 

para a confirmação ou não das 

constatações contidas no mesmo; 

3) Criar comissão para 

apuração das informações, 

adoção de providências para 

regularização das constatações e 

elaboração de manual de 

procedimentos para gestão 

patrimonial de bens móveis do 

IFBA;  

4) Adoção de providencias 

cabíveis caso seja confirmado a 

ineficiência do sistema PROPAT, 

com base nas constatações e 

legislação vigente. Desde já 

agradecemos a atenção e o 

pronto atendimento ao 

solicitado. (grifo nosso) 

Desde já agradecemos a atenção 

e o pronto atendimento ao 

solicitado. 

Tendo em vista que o Gestor 

informa que adotou providências 

com vista à formação de 

comissão para tratar das 

observações existentes no 

Relatório Preliminar de Auditoria 

Interna, as recomendações abaixo 

serão acompanhadas por meio do 

Plano de Providência 

Permanente. 

Recomendação 2.1: que se 

proceda à adequação do 

manual de patrimônio às 

reais necessidades dos 

Campi e Reitoria do IFBA, 

considerando-se a 

necessidade de uma 

participação coletiva dos 

setores responsáveis pela 

gestão do patrimônio;  

 

Recomendação 2.2: que 

após a sua adequação, o 

manual seja publicizado 

com o objetivo de informar 

e dar conhecimento das 

regras e procedimentos à 

todas as unidades do 

interior; 

 

Recomendação 2.3: que se 

formalizem e publiquem, 

as regras e os 

procedimentos a serem 

adotados nos casos de 

descumprimento e 

inobservância das rotinas 

patrimoniais por parte do 

público usuário dos bens 

na Reitoria e Campi. 

 

Constatação 03: Prática 

irregular de duplicação de 

tombos, impossibilitando 

o controle dos bens.  

 

Não houve De acordo com os “Despachos 1 

e 2” expedidos pela Pró-Reitoria 

de Administração e 

Planejamento - PROAP, emitidos 

em 20/12/2016, processo SEI nº 

23278.014298/2016-56, o Gestor 

informa: 

DESPACHO 1 (Pró-reitoria de 

Administração e planejamento 

encaminha à Diretoria de 

Administração e Planejamento - 

DGAP) 

Prezada Diretora  

Diante das informações contidas 

no Relatório Técnico Preliminar 

de Auditoria - Nº-013/2016, 

tendo como Programa de 

Governo: Educação de 

Qualidade para todos e Ação - 

QDD/2016   (2080.20RL.0029), 

solicitamos:  

1) Que seja dado conhecimento 

Tendo em vista que a duplicidade 

de tombamento é um 

procedimento irregular que está 

em contraposição ao que dispõe o 

art. 94 da lei 4.320/64 e que 

resulta, conforme anteriormente 

mencionado, na falta de 

visibilidade destes equipamentos 

no Sistema PROPAT e 

fragilidade nos atos de controle 

relativos à gestão patrimonial do 

IFBA. 

Nesse sentido e ante a 

manifestação do Gestor que 

adotou providências com vista à 

formação de comissão para tratar 

das observações existentes no 

Relatório Preliminar de Auditoria 

Interna, emitimos as 

recomendações abaixo que  serão 

acompanhadas por meio do Plano 

Recomendação 3.1: que se 

proceda à correção do ato 

de tombamento dos bens 

citados, individualizando o 

tombo dos equipamentos 

(monitor e CPU) com o 

objetivo de estabelecer o 

controle dos bens 

patrimoniais em 

conformidade ao que 

dispõe a legislação 

pertinente 
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ao Chefe do Departamento de 

Patrimônio do teor do referido 

documento;  

2) Que seja informado, ao Chefe 

do Setor, a criação de comissão 

para a confirmação ou não das 

constatações contidas no mesmo; 

3) Criar comissão para 

apuração das informações, 

adoção de providências para 

regularização das constatações e 

elaboração de manual de 

procedimentos para gestão 

patrimonial de bens móveis do 

IFBA;  

4) Adoção de providências 

cabíveis caso seja confirmado a 

ineficiência do sistema PROPAT, 

com base nas constatações e 

legislação vigente. Desde já 

agradecemos a atenção e o 

pronto atendimento ao 

solicitado. (grifo nosso) 

Desde já agradecemos a atenção 

e o pronto atendimento ao 

solicitado. 

de Providência Permanente - PPP. 

 

 

 

 

AÇÃO Nº 18 – PAINT/2015: “Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens 

e serviços adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem 

como nas contratações diretas”. 

 

 
Tabela 24: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 014/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA 

UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 1: Após 

análise das informações 

levantadas, constatou-se: 

No que refere ao 

componente de controle 

interno “Ambiente de 

Controle”, foi realizada 

análise nos normativos e 

organograma, a qual 

constatou que:  

 O Instituto possui 

Estatuto e Regimento 

Interno capazes de 

fornecer estrutura 

organizacional e 

delegação de autoridade 

e responsabilidade 

adequadas para um bom 

funcionamento do 

controle interno (CI) no 

Setor de Compras, no 

entanto, verificou-se que 

inexiste na retrocitada 

estrutura, unidade capaz 

de implementar, 

disseminar e fomentar o 

CI nos setores da 

Recomendação Preliminar 

1.1: Que a PROAP 

estabeleça mecanismo de 

controle relativo aos 

processos de contratação 

direta, com intuito de 

elevar à eficácia nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar o 

erário contra perda, mau 

uso e dano. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

,A Diretoria Gestão Administrativa e Planejamento 

(DGAP) acatará a recomendação contida no 

referido relatório e adotará mecanismos de 

controles relativos às contratações diretas. 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que 

sejam enviadas 

documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

 

Recomendação Final 

1.1: Que a PROAP 

estabeleça mecanismo 

de controle relativo aos 

processos de contratação 

direta, com intuito de 

elevar à eficácia nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar 

o erário contra perda, 

mau uso e dano. 

Recomendação Preliminar 

1.2:  Que promova 

capacitação dos servidores 

lotados no Setor de 

Compras, acerca dos 

normativos que se referem 

aos processos de 

contratação, com intuito de 

aprimorar a compreensão 

dos dispositivos legais. 

 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

A DGAP acatará a recomendação contida no 

referido relatório promoverá capacitação acerca 

de normativos que se referem aos processos de 

contratação com objetivo de aprimorar a 

compreensão dos dispositivos legais dos servidores 

lotados na Gerência de Compras. 

Cabe salientar que a Diretoria de Gestão 

Administrativa e Planejamento junto com a 

PROAP possui ação contínua de capacitação de 

servidores lotados na Gerência de Compras, haja 

vista no ano de 2015, os servidores participaram 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que 

sejam enviadas 

documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

Recomendação Final 

1.2: Que promova 

capacitação dos 

servidores lotados no 

Setor de Compras, 

acerca dos normativos 

que se referem aos 

processos de 

contratação, com intuito 

de aprimorar a 

compreensão dos 

dispositivos legais. 
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instituição; 

 Inexiste normativo 

institucional que induza 

os setores a 

formalizarem 

mecanismos de controle 

interno, tais como 

Manual de Rotinas e 

Procedimentos, Mapas 

de Processo, 

Fluxograma, dentre 

outros. 

No que concerne às 

“Atividades de Controle” 

foram constatadas as 

seguintes impropriedades:  

 Inexistência de 

mecanismos de controle, 

a exemplo de Manual de 

Rotinas e 

Procedimentos, Mapas 

de Processo e 

Fluxograma, que 

possam orientar o 

processo de aquisição-

contratação; 

 Em que pese a 

utilização do check-list 

como mecanismo de 

controle, constatou-se 

falta de conhecimento 

acerca das disposições 

nele contidas, tendo em 

vista o seu 

preenchimento 

equivocado. 

 Desconhecimento dos 

normativos que devem 

ser observados nas 

aquisições-contratações 

diretas; 

 Desconhecimento 

acerca das diferentes 

formas de controle e das 

respectivas 

aplicabilidades no setor. 

Em se tratando do 

componente “Informação 

e Comunicação”, 

constatou-se a ausência de 

comunicação referente aos 

procedimentos internos, 

relacionados aos processos 

de contratação direta, com 

intuito de proporcionar e 

compartilhar informações 

necessárias às atribuições 

e responsabilidades dos 

setores/cargos envolvidos 

no retromencionado 

processo. 

No que se refere ao 

“Monitoramento”, foi 

constatado que em relação 

aos processos de 

contratação direta, inexiste 

avaliação contínua que 

possa certificar o devido 

funcionamento dos 

controles internos 

existentes no setor. 

dos seguintes cursos: 

 

SERVIDOR CURSO PERÍODO 

Ana Cláudia Lima/Contratação Direta: 05/10 a 

07/10/2015 

Terezinha de Jesus/10º Congresso Brasileiro de 

Pregoeiros :16/03 a 19/03/2015 

Alexandre Nunes/Elaboração de Termo de 

Referência: 05/07 a 08/07/2015 

Salientamos que existem na referida gerência, 

livros relacionados ao assunto, que os servidores 

podem realizar consultas para aprimorar seus 

conhecimentos, como: 

 

a) Orientações e Jurisprudência do TCU – 

Licitações & Contratos; 

b) Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos de MarçalJusten Filho; 

Recomendação Preliminar 

1.3:  Que se crie banco de 

normativos relacionados 

ao processo de 

contratação, a fim de 

facilitar e orientar a 

atuação dos servidores. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

A DGAP acatará a recomendação contida no 

referido relatório e irá elaborar banco de 

normativos relacionados ao processo de 

contratação; 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que 

sejam enviadas 

documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

Recomendação Final 

1.3: Que se crie banco 

de normativos 

relacionados ao 

processo de contratação, 

a fim de facilitar e 

orientar a atuação dos 

servidores. 

Recomendação Preliminar 

1.4: Que a PROAP oriente 

o Setor de Compras sobre 

os tipos, princípios e 

importância do Controle 

Interno, como também a 

indispensabilidade da sua 

aplicação no setor. 

 

Recomendação Preliminar 

1.5: Que o Setor de 

Compras formalize e 

publique as regras e as 

informações necessárias 

para a formalização e os 

trâmites relacionados aos 

processos de dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

1.4 e 1.5 – Foi encaminhado memorando nº 

14/2016 para a Gerência de Compras solicitando 

formalizar e publicar de regras e informações 

necessárias para a formalização e os trâmites 

relativos aos processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação; além de slides do 

programa de capacitação da Controladoria Geral 

da União referente ao Controle Interno. 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que 

sejam enviadas 

documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

Recomendação Final 

1.4: Que a PROAP 

oriente o Setor de 

Compras sobre os tipos, 

princípios e importância 

do Controle Interno, 

como também a 

indispensabilidade da 

sua aplicação no setor. 

Recomendação Final 

1.5: Que o Setor de 

Compras formalize e 

publique as regras e as 

informações necessárias 

para a formalização e os 

trâmites relacionados 

aos processos de 

dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação.  



46 

 

 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA 

UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 2: Embora 

conste no documento 

intitulado “Aquisição de 

Material ou Serviço” 

campo destinado para 

justificativa da 

contratação, a mesma não 

foi feita de forma 

completa, tendo em vista a 

falta de dados que 

fundamentassem a 

quantidade de assinaturas 

requeridas do objeto a ser 

contratado. 

No que tange ao 

documento intitulado 

“Enquadramento do 

Serviço ou Material”, não 

foi inserida a justificativa 

da contratação no campo 

apropriado, como também 

houve aposição de 

informação equivocada no 

que se refere ao 

dispositivo legal que 

ampara a inexigibilidade . 

Segundo o Atestado e o 

parecer jurídico, a 

inexigibilidade foi 

amparada pelo inciso I, do 

art. 25, da Lei nº 

8.666/1993; entretanto, 

segundo o retro 

mencionado documento, 

foi pelo art. 25, caput da 

referida lei. 

Recomendação Preliminar 

2.1: Que a PROAP instrua 

os setores responsáveis 

pelo preenchimento da 

“Aquisição de Material ou 

Serviço” (AMS) a 

procederem à justificativa 

da necessidade de 

aquisição de bem ou 

contratação de serviço, 

incluindo a justificativa do 

quantitativo, e que sejam 

anexados ao 

retrocitadaAMS eventuais 

documentos 

comprobatórios. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi enviado memorando circular nº 01/2016 para 

as Pró-Reitorias e Diretoria Sistêmicas e outros 

setores, informando que quando preencherem o 

formulário de aquisição deverão justificar a 

aquisição do bem ou serviço, bem como sua 

quantidade. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando Circular nº 

01/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura dos respectivos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 

Recomendação Preliminar 

2.2: Que a PROAP instrua 

os setores competentes a 

preencherem os campos 

destinados à justificativa 

da contratação e ao amparo 

legal da contratação direta 

no documento intitulado 

“Enquadramento de 

Serviço ou Material”. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi enviado à Gerência de Compras memorando 

nº 14/2016 solicitando preenchimento do campus 

destinados à justificativa da contratação e ao 

amparo legal da contratação direta no formulário 

“Enquadramento de Serviço ou Material”. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

014/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura do recebimento 

e/ou outra forma de 

controle que comprove a 

efetividade de recebimento 

do documento pela 

Gerência de Compras. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 

Constatação 3:  Em que 

pese o fato do processo 

estar com as folhas 

numeradas e rubricadas, 

foi constatado que todos 

os documentos constantes 

no processo, exceto os 

inseridos pela 

Procuradoria Jurídica, 

foram numerados e 

rubricados pelo mesmo 

servidor. Tal ato é 

considerado errôneo 

porque a simples aposição 

da numeração e rubrica 

nas folhas, não dá ao 

processo a devida 

segurança que lhe cabe. 

Os servidores devem 

numerar e rubricar as 

folhas por ele inseridas no 

processo, proporcionando, 

assim, segurança ao 

Instituto e ao próprio 

servidor, tendo em vista 

que essa medida evita a 

retirada e/ou troca 

indevida de documentos, 

bem como alteração de sua 

sequência (ações que 

podem comprometer a 

Recomendação Preliminar 

3.1: Que a PROAP instrua 

os setores que a integra a 

informarem aos seus 

servidores que compete ao 

responsável pela inserção 

dos documentos, no 

processo, a numeração e 

aposição da rubrica, de 

modo a garantir a 

integridade dos atos 

praticados. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi encaminhada memorando circular nº 01/2016 

informando aos setores que compete ao setor 

incluir documentos no processo, a numeração e 

aposição de rubrica, de modo a garantir a 

integridade dos atos praticados. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando Circular nº 

01/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinaturas dos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

DGAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 
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integridade do teor do 

processo). 

Constatação 4: 

Contratação do serviço 

sem a prévia anuência do 

Reitor, tendo em vista a 

ausência de sua 

autorização para o 

andamento do processo. 

Recomendação Preliminar 

4.1: Recomendamos que a 

PROAP instrua a Diretoria 

de Gestão Contábil, 

Orçamentária e Financeira 

– DGCOFa proceder às 

providências finais para 

contratação somente após 

verificar a existência da 

respectiva autorização do 

Reitor deste Instituto. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi encaminhado ao DGCOF memorando nº 

06/2016 solicitando a proceder às providências 

finais para contratação somente após verificar a 

existência da respectiva autorização do Reitor 

deste Instituto. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

06/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura do recebimento 

e/ou outra forma de 

controle que comprove a 

efetividade de recebimento 

do documento pela 

DGCOF. Entretanto, 

considerando o interesse 

demonstrado pela DGAP 

em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 

Constatação 5: Assinatura 

de signatários sem 

aposição das respectivas 

datas, impossibilitando a 

verificação da sequência 

dos atos e a eventual 

necessidade de contagem 

de prazo. 

Recomendação Preliminar 

5.1:Que a PROAP instrua 

todos os setores da Reitoria 

deste IFBA sobre a 

necessidade da aposição de 

local e data nos documentos 

por eles elaborados e/ou 

assinados. 

 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi encaminhada memorando circular nº 01/2016 

informando aos setores obre a necessidade da 

aposição de local e data nos documentos por eles 

elaborados e/ou assinados. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando Circular nº 

01/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinaturas dos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

DGAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 

Constatação 6: Embora 

conste, no documento 

intitulado 

“Enquadramento do 

Serviço ou Material”, 

campo destinado ao 

preenchimento das 

informações concernentes 

aos recursos orçamentários 

para cobertura da despesa, 

e embora esse campo 

esteja devidamente 

assinado pela Diretora 

Financeira, constatou-se 

que tal informação não foi 

devidamente fornecida. 

Recomendação Preliminar 

6.1: Que a PROAP instrua 

a DGCOF a proceder ao 

preenchimento das 

informações, referentes aos 

recursos orçamentários 

para cobertura da despesa, 

antes de atestar a 

respectiva declaração. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi encaminhado ao DGCOF memorando nº 

06/2016 solicitando preenchimento das 

informações, referentes aos recursos 

orçamentários para cobertura da despesa, antes de 

atestar a respectiva declaração, no formulário 

“Enquadramento de Serviço ou Material”. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

06/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura do recebimento 

e/ou outra forma de 

controle que comprove a 

efetividade de recebimento 

do documento pela 

DGCOF. Entretanto, 

considerando o interesse 

demonstrado pela DGAP 

em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

- 

Constatação 7: Não 

consta, no processo, 

documento e/ou 

informação que comprove 

a realizaçãoda averiguação 

da veracidade do atestado 

de exclusividade fornecido 

pela Associação das 

Recomendação Preliminar 

7.1: Que a PROAP instrua 

o setor competente a, 

quando for o caso, 

proceder à averiguação da 

veracidade dos atestados 

de exclusividade 

fornecidos pelos órgãos 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

 

Foi encaminhado memorando nº 14/2016 para a 

Gerência de Compras solicitando que nos 

processos de inexigibilidade, averiguar, quando 

for o caso, a veracidade do atestado de 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

014/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura do recebimento 

e/ou outra forma de 

controle que comprove a 

efetividade de recebimento 

- 
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Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação 

– ASSESPRO 

REGIONAL PARANÁ. 

competentes. 

 

exclusividade apresentado. do documento pela 

GECAP. Entretanto, 

considerando o interesse 

demonstrado pela DGAP 

em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

Constatação 8: Não 

constam, no processo, 

documentos 

imprescindíveis que 

deveriam anteceder ao 

ajuste, comprometendo, 

dessa forma, a legalidade e 

a integridade do contrato, 

tendo em vista a 

desobediência dos 

institutos legais. 

Relação de documentos 

que não constam no 

processo: 

• Declaração de 

superveniência de fato 

impeditivo da habilitação; 

• Comprovante de 

verificação no Cadastro 

Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas 

(CEIS); 

• Declaração do 

cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 

7º da CF (proibição do 

trabalho infantil); 

• Contrato celebrado, 

bem como sua minuta; e 

• Formulário contendo 

adjudicação e 

homologação da 

contratação direta. 

Recomendação Preliminar 

8.1: Que a PROAP se 

abstenha de celebrar ajuste 

sem observar as prévias 

exigências legais e que crie 

mecanismos de controle 

para tal. 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

Quanto a relação de documentos que não constam 

no processo: 

• Declaração de superveniência de fato 

impeditivo da habilitação; 

• Comprovante de verificação no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS); 

• Declaração do cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII doa RT. 7º da CF (proibição do 

trabalho infantil); 

• Contrato celebrado, bem como sua minuta; e 

• Formulário contendo adjudicação e 

homologação da contratação direta. 

Temos a informar que: 

O Tribunal de Contas da União, em sua Decisão nº 

1.241/2002 – Plenário decidiu que se deve ater “à 

exigência de comprovação de regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS quando da 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, tanto na 

contratação como na efetuação de pagamentos 

(art. 195, Inciso I, § 3º da COF 88, art. 47, I, 

alínea “a” da Lei nº 8.212/9, art. 27, alínea “a” 

da Lei nº. 8.036/90 e art. 2º da Lei nº 9.012/95)”. 

Diante do exposto, o entendimento é no sentido de 

que: 

a) na contratação por dispensa de licitação, a 

documentação a ser exigida será, tão-somente, a 

comprovação de regularidade junto ao INSS, bem 

como a regularidade junto ao FGTS, conforme 

Decisão nº 1.241/2002 – TCU/Plenário e §3º do 

art. 195 da Constituição Federal. 

b) nos casos de convite, concurso, fornecimento 

de bens para pronta entrega e leilão, alguns 

documentos poderão ser dispensados, conforme 

dispõe o § 1º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, 

contudo, sempre será exigida a regularidade junto 

ao INSS em função em função da determinação do 

§ 3º do art. 195 da Constituição Federal; 

c) na contratação por fornecimento de bens para 

pronta entrega, a documentação a ser exigida será, 

obrigatoriamente, a comprovação de regularidade 

junto ao INSS, de acordo com a determinação do § 

3º do art. 195 da Constituição Federal e, quanto 

aos demais documentos, poderão ser dispensados, 

no todo ou em parte, conforme dispõe o § 1º do art. 

32 da Lei nº 8.666/93 e pela; 

d) nos contatos de execução continuada ou 

parcelada, a cada pagamento efetivado pela 

Considerando as alegações 

apresentadas, bem como o 

teor da Decisão 

nº1.241/2002 TCU – 

Plenário, viemos informar 

que: 

• A Decisão retrocitada 

foi anterior à promulgação 

da Lei nº 12.846/2016, 

sendo a observância do seu 

art. 23 obrigatório para a 

Administração Pública 

Federal; 

• A contratação refere-se 

à prestação de um serviço 

no lapso temporal de um 

ano, não havendo, 

portanto, que se falar em 

serviço de entrega 

imediata. 

Esta AUDIN exclui a 

Recomendação Preliminar 

8.1, ao tempo em que cria 

duas novas 

recomendações. 

Recomendação Final 

8.1: Que a PROAP 

instrua os servidores 

lotados nos setores 

competentes, a se abster 

de celebrar ajuste, ainda 

que por meio de 

contratação direta, sem a 

observação prévia 

Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS). 

Recomendação Final 

8.2: Que a PROAP 

passe a elaborar contrato 

formal quando houver 

pactuação de serviço, 

sobretudo aqueles com 

duração de 01 (um) ano, 

ainda que o pagamento 

se proceda de uma única 

vez, no intuito de 

assegurar os direitos e 

deveres deste IFBA em 

caso de eventual 

intercorrência do serviço 

contratado no período 

da sua vigência. 
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administração contratante, há que existe a previa 

verificação da regularidade da contratada com o 

sistema de seguridade social, sob pena de violação 

do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição 

Federal, conforme Decisão nº 705/94 TCU- 

Plenário. 

e) A exigência de comprovação de 

regularidade relativa á Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

quando da dispensa ou inexigibilidade de licitação, 

tanto na contratação com na efetuação de 

pagamento (art. 195, Inciso I, § 3º da CF 88; art. 

47, I, alínea “a” da Lei nº 8.212/91; art. 27, alínea 

“a” da lei nº 8.036/90 e art. 2º da Lei nº 9.012/950 

Para constatações por meio de dispensa de 

licitação entendemos, tão-somente, ser exigida a 

regularidade junto ao INSS e FGTS, conforme 

Decisão nº 1.241/2002 – TCU/Plenário e § 3º do 

art. 195 da Constituição, uma vez que a exigência 

de documentações comprobatórias quanto à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal estarem 

determinadas para habilitação nas licitações. 

Considerando que dispensa não é modalidade de 

licitação, não faria, entretanto, parte do rol de 

exigência determinadas pelo art. 27 da Lei nº 

8.666/93. Em se tratando de contratação opor 

fornecimento de bens para pronta entrega, a 

documentação a ser exigida será, 

obrigatoriamente, a comprovação de regularidade 

junto ao INSS, de acordo com a determinação do § 

3º do art. 195 da Constituição Federal e, quanto 

aos demais documentos, poderão ser dispensados, 

no todo ou em parte, conforme dispõe o ↑5 1º do 

art. 32 da Lei nº 8.666/93. 

Conforme o art. 62 da lie 8666/1993: 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório 

nos casos de concorrência e de tomada de preços, 

bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 

preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos 

demais em que a Administração puder substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis, tais como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização 

de compra ou ordem de execução de serviço.  

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre 

o edital ou ato convocatório da licitação. 

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e 

facultada a substituição prevista neste artigo, a 

critério da Administração e independentemente de 

seu valor, nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 

não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica. 

Conforme art. 23 da lei 8.666/1993: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação:  

II - para compras e serviços não referidos no 

inciso anterior:      (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);         

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
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b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais);        (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais).        (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Desta forma, entendemos que como o valor da 

aquisição foi R$ 63.920,00 (menor que R$ 

650,000,00) e com entrega imediata, entendemos 

não ser necessário o contato, sendo substituído 

pela nota de empenho. 

Quanto a adjudicação e homologação da 

contratação direta, no caso do processo 

23278.0001443/2015-12 (inexigibilidade de 

licitação), temos informar que: 

O art. 38, inciso VII, diz: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado 

com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e 

da sua homologação; 

Sendo assim, entendemos que atos de adjudicar e 

homologar são de processos licitatórios, e não de 

dispensa de licitação. 

Conforme Licitações & Contratos – Orientações & 

Jurisprudência do TCU – 4ª edição: 

“Homologação é o ato que ratifica todo o 

procedimento licitatório e confere aos atos 

praticados aprovação para que produzam os 

efeitos jurídicos necessários. Adjudicação é ato 

pelo qual a Administração atribui ao licitante 

vencedor o objeto da licitação.” (pág. 542) 

No entanto, quando a Gerência de Compras 

realiza dispensa de licitação por meio de Cotação 

Eletrônica, que é um aplicativo disponibilizado no 

Portal de Compras do Governo Federal, que 

permite a aquisição de bens de pequeno valor 

(materiais apenas) por intermédio de processo 

eletrônico na Internet, onde os fornecedores 

encaminham suas propostas, competem e oferecem 

novos lances de menor valor, ao término do 

período estabelecido, automaticamente, o sistema 

efetua o encerramento da sessão e é 

disponibilizada a classificação das propostas para 

adjudicação. Após a adjudicação o processo é 

enviado para ser homologado pelo Reitor. Sendo 

incluído no processo o relatório destes 

procedimentos. 

A Diretoria de Gestão Administrativa acatará a 

recomendação 8.1 observando as exigências legais 

criará mecanismos de controle. 

Constatação 9: Embora 

tenha ocorrido a 

publicação do extrato de 

inexigibilidade de licitação 

na imprensa oficial, 

constatou-se as seguintes 

irregularidades 

concernentes a esse ato: 

• De acordo com o 

Recomendação Preliminar 

9.1: Que a PROAP instrua 

o setor responsável por 

publicar os extratos de 

contratação direta no 

Diário Oficial da União 

(DOU), a verificar, 

anteriormente à 

divulgação, a existência, 

no processo, da declaração 

Por meio do Memorando nº 015/2016/DGAP/IFBA 

a DGAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado memorando nº 14/2016 para a 

Gerência de Compras solicitando publicar os 

extratos de contratação direta no Diário Oficial da 

União (DOU), verificando, anteriormente à 

divulgação, a existência, no processo, a 

declaração de dispensa/inexigibilidade, e sua 

respectiva ratificação, obedecendo aos prazos 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

014/2016, foi constado que 

não consta no documento 

assinatura do recebimento 

e/ou outra forma de 

controle que comprove a 

efetividade de recebimento 

do documento pela 

GECAP. Entretanto, 
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extrato, a declaração de 

inexigibilidade e a sua 

ratificação ocorreram no 

dia 07/05/2015, entretanto, 

não consta, no processo, 

nenhum documento que 

comprove a efetivação 

desses atos; 

• A data da declaração e 

da ratificação é anterior à 

data que o processo é 

encaminhado ao Reitor 

para que este autorize, ou 

não, o seu andamento e 

respectiva contratação. 

de 

dispensa/inexigibilidade, e 

sua respectiva ratificação. 

previstos no art. 26 da lei 8.../93. considerando o interesse 

demonstrado pela DGAP 

em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

 

 
Tabela 25: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 015/2015 
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Constatação 1: Embora a 

justificativa da 

contratação tenha sido 

devidamente anexada ao 

documento intitulado 

“Solicitação para 

Participação em 

Curso/Eventos”, a 

mesma não foi inserida 

no documento nomeado 

“Enquadramento do 

Serviço ou Material”. 

Recomendação Preliminar 

1.1: Que a PROAP instrua 

os setores competentes a 

preencherem os campos 

destinados à justificativa 

da contratação no 

documento intitulado 

“Enquadramento de 

Serviço ou Material”. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado memorando nº 28/2016/DGAP 

orientado o GECOM a preencher o campo 

justificativa da contratação no formulário 

“Enquadramento de Serviço ou Material”. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

28/2016/DGAP/IFBA, foi 

constatado que não se 

encontra no documento 

assinatura dos respectivos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

 

Constatação 2: Páginas 

não rubricadas pelos 

servidores responsáveis 

pela inserção dos 

documentos no 

processo. 

Recomendação Preliminar 

2.1: Que a PROAP instrua 

os setores que a integra a 

informarem aos seus 

servidores que compete ao 

responsável pela inserção 

dos documentos no 

processo a numeração e 

aposição de rubrica, de 

modo a garantir a 

integridade dos atos 

praticados. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado memorando nº 14/2016/PROAP 

informando os setores integrantes da PROAP que 

compete ao setor que incluir documentos no 

processo, a numeração e aposição da rubrica, de 

modo a garantir a integridade dos atos praticados. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

28/2016/DGAP/IFBA, foi 

constatado que não se 

encontra no documento 

assinatura dos respectivos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

 

Constatação 3: 

Despacho elaborado 

pela COAC sem a 

inserção do local e da 

data. 

Recomendação Preliminar 

3.1: Que a PROAP 

cientifique à Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGP) 

sobre a necessidade de 

informar à Coordenação de 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado memorando nº 16/2016/PROAP a 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) sobre a 

necessidade de informar à coordenação de 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

16/2016/PROAP/IFBA, foi 

constatado que não se 

encontra no documento 

assinatura dos respectivos 

 



52 

 

 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Aperfeiçoamento e 

Capacitação (COAC) sobre 

a imprescindibilidade de 

inserir local e data nos 

documentos elaborados por 

essa coordenação. 

Aperfeiçoamento e capacitação (COAC) sobre a 

imprescindibilidade de inserir local e data nos 

documentos elaborados por esta coordenação. 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

Constatação 4: O 

processo foi 

encaminhado sem 

inserção das 

informações e/ou 

autorizações 

orçamentárias 

necessárias ao seu 

andamento, conforme se 

verifica nos seguintes 

documentos: 

• Solicitação para 

participação em 

cursos/eventos; 

• Enquadramento do 

Serviço ou Material. 

Recomendação Preliminar 

4.1: Que a PROAP crie 

mecanismos de controle, 

como fluxograma ou mapa 

de processo, no que se 

refere aos processos de 

contratação direta, que 

sejam capazes de orientar 

os servidores deste IFBA 

quanto aos trâmites do 

processo. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

A PROAP criará mecanismo de controle para 

orientar os setores sobre trâmites necessários para 

realização de contratação direta. 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que sejam 

enviadas documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

Recomendação Final 4.1: 

Que a PROAP crie 

mecanismos de controle, 

como fluxograma ou mapa 

de processo, no que se 

refere aos processos de 

contratação direta, que 

sejam capazes de orientar 

os servidores deste IFBA 

quanto aos trâmites do 

processo. 

Constatação 5: 

Contratação do serviço 

sem a prévia anuência 

do Reitor, tendo em 

vista a ausência de sua 

autorização para a 

abertura e para o 

andamento do processo. 

Recomendação Preliminar 

5.1: Recomendamos que a 

PROAP instrua a Diretoria 

de Gestão Contábil, 

Orçamentária e Financeira 

– DGCOF a proceder às 

providências finais para 

contratação somente após 

verificar a existência da 

respectiva autorização do 

Reitor deste Instituto. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado ao DGCOF memorando nº 

015/2016/PROAP solicitando a proceder às 

providências finais para contratação somente após 

verificar a existência da respectiva autorização do 

Reitor deste Instituto. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

15/2016/PROAP/IFBA, 

foiconstatado que não se 

encontra no documento 

assinatura dos respectivos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 

constante no parágrafo 

anterior. 

 

Constatação 6: 

Incoerência entre os 

dados contidos no 

“Enquadramento do 

Serviço ou Material” e 

os dos demais 

documentos inseridos no 

processo 

Recomendação Preliminar 

6.1:  Que a PROAP 

instrua seus setores a 

preencherem os campos do 

“Enquadramento do 

Serviço ou Material”. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Foi encaminhado memorando nº 014/2016/PROAP 

informando os setores integrantes da PROAP sobre 

a necessidade de preencher os campus do 

formulário “Enquadramento do Serviço ou 

Material”. 

Em que pese à elaboração 

do Memorando nº 

29/2016/PROAP/IFBA, foi 

constatado que não se 

encontra no documento 

assinatura dos respectivos 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Entretanto, considerando o 

interesse demonstrado pela 

PROAP em sanar a atual 

problemática, esta AUDIN 

considera a recomendação 

atendida, ao tempo que 

solicita que, em situações 

futuras, seja observado o 
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constante no parágrafo 

anterior. 

Constatação 7: Não 

constam, no processo, 

documentos 

imprescindíveis que 

deveriam anteceder ao 

ajuste, comprometendo, 

dessa forma, a 

legalidade e a 

integridade do contrato, 

tendo em vista a 

desobediência aos 

institutos legais. 

Relação de documentos 

que não constam no 

processo: 

- Comprovante de 

pesquisa de preço e/ou 

documento que 

evidencie a inexistência 

de curso similar; 

- Declaração de 

superveniência de fato 

impeditivo da 

habilitação; 

- Comprovante de 

verificação no Cadastro 

Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas 

(CEIS); 

- Declaração do 

cumprimento do 

disposto no art. 7º , 

inciso XXXIII, da CF 

(proibição do trabalho 

infantil); 

- Contrato celebrado, 

bem como sua minuta; e 

- Formulário contendo 

adjudicação e 

homologação da 

contratação direta. 

Recomendação Preliminar 

7.1: Que a PROAP se 

abstenha de celebrar ajuste 

sem observar as prévias 

exigências legais e que crie 

mecanismos de controle 

para tal. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

A PROAP acatará as recomendações referentes as 

exigências legais, além de criação de mecanismos 

de controle para a celebração de ajustes. 

Além disso, temos informar que: 

Quanto a relação de documentos que não constam 

no processo: 

• Declaração de superveniência de fato 

impeditivo da habilitação; 

• Comprovante de verificação no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS); 

• Declaração do cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII doa RT. 7º da CF (proibição do 

trabalho infantil); 

• Contrato celebrado, bem como sua minuta; e 

• Formulário contendo adjudicação e 

homologação da contratação direta. 

Temos a informar que: 

O Tribunal de Contas da União, em sua Decisão nº 

1.241/2002 – Plenário decidiu que se deve ater “à 

exigência de comprovação de regularidade relativa 

à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS quando da dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, tanto na contratação 

como na efetuação de pagamentos (art. 195, Inciso 

I, § 3º da COF 88, art. 47, I, alínea “a” da Lei nº 

8.212/9, art. 27, alínea “a” da Lei nº. 8.036/90 e 

art. 2º da Lei nº 9.012/95)”. 

Diante do exposto, o entendimento é no sentido de 

que: 

a) na contratação por dispensa de licitação, a 

documentação a ser exigida será, tão-somente, a 

comprovação de regularidade junto ao INSS, bem 

como a regularidade junto ao FGTS, conforme 

Decisão nº 1.241/2002 – TCU/Plenário e §3º do art. 

195 da Constituição Federal. 

b) nos casos de convite, concurso, fornecimento de 

bens para pronta entrega e leilão, alguns 

documentos poderão ser dispensados, conforme 

dispõe o § 1º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, contudo, 

sempre será exigida a regularidade junto ao INSS 

em função em função da determinação do § 3º do 

art. 195 da Constituição Federal; 

c) na contratação por fornecimento de bens para 

pronta entrega, a documentação a ser exigida será, 

obrigatoriamente, a comprovação de regularidade 

junto ao INSS, de acordo com a determinação do § 

3º do art. 195 da Constituição Federal e, quanto aos 

demais documentos, poderão ser dispensados, no 

todo ou em parte, conforme dispõe o § 1º do art. 32 

da Lei nº 8.666/93 e pela; 

d) nos contatos de execução continuada ou 

parcelada, a cada pagamento efetivado pela 

administração contratante, há que existe a previa 

verificação da regularidade da contratada com o 

sistema de seguridade social, sob pena de violação 

do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição 

Federal, conforme Decisão nº 705/94 TCU- 

Plenário. 

Considerando as 

Recomendações Finais da 

presente constatação 

coincidirão com as 

Recomendações Finais 8.1 e 

8.2 do Relatório Final de 

Auditoria nº 014/2015, e no 

intuito de evitar redundância 

e desperdícios de esforços 

por parte da PROAP e desta 

AUDIN, cancelaremos a 

Recomendação Preliminar 

7.1 deste Relatório, ao 

tempo em que será 

acompanhado as 

Recomendações 

retromencionadas do 

Relatório Final de Auditoria 

nº 014/2015. 
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e) A exigência de comprovação de regularidade 

relativa á Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS quando da 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, tanto na 

contratação com na efetuação de pagamento (art. 

195, Inciso I, § 3º da CF 88; art. 47, I, alínea “a” 

da Lei nº 8.212/91; art. 27, alínea “a” da lei nº 

8.036/90 e art. 2º da Lei nº 9.012/950 

Para constatações por meio de dispensa de licitação 

entendemos, tão-somente, ser exigida a regularidade 

junto ao INSS e FGTS, conforme Decisão nº 

1.241/2002 – TCU/Plenário e § 3º do art. 195 da 

Constituição, uma vez que a exigência de 

documentações comprobatórias quanto à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal estarem 

determinadas para habilitação nas licitações. 

Considerando que dispensa não é modalidade de 

licitação, não faria, entretanto, parte do rol de 

exigência determinadas pelo art. 27 da Lei nº 

8.666/93. Em se tratando de contratação opor 

fornecimento de bens para pronta entrega, a 

documentação a ser exigida será, obrigatoriamente, 

a comprovação de regularidade junto ao INSS, de 

acordo com a determinação do § 3º do art. 195 da 

Constituição Federal e, quanto aos demais 

documentos, poderão ser dispensados, no todo ou 

em parte, conforme dispõe o ↑5 1º do art. 32 da Lei 

nº 8.666/93. 

Conforme o art. 62 da lie 8666/1993: 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório 

nos casos de concorrência e de tomada de preços, 

bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 

preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos 

demais em que a Administração puder substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis, tais como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização 

de compra ou ordem de execução de serviço.  

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre 

o edital ou ato convocatório da licitação. 

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e 

facultada a substituição prevista neste artigo, a 

critério da Administração e independentemente de 

seu valor, nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 

não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica. 

Conforme art. 23 da lei 8.666/1993: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratação:  

II - para compras e serviços não referidos no inciso 

anterior:      (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 

1998) 

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);         

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos 

e cinqüenta mil reais);        (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 1998) 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais).        (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
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Desta forma, entendemos que como o valor da 

aquisição foi R$ 63.920,00 (menor que R$ 

650,000,00) e com entrega imediata, entendemos 

não ser necessário o contato, sendo substituído pela 

nota de empenho. 

Quanto a adjudicação e homologação da 

contratação direta, no caso do processo 

23278.0001443/2015-12 (inexigibilidade de 

licitação), temos informar que: 

O art. 38, inciso VII, diz: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado 

com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, 

contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da 

sua homologação; 

Sendo assim, entendemos que atos de adjudicar e 

homologar são de processos licitatórios, e não de 

dispensa de licitação. 

Conforme Licitações & Contratos – Orientações & 

Jurisprudência do TCU – 4ª edição: 

“Homologação é o ato que ratifica todo o 

procedimento licitatório e confere aos atos 

praticados aprovação para que produzam os efeitos 

jurídicos necessários. Adjudicação é ato pelo qual a 

Administração atribui ao licitante vencedor o objeto 

da licitação.” (pág. 542) 

No entanto, quando a Gerência de Compras realiza 

dispensa de licitação por meio de Cotação 

Eletrônica, que é um aplicativo disponibilizado no 

Portal de Compras do Governo Federal, que 

permite a aquisição de bens de pequeno valor 

(materiais apenas) por intermédio de processo 

eletrônico na Internet, onde os fornecedores 

encaminham suas propostas, competem e oferecem 

novos lances de menor valor, ao término do período 

estabelecido, automaticamente, o sistema efetua o 

encerramento da sessão e é disponibilizada a 

classificação das propostas para adjudicação. Após 

a adjudicação o processo é enviado para ser 

homologado pelo Reitor. Sendo incluído no processo 

o relatório destes procedimentos. 

Constatação 8:  Não 

foram incluídos critérios 

ambientais relacionados 

à promoção do 

desenvolvimento 

nacional sustentável no 

processo de contratação 

do serviço. 

Recomendação Preliminar 

8.1: Que a PROAP passe a 

inserir critérios de 

sustentabilidade ambiental 

nos seus processos de 

contratação. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Acataremos a recomendação e encaminhamos 

memorando circular nº 02/2016 aos diversos setores 

da Reitoria, solicitando a incluir nos termos de 

referência, quando couber, critérios de 

sustentabilidade de acordo com a legislação vigente. 

Esta AUDIN acata a 

manifestação do gestor, 

entretanto, mantém a 

recomendação até que sejam 

enviadas documentações 

comprobatórias ou 

verificação in loco do 

efetivo atendimento. 

Recomendação Final 8.1: 

Que a PROAP passe a 

inserir critérios de 

sustentabilidade ambiental 

nos seus processos de 

contratação. 

Constatação 9: Embora 

tenha ocorrido a 

publicação do Extrato de 

Inexigibilidade de 

Licitação na imprensa 

oficial, constatou-se as 

seguintes irregularidades 

concernentes a esse ato: 

• A declaração de 

inexigibilidade ocorreu 

antes da emissão do 

Parecer da Procuradoria 

Jurídica, sendo este 

favorável a essa 

Recomendação Preliminar 

9.1: Que a PROAP instrua 

o setor responsável por 

publicar os extratos de 

contratação direta no 

Diário Oficial da União 

(DOU), a verificar, 

anteriormente à 

divulgação, a existência, 

no processo, da declaração 

de 

dispensa/inexigibilidade, e 

sua respectiva ratificação. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Acataremos a recomendação da Auditoria Interna. 

Informamos que foi encaminhado memorando nº 

28/2016DGAP, para a Gerência de Compras 

solicitando publicar os extratos de contratação 

direta no Diário Oficial da União (DOU), 

verificando, anteriormente à divulgação, a 

existência, no processo, a declaração de 

dispensa/inexigibilidade, e sua respectiva 

ratificação, obedecendo aos prazos previstos no art. 

26 da lei 8.666/93. 

No que se refere a informação ode que a declaração 

Considerando: 

• Que autorização de 

compra, bem como o termo 

“declaração” do 

reconhecimento de compra 

no SIASGNET não se 

confundem com a 

declaração de 

inexigibilidade; 

• Que o servidor 

solicitante do bem/serviço 

detém conhecimento da sua 

necessidade, não 

Recomendação Final 9.1: 

Que a PROAP crie 

mecanismos para fazer 

com que asdeclarações de 

dispensa e inexigibilidade 

de licitação, bem como 

suas ratificações, 

provenham de servidores 

com competência para tal. 
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modalidade de 

contratação; 

• Não há, no 

processo, documento 

que comprove a efetiva 

declaração de 

inexigibilidade e sua 

ratificação. 

 A declaração de 

inexigibilidade proveio 

de servidor que não 

possuía competência 

para o ato, tendo em 

vista que a mesma deve 

ocorrer lotado na 

Gerência de Compras e 

Acompanhamento de 

Processos. 

de inexigibilidade proveio de servidor que possui 

competência e que o ato deverá ser realizado por 

servidor lotado na Gerência de Compras, temos a 

informar que: 

1. Quando é realizada a inclusão da compra ou 

serviço no SIASGNET (Sistema Integrada de 

Administração de Serviços Gerais), a Gerência de 

Compras informa que quem reconhece (autoriza) a 

compra é o chefe do setor solicitante. No caso 

analisado, quem autorizou foi o Diretor do DGP 

Luciano Cerqueira de Oliveira, conforme consta no 

formulário de solicitação para participação em 

cursos/eventos. Desta forma, entendemos que a 

competência para reconhecera compra é o chefe do 

setor. 

2. Quando ocorre a publicação do ato, o SIASGNET 

trata o reconhecimento da compra, como 

declaração. Como pode ser observado no extrato da 

publicação da inexigibilidade e na consulta à 

inexigibilidade nº 32/2015 extraída no SIASGNET. 

necessariamente do 

processo de 

compras,incluindo aqui as 

prerrogativas necessárias 

para enquadrar as 

aquisições/contratações 

como licitações 

inexequíveis; 

• O disposto no inciso VI, 

Art. 142 do Regimento 

Interno do IFBA, o qual 

consta que é 

responsabilidade da 

Gerência de Compras e 

Acompanhamento de 

Processos declarar 

possibilidade da dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, 

recomendamos: 

 

 
Tabela 26: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 017/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 
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ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Emissão 

da Nota de Empenho (NE) 

de nº 2015NE800196 sem 

cobertura contratual, tendo 

em vista que o instrumento 

de ajuste que a respaldou 

não estava mais em 

vigência. 

Cumpre-nos alertar que a 

constatação e 

recomendação perduram, 

ainda que tenha ocorrido a 

anulação da nota de 

empenho em análise, 

tendo em vista a 

necessidade de prevenir 

erros semelhantes. 

Recomendação Preliminar 

1.1: Que a Pró-Reitoria de 

Administração e 

Planejamento (PROAP) 

instrua os setores 

competentes a não mais 

emitir nota de empenho 

quando não houver 

contrato vigente que a 

respalde. 

Por meio do Memorando nº 030/2016/DGAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

“Acatamos a recomendação constante no Relatório 

Preliminar de Auditoria nº 17/2015, conforme cópias 

dos termos de prorrogação em anexo (5º e 6º 

termos). Desta forma, o contrato estava vigente 

quando da emissão da nota de empenho nº 

2015NE800196. 

Salientamos que as prorrogações ocorreram 

conforme art. 57, parágrafo 4º da lei 8.666/1993: 

‘§ 4º Em caráter excepcional, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade 

superior, o prazo de que trata o inciso II deste artigo 

poderá ser prorrogado por até doze meses’”. 

De acordo com a cópia dos 

Termos aditivos 

encaminhados, pela 

PROAP, a esta AUDIN, 

bem como de acordo com o 

disposto no Contrato nº 

13/2009, as datas de 

celebração e vigência dos 

ajustes encontram-se em 

sintonia, conforme tabela 

abaixo apresentada. 

Diante do exposto, esta 

Unidade de Auditoria 

Interna considera a 

Recomendação Preliminar 

1.1 atendida. 

 

 

 
Tabela 27: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 018/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
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ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Após 

análise das informações 

levantadas, constatou-se: 

No que se refere ao 

componente de controle 

interno “Ambiente de 

Controle”, constatou-se 

falta de capacitação 

voltada às aquisições por 

meio de 

dispensa/inexigibilidade de 

licitação, o que possibilita 

resultar em contratações 

em desconformidade com a 

legislação, bem como o 

Recomendação 

Preliminar 1.1:  Que a 

Diretoria-Geral do 

CampusSalvador 

possibilite a adequada 

capacitação dos 

servidores lotados setor 

de compras, para que 

estes possam deter os 

conhecimentos 

necessários acerca das 

legislações e 

procedimentos 

intrínsecos e 

imprescindíveis ao setor.

  

“Informamos a V.Sª, que o contrato celebrado entre 

o IFBA e a Empresa Baiana de Alimentos - EBAL, 

foi elaborado por nossa Reitoria, portanto, não 

cabendo tais recomendações ao Campus Salvador, 

como consta no relatório Preliminar de Auditoria 

Interna a nós enviado”. 

Considerando que as 

recomendações elencadas 

referem-se à avaliação do 

controle interno do 

Campusde Salvador, 

mantemos as 

Recomendações 1.1, 1.2, 1.3 

e 1.4 supramencionadas. 

Recomendação Final 1.1: 

Que a Diretoria-Geral do 

Campus Salvador 

possibilite a adequada 

capacitação dos servidores 

lotados setor de compras, 

para que estes possam 

deter os conhecimentos 

necessários acerca das 

legislações e 

procedimentos intrínsecos 

e imprescindíveis ao setor. 
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uso irregular dos recursos 

públicos.   

No que concerne às 

“Atividades de Controle” 

foi constatado as seguintes 

impropriedades:  

•Inexistência de 

mecanismos de controle, a 

exemplo de Manual de 

Rotinas e Procedimentos, 

Mapas de Processo e 

Fluxograma, que possam 

orientar o processo de 

aquisição contratação; 

•Desconhecimento dos 

normativos que devem ser 

observados nos processos 

de aquisições/contratações 

diretas. 

Em se tratando do 

componente “Informação e 

Comunicação”, verificou-

se o equívoco acerca da 

necessidade de divulgar os 

procedimentos internos 

intrínsecos aos processos 

de contratação direta, haja 

vista a indispensabilidade 

de proporcionar e 

compartilhar informações 

necessárias sobre as 

atribuições e 

responsabilidades dos 

setores/cargos, sobretudo 

devido ao pouco 

conhecimento destes. 

No que se refere ao 

“Monitoramento”, foi 

constatado que, embora 

haja pretensão, ainda não 

há, no setor, avaliação 

contínua que possa 

certificar o devido 

funcionamento dos 

controles internos 

existentes. 

Recomendação 

Preliminar 1.2: Que se 

estabeleça mecanismo 

de controle relativo aos 

processos de contratação 

direta, com intuito de 

elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar 

o erário contra perda, 

mau uso e dano. 

Recomendação Final 1.2: 

Que se estabeleça 

mecanismo de controle 

relativo aos processos de 

contratação direta, com 

intuito de elevar a eficácia 

nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar o 

erário contra perda, mau 

uso e dano. 

Recomendação 

Preliminar 1.3:  Que se 

crie banco de 

normativos relacionados 

ao processo de 

contratação, que seja 

capaz de orientar os 

servidores lotados na 

Coordenação de 

Compras. 

Recomendação Final 1.3: 

Que se crie banco de 

normativos relacionados ao 

processo de contratação, 

que seja capaz de orientar 

os servidores lotados na 

Coordenação de Compras. 

Recomendação 

Preliminar 1.4: Que o 

Setor de Compras 

formalize e publique as 

regras e as informações 

necessárias à 

formalização dos 

trâmites relacionados 

aos processos de 

dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação. 

Recomendação Final 1.4: 

Que o Setor de Compras 

formalize e publique as 

regras e as informações 

necessárias à formalização 

dos trâmites relacionados 

aos processos de dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação. 

Constatação 02: Embora o 

processo tenha sido 

formalmente aberto no 

sistema, não houve a 

abertura física do mesmo, 

apesar da necessidade, 

intrínseca ao setor público, 

de manter o registro da 

justificativa, bem como o 

controle dos atos e fatos 

administrativos decorrentes 

dos respectivos processos. 

Recomendação 

Preliminar 2.1:  Que o 

setor competente do 

Campus Salvadorseja 

instruído a abrir 

processo, com todos os 

documentos necessários 

e legalmente exigidos, 

nos casos de contratação 

direta (dispensa ou 

inexigibilidade de 

licitação). 

Manifestação do Gestor: “ Informamos a V.Sª, 

que o contrato celebrado entre o IFBA e a Empresa 

Baiana de Alimentos - EBAL, foi elaborado por 

nossa Reitoria, portanto, não cabendo tais 

recomendações ao Campus Salvador, como consta 

no relatório Preliminar de Auditoria Interna a nós 

enviado”. 

Análise da Unidade de 

Auditoria Interna: 

Considerando que a 

recomendação elencada 

refere-se ao ato de abertura 

do processo no campus para 

o efetivo pagamento da 

despesa, mantemos a 

Recomendação 2.1 

supramencionada. 

Recomendação Final 2.1: 

Que o setor competente do 

Campus Salvador seja 

instruído a abrir processo, 

com todos os documentos 

necessários e legalmente 

exigidos, nos casos de 

contratação direta 

(dispensa ou 

inexigibilidade de 

licitação). 
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Tabela 28: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 019/2015 
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INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01:  Após 

análise das informações 

levantadas, constatou-se: 

No que refere ao 

componente de controle 

interno “Ambiente de 

Controle”, constatou a 

inexistência de 

preocupação por parte do 

Campus acerca da 

necessidade de capacitação 

dos servidores lotados na 

Coordenação de Compras, 

o que tende a culminar em 

contratações em 

desconformidade com a 

legislação, bem como o 

uso irregular dos recursos 

públicos. 

No que concerne às 

“Atividades de Controle” 

foi constatado as seguintes 

impropriedades: 

•Inexistência de 

mecanismos de controle, a 

exemplo de Manual de 

Rotinas e Procedimentos, 

Mapas de Processo e 

Fluxograma, que possam 

orientar o processo de 

aquisição-contratação; 

•Desconhecimento dos 

normativos que devem ser 

observados nas 

aquisições/contratações 

diretas. 

Em se tratando do 

componente “Informação e 

Comunicação”, verificou-

se que inexiste 

comunicação dos 

procedimentos internos 

relacionados aos processos 

de contratação direta, com 

intuito de proporcionar e 

compartilhar informações 

necessárias sobre as 

atribuições e 

responsabilidades dos 

setores/cargos envolvidos 

no retromencionado 

processo. 

No que se refere ao 

“Monitoramento”, foi 

constatado que no que se 

refere aos processos de 

contratação direta, não há, 

no setor, avaliação 

contínua que possa 

certificar o devido 

funcionamento dos 

controles internos 

existentes no setor. 

Recomendação 

Preliminar 1.1: Que a 

Diretoria-Geral do 

Campus Santo Amaro 

possibilite a adequada 

capacitação dos 

servidores lotados na 

Coordenação de 

Compras, para que estes 

possam deter os 

conhecimentos 

necessários acerca das 

legislações e 

procedimentos 

intrínsecos e 

imprescindíveis ao setor. 

Não houve Diante da ausência de 

manifestação acerca da 

Constatação elencada, 

mantemos a recomendação. 

Recomendação Final 1.1: 

Que a Diretoria-Geral do 

Campus Santo Amaro 

possibilite a adequada 

capacitação dos servidores 

lotados na Coordenação de 

Compras, para que estes 

possam deter os 

conhecimentos necessários 

acerca das legislações e 

procedimentos intrínsecos 

e imprescindíveis ao setor. 

Recomendação 

Preliminar 1.2: Que se 

estabeleça mecanismo 

de controle relativo aos 

processos de contratação 

direta, com intuito de 

elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar 

o erário contra perda, 

mau uso e dano. 

Recomendação Final 1.2: 

Que se estabeleça 

mecanismo de controle 

relativo aos processos de 

contratação direta, com 

intuito de elevar a eficácia 

nas 

aquisições/contratações, 

bem como salvaguardar o 

erário contra perda, mau 

uso e dano. 

Recomendação 

Preliminar 1.3: Que se 

crie banco de 

normativos relacionados 

ao processo de 

contratação, que seja 

capaz de orientar os 

servidores lotados na 

Coordenação de 

Compras. 

Recomendação Final 1.3: 

Que se crie banco de 

normativos relacionados ao 

processo de contratação, 

que seja capaz de orientar 

os servidores lotados na 

Coordenação de Compras. 

Recomendação 

Preliminar 1.4: Que o 

Setor de Compras 

formalize e publique as 

regras e as informações 

necessárias à 

formalização dos 

trâmites relacionados 

aos processos de 

dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação. 

Recomendação Final 1.4: 

Que o Setor de Compras 

formalize e publique as 

regras e as informações 

necessárias à formalização 

dos trâmites relacionados 

aos processos de dispensa e 

inexigibilidade de 

licitação. 

Constatação 02: Embora o 

processo tenha sido 

formalmente aberto no 

sistema, não houve a 

Recomendação 

Preliminar 2.1: Que o 

setor competente do 

Campus Santo Amaro 

Não houve Diante da ausência de 

manifestação acerca da 

Constatação elencada, 

mantemos a recomendação. 

Recomendação Final 2.1: 

Que o setor competente do 

Campus Santo Amaros seja 

instruído a abrir processo, 



59 

 

 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

abertura física do mesmo, 

apesar da necessidade, 

intrínseca ao setor público, 

de manter o registro da 

justificativa, bem como o 

controle dos atos e fatos 

administrativos decorrentes 

dos respectivos processos. 

 

seja instruído a abrir 

processo, com todos os 

documentos necessários 

e legalmente exigidos, 

nos casos de contratação 

direta (dispensa ou 

inexigibilidade de 

licitação). 

com todos os documentos 

necessários e legalmente 

exigidos, nos casos de 

contratação direta 

(dispensa ou 

inexigibilidade de 

licitação). 

Constatação 03: Foi 

emitida nota de empenho, a 

favor da Empresa Baiana 

de Alimentos (EBAL), 

com o valor 

consideravelmente maior 

do que a necessidade, e o 

respectivo planejamento do 

Campus, de acordo com o 

disposto na tabela abaixo, 

tendo como justificativa a 

necessidade de execução 

do crédito, ainda que sem a 

existência de demanda. 

Recomendação 

Preliminar 3.1: 

Considerando que o 

orçamento deve ser 

executado conforme as 

reais necessidades das 

unidades gestoras, e 

ainda as imposições 

normativas acerca da 

transparência, 

planejamento e controle 

dos gastos públicos, 

recomendamos que o 

Departamento de 

Orçamento Finanças 

(DOF) do Campus seja 

instruído a não emitir 

notas de empenho 

quando não houver 

demanda que o respalde. 

Não houve Diante da ausência de 

manifestação acerca da 

Constatação elencada, 

mantemos a recomendação. 

Recomendação Preliminar 

3.1: Considerando que o 

orçamento deve ser 

executado conforme as 

reais necessidades das 

unidades gestoras, e ainda 

as imposições normativas 

acerca da transparência, 

planejamento e controle 

dos gastos públicos, 

recomendamos que o 

Departamento de 

Orçamento Finanças 

(DOF) do Campus seja 

instruído a não emitir notas 

de empenho quando não 

houver demanda que o 

respalde. 

 

 

 

Tabela 29: Informações referentes ao Relatório Final de Auditoria nº 020/2015 

CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Constatação 01: Realização 

de despesa no montante de 

R$ 82.952,00 (oitenta e 

dois mil, novecentos e 

cinquenta e dois reais), 

sem cobertura contratual 

que a amparasse, e a 

consequente fragmentação 

dos serviços a fim de 

justificar a contratação sem 

precedência de licitação, de 

forma que cada um dos 

contratos resultantes não 

ultrapassasse o limite da 

dispensa de licitação, face 

ao pequeno valor 

contratado. 

Para corroborar o 

entendimento ora exposto, 

foram constatadas as 

seguintes impropriedades 

na formalização dos 

processos: 

• Utilização das mesmas 

empresas para as cotações 

de preço, havendo 

oscilação entre as 

beneficiadas do contrato. 

• Cotação de preços de 

empresas que não 

possuíam atividade 

Recomendação 

Preliminar 1.1: Que a 

PROAP informe os 

setores da Reitoria, bem 

como à Diretoria-Geral 

de todos os campi, sobre 

o impedimento legal de 

se realizar despesa sem 

cobertura contratual e os 

instruam a evitar tal 

procedimento; 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

“Acataremos à recomendação 1.1 e 

encaminharemos ofício circular nº 01/2016 e 

informando sobre o impedimento legal de se realizar 

despesa sem cobertura contratual” (sic) 

Ressalta-se que foi encaminhado a esta AUDIN, 

cópia do Ofício Circular nº 01/2016/PROAP/IFBA. 

Em que pese à elaboração 

do Ofício Circular nº 

01/2016/PROAP/IFBA, foi 

constado que: 

1- O ofício foi destinado aos 

diretores dos campi e 

Reitoria. No que concerne 

aos diretores dos campi, o 

mesmo foi encaminhado ao 

Gabinete da Diretoria Geral, 

sendo que não houve 

nenhuma indicação sobre a 

necessidade de se repassar a 

informação aos setores 

competentes. No que se 

refere à Reitoria, o 

documento se mostrou 

descabido, tendo em vista 

que, pela matéria 

apresentada, a Pró-Reitoria 

responsável pelo 

recebimento é a mesma 

responsável pela emissão. 

Além do exposto, também 

foi verificado que não foram 

apontadas, no retrocitado 

ofício, as possíveis 

consequências quanto ao 

não atendimento do quanto 

solicitado. 

2- Não consta no documento 

assinatura dos respectivos 

Recomendação Final 1.1: 

Que a PROAP informe os 

setores da Reitoria, bem 

como à Diretoria-Geral de 

todos os campi, sobre o 

impedimento legal de se 

realizar despesa sem 

cobertura contratual e os 

instruam a evitar tal 

procedimento; 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

econômica compatível com 

o objeto. 

Cumpre-nos, ainda, alertar 

que: 

• A obrigatoriedade de 

realizar o certame 

licitatório, nos termos do 

art. 3º, da Lei nº 

8.666/1993, visa assegurar 

a observância ao princípio 

constitucional da 

Impessoalidade, bem como 

a escolha mais vantajosa 

para a Administração; 

• A não realização da 

licitação, quando 

obrigatória, configura 

improbidade administrativa 

tipificada no art. 10 e 11 da 

Lei nº 8.429/1992; 

• O agente público não 

detém livre arbítrio para 

adquirir bens e contratar 

serviço em nome da 

Administração Pública; 

• A indevida e 

deliberada dispensa do 

certame configura prática 

de ato ilegal, com violação 

ao princípio constitucional 

da legalidade. 

recebimentos e/ou outra 

forma de controle que 

comprove a efetividade de 

recebimento do documento 

pelas partes interessadas. 

Diante do exposto, 

mantemos a presente 

recomendação até que a 

mesma seja efetivamente 

atendida. 

Recomendação 

Preliminar 1.2: Que a 

PROAP crie 

mecanismo(s) de 

controle visando à 

inibição de novos 

fracionamentos 

indevidosde despesa, 

tendo em vista que tal 

procedimento configura-

se prática de ato ilegal, 

além de proporcionar 

prejuízo ao erário. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Quanto à recomendação 1.2, salientamos que a 

Gerência de Compras, adota o mecanismo de 

controle de dispensas de licitação classificadas no 

artigo 24, inciso I e II da lei 8.666/93, verificando 

junto ao Departamento de Orçamento e Finanças da 

Reitoria, a classificação destas despesas, ou seja, 

natureza da despesa e sub-item. Após resposta deste 

Departamento, não existindo nenhuma classificação 

de despesa, com valor superior à R$ 8.000,00, a 

Gerência de Compras dá continuidade ao processo. 

Caso contrário, o solicitante é informado da 

impossibilidade de formalizar o processo. 

Mesmo existindo este controle, encaminhamos a 

Gerência de Compras, memorando nº 028/2016, 

solicitando que este controle seja intensificado a fim 

de evitar a possibilidade de fracionamento de 

despesas. Além de encaminhar cópia do relatório 

para conhecimento e atendimento às 

recomendações. 

Não obstante o 

procedimento utilizado 

como controle pela gestão, o 

mesmo demonstrou 

acentuadas fragilidades, 

tendo em vista a ocorrência 

de fracionamento de 

despesa no montante de R$ 

82.952,00 (oitenta e dois 

mil, novecentos e cinquenta 

e dois reais), conforme 

exposto na Constatação 01 

deste relatório. 

Dessa forma, faz-se 

necessário a criação de 

mecanismos/ferramentas 

eficazes de controle, de 

forma a evitar a ocorrência 

de futuras fragmentações 

das despesas. 

Ante o exposto esta Unidade 

de Auditoria Interna 

mantém a recomendação em 

análise. 

Recomendação Final 1.2: 

Que a PROAP crie 

mecanismo(s) de controle 

visando à inibição de 

novos fracionamentos 

indevidos de despesa, 

tendo em vista que tal 

procedimento configura-se 

prática de ato ilegal, além 

de proporcionar prejuízo 

ao erário. 
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CONSTATAÇÃO 
RECOMENDAÇÃO 

PRELIMINAR 
MANIFESTAÇÃO DO GESTOR 

ANÁLISE DA UNIDADE 

DE AUDITORIA 

INTERNA 

RECOMENDAÇÃO 

FINAL 

Recomendação 

Preliminar 1.3: Que se 

apure a eventual 

responsabilidade de 

quem houver dado causa 

à execução do serviço 

sem cobertura 

contratual, bem como ao 

fracionamento da 

despesa para justificar a 

contratação. 

Por meio do Memorando nº 029/2016/PROAP/IFBA 

a PROAP se pronunciou da seguinte forma: 

Quanto à recomendação 1.3, salientamos que as 

aquisições foram autorizadas pelo Reitor do 

instituto. Além disso, a PROAP providenciará a 

criação de comissão para apuração de eventual 

responsabilidade de quem houver dado causa ao 

possível fracionamento de despesa para justificar a 

contratação. 

Quanto ao serviço sem cobertura contratual, temos 

a informar que: 

Conforme o artigo 62 da lei 8666/93: 

Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório 

nos casos de concorrência e de tomada de preços, 

bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos 

preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos 

demais em que a Administração puder substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis, tais como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização 

de compra ou ordem de execução de serviço.  

§ 1o  A minuta do futuro contrato integrará sempre 

o edital ou ato convocatório da licitação. 

§ 4o  É dispensável o "termo de contrato" e 

facultada a substituição prevista neste artigo, a 

critério da Administração e independentemente de 

seu valor, nos casos de compra com entrega 

imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 

não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica. 

Conforme art. 23 da lei 8666/93: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratação:  

II - para compras e serviços não referidos no inciso 

anterior:   

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos 

e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 

9.648, de 1998) 

c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais). (Redação dada 

pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Desta forma, como o valor de cada aquisição foi 

menor que R$ 8.000,00 e com a entrega imediata, 

entendemos que não foi necessário o contrato, sendo 

substituído pela nota de empenho. 

Conforme dita a legislação e 

relatado pelo gestor, a 

cobertura contratual dos 

ajustes pode-se proceder por 

meio de Contrato ou Nota 

de Empenho (NE). 

Considerando os valores 

envolvidos nos processos 

analisados por esta AUDIN, 

a cobertura dos mesmos 

procedeu por meio de 

emissão da NE. Entretanto, 

conforme já exposto, os 

serviços prestados 

ocorreram sem amparo 

contratual, ou seja, antes da 

emissão das respectivas 

notas de empenho. 

No que se refere à 

manifestação do gestor, as 

informações apresentadas 

demonstram indícios de que 

a burla aos ditames legais 

não teve propósito de 

beneficiar terceiros, mas sim 

dar celeridade e efetividade 

ao processo.Entretanto, 

ainda que considerando a 

importância do evento para 

o IFBA e para os discentes, 

a necessidade de 

atingimento dos objetivos 

institucionais e 

reconhecimento do papel 

transformador intrínsecos às 

atividades proporcionadas 

pela Pró-Reitoria de 

Extensão, todas as 

aquisições/contratações 

realizadas pela 

Administração 

Públicadevem observar os 

dispostos nas normas, 

independente da finalidade 

do serviço que está sendo 

oferecido. 

Diante do exposto, e 

considerando o 

comprometimento de não 

reincidência da 

irregularidade apresentada 

em contratações futuras, 

fato que será acompanhado 

nas próximas auditorias, 

bem como no Plano de 

Providência Permanente, e 

considerando também o teor 

da Recomendação Final 1.2, 

a qual refere-se a efetivação 

de controles internos com o 

fim de evitar o 

fracionamento da despesa, 

cancelamos a 

Recomendação Preliminar 

1.3, ao tempo em que 

emitimos uma nova 

Recomendação. 

Recomendação Final 1.3: 

Que a PROAP crie 

mecanismo(s) de controle 

visando à inibição de 

contração e prestação de 

serviço sem cobertura 

contratual, tendo em vista 

que tal procedimento 

configura-se prática de ato 

ilegal. 
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3. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 

CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, COM BASE NOS 

TRABALHOS REALIZADOS, IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE 

APRESENTAM FALHAS RELEVANTES E IDENTIFICANDO AS AÇÕES 

PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

DELAS DECORRENTES. 

Nas auditorias realizadas e concluídas no exercício 2017, foram avaliados os controles 

internos com base na Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015. 

Diante do exposto, apresentamos nas Tabelas 30 a 41, abaixo dispostas, as análises dos 

controles internos realizadas em cada Ação de Auditoria, disposta no PAINT/2017, 

PAINT/2016 e PAINT/2015 as quais foram concluídas no exercício de referência: 

 

Tabela 30: Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil – PAAE – Ação nº 03 –

PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 03 :  Acompanhamento do Programa de Assistência Estudantil – PAAE 

Campus de 
Simões Filho 

Ausência de observação de alguns dos componentes da Estrutura dos Controles Internos 

da Gestão, conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da Instrução Normativa 

Conjunta de nº 01/2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da 

Controladoria Geral da União. 
 
Situação encontrada: De acordo com a resposta referente ao preenchimento do “Formulário 
de Avaliação dos Controles Internos Administrativos”, enviado ao Campus, e baseado na 
análise dos documentos objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos 
administrativos, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram 
dispostas abaixo: 

 
1. Ausência de assinatura da assistente social nas folhas do formulário de “Entrevista Social” 

de 2016; 

2. Preenchimento incompleto do “Formulário de Inscrição para Assistência Estudantil”; 

3. Embora se utilize check-list para conferência de documentos PAAE/2016, foram concedidas 
bolsas/auxílios para alunos que não apresentaram toda a documentação exigida. Portanto, 
ocorreram falhas nas atividades de controles internos, relacionadas à check-list utilizados, 
conciliações e revisão dos atos praticados. 

 

 

Tabela 31: Transferências Voluntárias (PRONATEC)– Ação nº 06 –PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 06: Transferências Voluntárias (PRONATEC) 

Campus de 
Barreiras 

Situação encontrada: 

Ao analisar as respostas do Formulário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos, 
enviado ao Campus, bem como os documentos objetos desta auditoria no tocante aos controles 
internos administrativos, foi possível observar algumas impropriedades, referentes aos 

componentes da Estrutura dos Controles Internos da Gestão, as quais se encontram dispostas 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 06: Transferências Voluntárias (PRONATEC) 

abaixo: 

Atividades de Controles Internos 

 1. Ocorrência de falhas relacionadas à verificação da conformidade no cumprimento regular 
da carga horária do bolsista, pela Coordenação do Pronatec, conforme Constatação 02 disposta 
neste Relatório; 

2. Ausência de assinaturas do Supervisor, assim como do Coordenador Adjunto nas folhas de 
freqüências; 

3. Preenchimento incompleto das folhas de frequências: ausência da data, local de lotação do 
servidor e da carga horária. 

Ressalta-se que o controle de frequência dos servidores é uma ferramenta fundamental de 
licitude e transparência do serviço público, e é através dele que comprovamos as horas 
trabalhadas para fins salariais e de aposentadoria, e temos registradas todas as intercorrências 
às quais os servidores podem estar submetidos durante o período laboral. Por tal importância, é 
preciso dar atenção especial a este controle, bem como realizá-lo em estrito cumprimento aos 
procedimentos legais estabelecidos pela legislação para a Administração Pública. 

Informação e Comunicação 

Com base na resposta ao item 7 do Formulário de Avaliação dos Controles Internos 

Administrativos, foi possível verificar que as informações relacionadas ao Pronatec não foram 
divulgadas no sítio da instituição, um dos meios de publicização indicado de forma expressa 
no parágrafo 3º, Art. 15 da Resolução FNDE nº 4/2012. 

 

 

Tabela 32: Avaliação do Registro Acadêmico – Ação nº 13 –PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 13:  Avaliação do Registro Acadêmico 

Campus de 
Simões Filho 

Tendo em vista que o escopo do trabalho ficou limitado à verificação da existência e 
funcionamento de controles administrativos na Gerência de Registro Acadêmico - GRA, sem 
adentrar na avaliação quanto à eficiência e eficácia dos processos, diante disso, considera-se o 
objetivo do trabalho de auditoria alcançado, sendo importante salientar sobre a necessidade de 
validação destes processos em auditorias futuras. 

Foram observadas algumas vulnerabilidades em relação à estrutura de controle interno do 

setor, particularmente, em relação às atividades de controle e ao monitoramento, quais sejam: 
 

 Ausência de manual/documento relativo ao funcionamento do setor; 

Informalidade das rotinas e procedimentos de monitoramento, sem especificar a periodicidade 
desse acompanhamento, a metodologia aplicada, os relatórios produzidos e de que forma 
ocorre a verificação da consistência dos dados. 

 

 

Tabela 33: Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual 
– Ação nº 14–PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 14: Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária 

Anual  

Reitoria e Campus Avaliação do Controle Interno ainda não realizada. Aguardando emissão do Relatório Final. 
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Tabela 34: Acompanhamento dos atos de Concessão de Diárias – Ação nº 17– PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 17: Acompanhamento dos atos de Concessão de Diárias 

Campus  
 

Eunápolis 
Jacobina 

Porto Seguro 
Salvador 

 

De acordo com a análise dos processos de concessão de diárias, verifica-se fragilidade em 
alguns componentes da Estrutura dos Controles Internos, conforme o disposto no Capítulo II, 
Seção III da Instrução Normativa Conjunta de nº 01/2016 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União. 
 
As principais inconsistências identificadas e, que estão relacionadas, a seguir, corroboram para 
ratificar a frágil aderência aos principais Normativos da área, quais sejam, o Decreto nº 
5992/06, Acórdão 9.702/11 e Instrução Normativa nº 03/15, e estão relacionadas a seguir: 

- Solicitação de diárias em data posterior à viagem dos servidores; 

- Ausência de documentos de suporte que devem compor o processo de diárias na etapa de 
planejamento das viagens; 

- Prestação de contas incompletas e sem tempestividade com o descumprimento do prazo legal 
de 5 dias para prestação de contas pelo proposto, além da apresentação do relatório de viagem 
sem anexar documento comprobatório da atividade realizada. 

- Ausência de mecanismos de revisão dos próprios atos; 

- Falta de regras organizacionais que estabeleçam e disciplinem os casos de ausência de 
tempestividade ou omissão na prestação de contas;   

Importante destacar que não há a formalização de diretrizes, regras e procedimentos 
organizacionais que possibilite a uniformização dos procedimentos e a padronização dos 

processos de concessão de diárias, a nível institucional. Cabe salientar  que as Unidades que 
estabeleceram um regulamento interno próprio, promoveram o planejamento das viagens e a 
organização dos seus processos e, assim, obtiveram melhoria quanto ao atendimento dos 
normativos. 

 

 

Tabela 35: Verificação de Passagens e Despesas com locomoção – Ação nº 18– PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 18: Verificação de Passagens e Despesas com locomoção. 

 

Reitoria 

Ausência de observação de alguns dos componentes da Estrutura dos Controles Internos da 
Gestão, conforme o disposto no Capítulo II, Seção III da Instrução Normativa Conjunta de nº 
01/2016 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da 
União.  
 
Situação encontrada: De acordo com as respostas fornecidas no “Formulário de Avaliação 
dos Controles Internos Administrativos”, enviadas pelo Gabinete da Reitoria, e baseado na 
análise dos documentos objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos 

administrativos, foi possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram 
dispostas abaixo:  
1. Ausência de documentos que disciplinem e formalizem os procedimentos e rotinas 
relacionadas ao processo de aquisição de passagens aéreas;  

2. Ausência de banco de regulamento e normas, manual de rotinas e procedimentos, manual de 

atribuições e responsabilidades, fluxograma de processos, check-list, conciliações e revisão 
dos atos praticados no processo de aquisição de passagens aéreas. 
 
Cabe ressaltar que em uma estrutura adequada de controle interno administrativo deve haver 

clara fixação de regras e procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com vistas a 

não  comprometer a eficiência administrativa. 

 
Segundo apontamento da CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas do IFBA/2014, os 

normativos, manuais, organograma, fluxograma etc. são importantes, porque servem para 

orientar os servidores e conferem segurança aos atos por eles praticados, o que termina por 

impactar na otimização dos esforços aplicados, com reflexo positivos no emprego de suas 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 18: Verificação de Passagens e Despesas com locomoção. 

 
capacidades individuais. 

 
Tais instrumentos minimizam os riscos de falhas e erros quando da execução das atividades, 

servindo como fonte de informações para o planejamento das ações de auditoria. 

 

 

Tabela 36: Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, benefícios e vantagens 

– Ação nº 19– PAINT/2017 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2017 

Ação nº 19: Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, 

benefícios e vantagens. 

 

Pró-Reitoria de 
Ensino – PROEN 

e Diretoria de 
Gestão de Pessoas 

- DGP 

Apesar de não obtermos resposta, de forma tempestiva, referente ao preenchimento do 
“Formulário de Avaliação dos Controles Internos Administrativos relacionados à Contratação 

de Professor Substituto”, enviado à Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, ao analisar os processos, 
objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos, foi possível observar 
algumas impropriedades, as quais se encontram dispostas abaixo: 

1. O Edital nº 5, de 19/12/2016, que prorroga o prazo de validade do processo seletivo 
simplificado (Edital nº 4 de 06/11/2015), foi publicado no DOU em 20/12/2016 com data de 

início da contagem da prorrogação equivocada. No Edital, consta a data de 08/01/2016 ao 
invés de 08/01/2017. A homologação do resultado final do processo seletivo simplificado 
ocorreu em 08/01/2016, como a validade de tal processo foi de 1 (um) ano prorrogável por 
igual período, o início da sua prorrogação deveria começar a contar a partir de 08/01/2017; 

2. Divergência entre o motivo, da contratação da professora substituta R.O.D.S. (Matrícula 
1107048), informado no campo “Dispositivo legal que originou a vaga”, constante no 

Documento “FORMULÁRIO DE ADMISSÃO-SISAC” e o indicado no Despacho 
PROEN.REI 0219696 (Processo SEI 23471.000287/2017-83); 

3. Divergência entre o motivo, da contratação da professora substituta L.B.P.A. (Matrícula 
2845402), informado no campo “Dispositivo legal que originou a vaga”, constante no 
Documento “FORMULÁRIO DE ADMISSÃO-SISAC” e o indicado no Despacho 

PROEN.REI 0272854 (Processo SEI 23279.003964/2017-00); 

4. Falhas na formalização dos processos de professores substitutos. 

4.1 - Ausência, nos processos físicos, dos seguintes documentos: 

4.1.1 - Documento do Departamento/Campus solicitando a contratação do professor, contendo 
regime de trabalho, disciplinas que serão ministradas, origem da vaga; 

4.1.2 - Documento de solicitação do Departamento/Campus da renovação do contrato; 

4.1.3 - Cópia da publicação de termo aditivo do contrato de trabalho. 

4.2 - Restrições de acesso, nos processos eletrônicos, contidos no SEI 

Os processos de contratação de professores substitutos, excluídas as informações pessoais do 
contratado, contêm informações de interesse público, desta forma, segundo o princípio da 
publicidade e os ditames da Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), se faz necessário 
que o campo “Nível de Acesso” no SEI, relativo a tais processos, seja marcado como 
“Público”. 
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Avaliação dos Controles Internos – PAINT/2016 - 

Realizados em 2017 

 

 
Tabela 37: Avaliação do controle de bens móveis – Ação nº 14– PAINT/2016 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

Campus de 
Camaçari 

Considerando o teor das desconformidades observadas no relatório técnico de auditoria nº 10, 
observou-se fragilidade no controle dos bens permanentes do Campus que foram decorrentes 
da ineficiente estrutura de controle patrimonial, bem como da inadequação de atos de gestão.  
Embora o setor de patrimônio do Campus seja relativamente novo e se encontra organizado 
administrativamente, o controle dos bens não foi eficiente e consistente a ponto de se evitar um 
suposto desaparecimento de 148 bens, cujo valor de aquisição foi de, aproximadamente, R$ 
141.970,37. 

As principais fragilidades foram pontuadas abaixo: 

 Falta de continuidade e tempestividade na realização de atos previstos em lei para o 
acompanhamento dos bens no Campus; 

 Sistema de gerenciamento do patrimônio (PROPAT) vulnerável e inadequado para a 
gestão patrimonial do Instituto;  

 Houve perda da eficiência administrativa e de recurso público em decorrência da 
falta de continuidade dos trabalhos realizados pela Empresa RAAC, contratada para 
elaboração do inventário inicial, uma vez que após a realização do objeto contratado, 

ainda não ocorreu à conclusão dos trabalhos realizados em 2014, muito menos a 
continuidade na realização de inventário anual no Campus. 

De acordo com o Gestor, o planejamento de compras de materiais permanentes é inadequado, 
superlotando o almoxarifado devido ao elevado tempo entre a disponibilização do bem 
patrimonial e o seu efetivo uso. 

 

 

Tabela 38: Avaliação do controle de bens móveis – Ação nº 14– PAINT/2016 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

Campus de 

Valença 

Considerando que, no período de execução da auditoria, foi constatada uma acentuada 
desorganização e descontrole dos bens móveis permanentes pertencentes ao campus, deixando 
demasiadamente vulnerável o patrimônio de, aproximadamente, R$ 3,9 milhões de reais, 
correspondentes aos cinco (05) maiores grupos de despesas da amostra, segundo informações 
do Sistema PROPAT. 
Tendo em vista que as fragilidades verificadas repercutem, de maneira negativa e preocupante, 

sobre a guarda, segurança e proteção dos bens patrimoniais no Campus, sendo inadiável a 
tomada de decisão por parte da gestão com o objetivo de resguardar e preservar a integridade 
física destes. 
Cabe destacar que a falta de prioridade na realização de atos administrativos indispensáveis 
para o gerenciamento do patrimônio, ao longo da existência do Campus, provocou além de 
maior descontrole e desordem, uma situação insustentável para a gestão, sobretudo porque a 
Unidade de Valença é uma das mais antigas deste Instituto.  
Nesse sentido, o reflexo disso, por muitos anos, foi o amontoado de bens novos e inservíveis 

espalhados na unidade, além de um suposto desaparecimento de 36 equipamentos, constantes 
da amostra, os quais foram adquiridos em anos recentes.  
Ressalta-se que diante da gravidade da situação dos bens patrimoniais do Campus, a perda 
destes e, conseqüente, prejuízo ao erário tendem a ser maiores do que os constatados no 
período de realização da auditoria, uma vez que apenas 1%, aproximadamente, do total de bens 
permanentes pertencentes ao Campus, fora objeto de análise in loco.  
Em que pese à tentativa de estabelecimento de rotinas de controle, tanto por parte da Reitoria 
quanto do Campus, a efetividade delas ficou bastante comprometida em decorrência da 
inadequação de atos de gestão, bem como da ausência de atendimento de princípios básicos do 

controle interno, conforme as situações pontuadas a seguir: 

 Comprometimento da eficiência administrativa em decorrência da ausência de 

delegação de competência e fixação de responsabilidade a outro servidor, 
provocando sobrecarga de trabalho, uma vez que as atribuições e atividades da 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

coordenação de patrimônio foram acumuladas com as atividades do Departamento 
de Administração, sob a responsabilidade do mesmo servidor; 

 Descontinuidade dos procedimentos de controle, e até mesmo, interrupção de 
atividades indispensáveis às rotinas do setor; 

 Sistema de gerenciamento PROPAT vulnerável e inadequado para a gestão do 

patrimônio do Instituto; 

 Falta de atendimento aos normativos, a exemplo da ausência de realização de 

inventário inicial com vistas ao acompanhamento e controle dos bens no campus; 

 Atuação insuficiente da gestão quando do descumprimento e inobservância de 

regras/procedimentos e rotinas de controles patrimoniais, por parte do público 
usuário; 

Falta de qualificação específica e adequada para os servidores do setor. 

 

 

Tabela 39: Avaliação do controle de bens móveis – Ação nº 14– PAINT/2016 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

Campus de 
 Feira de Santana 

Considerando que o campus possui mais de R$ 3,2 milhões de reais em patrimônio 
permanente, sob a guarda e responsabilidade dos gestores, conforme o montante de recursos 
disposto no “Relatório de Bens em Uso”, extraído em 27/04/2017, verificou-se fragilidade no 

controle dos bens móveis que foram decorrentes tanto da ineficiente estrutura de controle 
patrimonial, bem como da inadequação de atos de gestão.  
Diante das desconformidades apresentadas no item IV do relatório técnico nº 12/2016, bem 
como da manifestação da gestão em relação ao Formulário de Avaliação do Controle Interno, 
observou-se que as falhas repercutiram na efetividade do controle dos bens e, 
conseqüentemente, no cumprimento dos princípios básicos do controle interno, conforme as 
situações pontuadas a seguir: 

 Ausência de Segregação de função quando da realização do inventário ano-exercício 

2015, tendo em vista que foi realizado por servidor, lotado no setor de patrimônio, 
em detrimento da constituição de comissão inventariante designada especificamente 
para este fim; 

 Ato de exclusão de tombos sem a constituição de processo que propiciasse a 
segurança jurídica necessária para respaldar a tomada de decisão; 

 Aderência insuficiente aos normativos, rotinas e procedimentos da área;  

 Sistema de gerenciamento do patrimônio (PROPAT) vulnerável e inadequado para a 

gestão patrimonial do Instituto; 

 Atuação insuficiente da gestão quando do descumprimento e inobservância de 

regras, de procedimentos e de rotinas de controles patrimonial, por parte do público 
usuário; 

 Falta de qualificação específica e adequada para servidor que atua no setor. 

                 

 

 
Tabela 40: Avaliação do controle de bens móveis – Ação nº 14– PAINT/2016 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

 
 PROAP 

Após a realização da auditoria in loco nas unidades de Camaçari, Feira de Santana e Valença, 
foi constatado que os controles patrimoniais dos bens móveis dos referidos Campi, bem 
como dos veículos contentores e-Tec da Reitoria, que conjuntamente totalizaram R$ 14,0 

milhões de reais em equipamentos e, cujos valores foram extraídos dos relatórios de “Bens 

em Uso”, Sistema PROPAT, em 27/04/2017, apresentam-se frágeis e vulneráveis. 

Considerando que cabe a Pró-reitoria de administração - PROAP, conforme o disposto no 

Regimento Geral do IFBA, promover a avaliação e a crítica dos resultados alcançados na 
execução das atividades dos órgãos que estão sob sua supervisão, verificou-se falha na atuação 
do referido órgão perante as Coordenações de patrimônio nos Campi.  
No decorrer da execução dos trabalhos, a coordenação de patrimônio da Reitoria apresentou a 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2016 

Ação nº 14: Avaliação do controle de bens móveis 

esta Audin um manual de orientação, entretanto o mesmo se mostrou inadequado para a 
realidade do IFBA, demonstrando ser um instrumento ineficaz para instruir as unidades do 

interior do Estado.  
Além disso, observou-se reiteradamente o descumprimento de preceito legal e fundamental do 
controle patrimonial com a duplicação de tombo, sendo este um procedimento irregular 
praticado pela Reitoria e com tendência de ser replicado pelas unidades do interior. 
Ademais, o Instituto utiliza um sistema de gerenciamento (PROPAT) que possui riscos de 
consistência e não evita erros de lançamento, bem como não oferece os requisitos mínimos de 
segurança e proteção às informações referentes ao patrimônio. 
Ao realizar auditorias in loco nas referidas Unidades, observou-se que a ausência de Sistema 

de gestão patrimonial e Manual adequados prejudicou o desempenho das coordenações, 
repercutindo de forma negativa sobre o controle interno na área.  
Cabe destacar que a Reitoria tem um papel fundamental  no funcionamento do sistema de 
controle interno de gestão patrimonial, sendo portanto, diretamente responsável pela situação 
de vulnerabilidade que se encontra o patrimônio da organização.                 

 

 

Avaliação dos Controles Internos – PAINT/2015 - 

Realizados em 2017 

 

 

Tabela 41: Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços adquiridos nas 

diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem como nas contratações diretas – Ação nº 

18 – PAINT/2015 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 18: Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços 

adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem como 

nas contratações diretas. 

PROAP 

Após análise das informações levantadas, constatou-se: 

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

 O Instituto possui Estatuto e Regimento Interno capazes de fornecer estrutura 
organizacional e delegação de autoridade e responsabilidade adequadas para um bom 
funcionamento do controle interno (CI) no Setor de Compras, no entanto, verificou-se que 

inexiste na retrocitada estrutura, unidade capaz de implementar, disseminar e fomentar o CI 
nos setores da instituição; 

 Inexiste normativo institucional que induza os setores a formalizarem mecanismos de 

controle interno, tais como Manual de Rotinas e Procedimentos, Mapas de Processo, 
Fluxograma, dentre outros. 

No que concerne às “Atividades de Controle” foram constatadas as seguintes impropriedades:  

 Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e 

Procedimentos, Mapas de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de 
aquisição-contratação; 

 Em que pese a utilização do check-list como mecanismo de controle, constatou-se falta de 

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

 Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nas aquisições-contratações 

diretas; 

 Desconhecimento acerca das diferentes formas de controle e das respectivas 

aplicabilidades no setor. 
Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, constatou-se a ausência de 
comunicação referente aos procedimentos internos, relacionados aos processos de contratação 
direta, com intuito de proporcionar e compartilhar informações necessárias às atribuições e 
responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no retromencionado processo. 

No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que em relação aos processos de 
contratação direta, inexiste avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos 
controles internos existentes no setor. 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação nº 18: Acompanhamento de contratos e fornecimentos de bens e serviços 

adquiridos nas diversas modalidades de licitação e sistema de pregão, bem como 

nas contratações diretas. 

Campus de 
Salvador 

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

•Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e Procedimentos, 
Mapas de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de aquisição/contratação; 
 
•Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nos processos de 
aquisições/contratações diretas. 
 
Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, verificou-se o equívoco acerca 
da necessidade de divulgar os procedimentos internos intrínsecos aos processos de contratação 

direta, haja vista a indispensabilidade de proporcionar e compartilhar informações necessárias 
sobre as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos, sobretudo devido ao pouco 
conhecimento destes. 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que, embora haja pretensão, ainda não 
há, no setor, avaliação contínua que possa certificar o devido funcionamento dos controles 
internos existentes. 

Campus de 

Santo Amaro 

Após análise das informações levantadas, constatou-se: 
No que refere ao componente de controle interno “Ambiente de Controle”, constatou a 

inexistência de preocupação por parte do Campus acerca da necessidade de capacitação dos 
servidores lotados na Coordenação de Compras, o que tende a culminar em contratações em 
desconformidade com a legislação, bem como o uso irregular dos recursos públicos. 
No que concerne às “Atividades de Controle” foi constatado as seguintes impropriedades: 
 
•Inexistência de mecanismos de controle, a exemplo de Manual de Rotinas e Procedimentos, 
Mapas de Processo e Fluxograma, que possam orientar o processo de aquisição-contratação; 
 

•Desconhecimento dos normativos que devem ser observados nas aquisições/contratações 
diretas. 

 

Em se tratando do componente “Informação e Comunicação”, verificou-se que 

inexiste comunicação dos procedimentos internos relacionados aos processos de 
contratação direta, com intuito de proporcionar e compartilhar informações necessárias sobre 
as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no retromencionado processo. 
No que se refere ao “Monitoramento”, foi constatado que no que se refere aos processos de 
contratação direta, não há, no setor, avaliação contínua que possa certificar o devido 

funcionamento dos controles internos existentes no setor. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS 

SEM PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS 

RESULTADOS. 

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

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

período de janeiro a dezembro/2017, o qual tem como principal objetivo o 

compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido 

material foi distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do 
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IFBA e sua Reitoria, informações sobre “Normativos e Julgados TCU”, cuja fonte é o 

Ementário de Gestão Pública.  

 

5. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 

NÃO REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS 

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

PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO. 

5.1. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT 

NÃO CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO. 

 

No que se refere às Ações de Auditoria não concluídas em 2017, encontramos a 

Ação de nº 13 que trata da “Avaliação do Registro Acadêmico”, Ação de nº 14 – 

“Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual”, Ação de 

nº 18 - “Verificação de Passagens e Despesas com locomoção” e a Ação de nº 19 

– “Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, benefícios e 

vantagens”. 

 

Em todas as ações supracitadas foram emitidos os Relatórios Finais de Auditoria, 

antes da emissão deste Relatório de Atividades, à exceção da Ação de nº 14 – 

“Acompanhamento das Metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual”. 

 

As Constatações constantes na Tabela 42, abaixo disposta, foram enviadas ao 

respectivo gestor para manifestação e posterior envio dos Relatórios Finais.  

Devido aos atrasos das manifestações, bem como outras demandas surgidas para 

os auditores, os Relatórios Finais não foram elaborados em tempo hábil para 

serem emitidos no exercício aos quais se referem, estando previsto para serem 

concluídos ao fim do mês de abril de 2018. 

 

Tabela 42: Informações referentes Constatações e Recomendações proferidas por meio de Relatório 

Preliminar  

AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Ação nº 14 – 
“Acompanhamento das 

Metas Estabelecidas na 
Lei Orçamentária Anual” 

10/2017 PROAP 

Constatação 1: Execução de apenas 
33% da meta financeira prevista 
para a ação 20RL – Funcionamento 

de Instituições Federais de 
Educação Profissional e 

Em fase de análise da 
manifestação e elaboração da 

Recomendação  
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AÇÃO 
Nº 

RELATÓRIO 

UNIDADE 

AUDITADA 
CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Tecnológica, constante do 
Programa 2080 – Educação de 
Qualidade para todos, fonte de 
investimento, até o dia 14/12/2017. 

Constatação 2: Execução de apenas 
24% da meta financeira prevista 
para a ação 4572 – Capacitação de 
Servidores Públicos Federais em 
Processo de Qualificação e 
Requalificação, constante do 
Programa de Gestão e Manutenção 
do Ministério da Educação, até o 

dia 14/12/2017. 

 

5.2.  RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTO NO PAINT NÃO 

REALIZADOS. 

No que tange à inexecução do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2017, 

informamos sobre a necessidade de atualização do Plano de Providência Permanente – 

PPP (AUDIN), recomendada pela Controladoria Geral da União – CGU,  fato este que 

demandou horas extraordinárias às previstas no PAINT/2017, devido ao grande volume 

de recomendações pendentes de atendimento pela gestão, contribuindo  para inexecução 

das Ações de n
os

. 01, 15 e 16 que tratam, respectivamente, da elaboração do manual da 

Unidade de Auditoria, da avaliação da frota de veículos oficiais e do acompanhamento 

de contratos de locação de mão de obra.  

 

Tabela 43: Relação das Ações do PAINT/2017 não executadas no exercício 

AÇÃO – PAINT/2016 
FERRAMENTA 

UTILIZADA PARA 

CONSECUÇÃO DA 

AÇÃO 

PRAZO PARA 

CONCLUSÃO 
Nº Descrição 

01 
Elaboração do Manual da Unidade de 
Auditoria Interna 

PAINT/2018 Dezembro/2018 

15 
Avaliação da frota de veículos 
oficiais 

- 

Conforme recomendação dessa 

CGU, avaliamos a apuração da 
denúncia como inexequível 
devido ao lapso temporal. 

16 
Acompanhamento de contratos de 
locação de mão de obra 
 

PAINT/2018 Novembro/2018 
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6. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA 

OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS 

AUDITORIAS 

A permanência dos fatos negativos que afetam a conjuntura econômica e política do 

país, ocasionando contingenciamento dos gastos públicos em diversos Órgãos  da 

Administração Pública, inclusive, das Instituições Federais de Ensino, motivou a 

escolha dos Campi próximos à Reitoria para serem auditados, a fim de não onerar o 

Instituto com despesas de diárias e passagens. 

Diante deste cenário, foram inviabilizadas, também, as solicitações de algumas das 

capacitações planejadas para o exercício 2017.  

 

7. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM 

INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS, 

CARGA HORÁRIA, TEMAS E A RELAÇÃO COM OS TRABALHOS 

PROGRAMADOS. 

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

01 (uma) Coordenadora (Cargo Auditor), 05 (cinco) Auditoras e um Assistente em 

Administração. Desses 07 (sete) servidores, foram capacitados apenas 02 (dois), sendo 

01(um) evento com recursos do Instituto e 2 (dois) em eventos gratuitos. 

 

Tabela 44: Relação das capacitações do corpo técnico da AUDIN/IFBA – Exercício 2017 

Servidor Cargo/Função Curso 
Carga 

Horária 

Relação com os Trabalhos 

Programados 

Eliene Pereira de 
Cerqueira 

Coordenadora 
Gerenciamento 

de Riscos no Processo 

de Aquisições Públicas 
16h 

Análise dos Programas de 

Auditoria relativos à Ação   

de contratações públicas. 

Gildaci Pereira 
Oliveira 

Auditora 

 
Gestão de 
Convênios 

 

24 horas 
Ação nº 06 – “Transferências 
Voluntárias” – PAINT/2017 

46º Fonai-Tec/MEC 40 horas 

Capacitar servidores federais, 
empregados públicos e militares 

para uma visão geral sobre 
controles internos, gestão de 
riscos e governança, a partir da 
instrução normativa conjunta 
CGU/MP nº 1/2016. 
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8. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS 

NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E AS NÃO 

IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM A 

INCLUSÃO, NESTE CASO, DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AS 

JUSITIFICATIVAS DO GESTOR. 

O acompanhamento das implementações das recomendações exaradas pela Unidade de 

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

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

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

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

das recomendações.  

 

Segue as informações concernentes ao Plano de Providências da AUDIN na Tabela 45:
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Tabela 45: Plano de Providências no exercício 2017 

 

Nº de 

Ordem 

 

ID 
Recomendação 

Unidade / Campus  

Servidor 

Responsável 

 

Data Limite 

de 

Atendimento 

(Prorrogada) 

 

Status de 

Atendimento Setor Local 

1 2012.006.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que nas designações de fiscais de contrato, proceda a 

indicação de cada fiscal de forma específica, por instrumento contratual. 
DEPAD Irecê 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

2 2012.006.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que reduza o quantitativo de contrato fiscalizado pelo 

servidor J.N.A., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas designações e 

respectivas Portarias. 

DEPAD Irecê 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

3 2012.006.0.3 

Constatação 0 / Recomendação 3: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas à 

vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, a fim de estabelecer 

controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Irecê 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

4 2012.007.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que passe a publicar resumo do contrato ou de seus 

aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data. 

DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

5 2012.007.7.4 

Constatação 7 / Recomendação 4: Que justifique a duplicidade de contrato cujo objeto é 

“Emissão de bilhetes de passagens aéreas, terrestres e marítimas nacionais”, sendo um 

celebrado com a empresa Distak Agência de Viagem (Contrato nº. 13/2010) e o outro com 

a empresa Turismo Pinheiro (Contrato nº. 12/2010). 

DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Cancelada 

6 2012.007.8.6 
Constatação 8 / Recomendação 6: Que justifique a duplicidade de contrato cujo objeto é a 

prestação de serviço de conservação, sendo ambos celebrados com a empresa LOCRHON. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Cancelada 

7 2012.007.9.7 
Constatação 9 / Recomendação 7: Que realize as designações dos fiscais por contrato e por 

meio de portaria específica. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

8 2012.007.11.8 
Constatação 10 / Recomendação 8: Que passe a observar o Princípio da Segregação de 

Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 
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9 2012.007.12.9 

Constatação 11 / Recomendação 9: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizados 

pelo servidor E.S.M., de forma a garantir o devido acompanhamento de cada contrato, 

enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

10 2012.007.0.10 

Constatação 0 / Recomendação 10- Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e cuidar das questões relativas à 

vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, no intuito de 

estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos 

contratuais. 

DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

11 2012.008.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que justifique a duplicidade de contrato cujo objeto é 

“Compra de produtos alimentícios para merenda escolar para atender 1.300 alunos do 

IFBA/ Campus Barreiras”. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

12 2012.008.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: Que passe a publicar resumo do contrato ou de seus 

aditamentos no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, ocorrendo no prazo de vinte dias daquela data. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

13 2012.008.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que passe a observar o Princípio da Segregação de 

Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

14 2012.008.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizados pelos 

servidores M.P.C.S. e J.G.S.M., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas 

designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

15 2012.008.6.6 

Constatação 6 / Recomendação 6: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas à 

vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, com objetivo de 

estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos 

contratuais. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

16 2012.009.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que envie cópia das publicações dos extratos dos 

contratos em vigor, ou de seus aditamentos, celebrados com as empresas constantes na 

planilha encaminhada a esta AUDIN.  

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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17 2012.009.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que justifique a duplicidade de contrato, cujo objeto é 

“Fornecimento de passagens e reservas em hotéis”, sendo um celebrado com a empresa 

Distak Agência de Viagem (Contrato nº. 13/2010) e outro com a empresa Turismo 

Pinheiro (Contrato nº. 12/2010). 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

18 2012.009.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: Que justifique a duplicidade de contrato cujo objeto é a 

prestação de serviço de limpeza e conservação, sendo ambos celebrados com a empresa 

LOCRHON. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

19 2012.009.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que realize as designações dos fiscais por contrato, de 

forma específica. 
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

20 2012.009.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizados pelo 

servidor R.S.S., de forma a garantir o devido acompanhamento de cada um deles, enviando 

a esta Unidade de Auditoria Interna as novas designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

21 2012.009.0.6 

Recomendação 6: Designe atribuição de gestor de contrato para servidor lotado no Setor de 

Compras do campus, no intuito deste acompanhar, administrativamente, os contratos 

executados na unidade e tratar das questões relativas à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, com o objetivo de estabelecer controle interno mais eficaz no que 

concerne aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

22 2012.010.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que justifique a existência de 03 (três) contratos com a 

mesma numeração. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

23 2012.010.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos que 

trata do mesmo objeto. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

24 2012.010.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas à 

vigência, prorrogação, aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, 

comunicação tempestiva para abertura de nova licitação, dentre outras, a fim de estabelecer 

controle interno mais eficaz no que concerne aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

25 2012.010.5.5 
Constatação 5 / Recomendação 5: - Que designe seus fiscais de contrato formalmente e por 

instrumento contratual. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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26 2012.010.6.6 
Constatação 6 / Recomendação 6: Que passe a observar o Princípio da Segregação de 

Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

27 2012.010.7.7 

Constatação 7 / Recomendação 7: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizados pelos 

servidores D.S.B.J. e A.S.A., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas 

designações e respectivas Portarias. 

DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

28 2012.011.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que passe a observar o princípio da Segregação de 

Funções, quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

29 2012.011.3.3 

Constatação 3 /Recomendação 3: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizados pelo 

servidor J.S.S., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas designações e 

respectivas Portarias. 

DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

30 2012.011.3.4 

Constatação 3 / Recomendação  4: Designe atribuição de gestor de contrato para servidor 

lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, administrativamente, 

os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas à vigência, prorrogação, 

aditamento, controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para 

abertura de nova licitação, dentre outras, no intuito de estabelecer controle interno mais 

eficaz concernente aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

31 2012.012.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos que 

tratam do mesmo objeto. 
DEPAD Ilhéus 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Cancelada 

32 2012.012.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: Que designe formalmente um fiscal para cada contrato 

executado no campus, observando o item 9.1.3 do Acórdão TCU nº. 2831/2011 Plenário e 

o item 3, Seção VIII, Capítulo VII, da IN/MPOG nº. 01/2001 

DEPAD Ilhéus 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

33 2012.012.4.5 

Constatação 4 / Recomendação  5: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Ilhéus 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

34 2012.013.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que realize as designações dos fiscais por contrato e por 

meio de portaria específica. 
DEPAD Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 
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35 2012.013.1.2 

Constatação 1 / Recomendação 2: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

36 2012.014.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3: Que designe formalmente um fiscal para cada contrato 

executado no campus em análise, observando o item 9.1.3 do Acórdão TCU nº. 2831/2011 

Plenário e o item 3, Seção VIII, Capítulo VII, da IN/MPOG nº. 01/2001 

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

37 2012.014.3.4 

Constatação 3 / Recomendação 4: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

38 2012.015.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

39 2012.015.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que justifique a existência de 02 (dois) contratos que 

tratam do mesmo objeto. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

40 2012.015.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: Que designe formalmente um fiscal para cada contrato 

executado no campus, observando o item 9.1.3 do Acórdão TCU nº. 2831/2011 Plenário e 

o item 3, Seção VIII, Capítulo VII, da IN/MPOG nº. 01/2001. 

DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

41 2012.015.7.7 

Constatação 7 /Recomendação 7: Que reduza o quantitativo de contratos fiscalizado pela 

servidora M.V.A.O.S., enviando a esta Unidade de Auditoria Interna as novas designações 

e respectivas Portarias. 

DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

42 2012.015.8.8 
Constatação 8 / Recomendação 8: Que passe a observar o Princípio da Segregação de 

Funções quando proceder à designação dos fiscais de contrato. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 
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43 2012.016.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do multicitado campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, a vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Paulo Afonso 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

44 2012.016.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: Que designe formalmente um fiscal para cada contrato 

executado no campus, observando o Princípio da Segregação de Funções e o quantitativo 

de instrumento contratual a ser acompanhado por servidor. 

DEPAD Paulo Afonso 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

45 2012.017.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que designe formalmente um fiscal para cada contrato 

executado no campus, observando o item 9.1.3 do Acórdão TCU nº. 2831/2011 Plenário e 

o item 3, Seção VIII, Capítulo VII, da IN/MPOG nº. 01/2001 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

46 2012.017.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que designe atribuição de gestor de contrato para 

servidor lotado no Setor de Compras do campus, no intuito deste acompanhar, 

administrativamente, os contratos executados na unidade e tratar das questões relativas ao 

acompanhamento da atuação dos fiscais de contrato, à vigência, prorrogação, aditamento, 

controle da atuação dos fiscais de contrato, comunicação tempestiva para abertura de nova 

licitação, dentre outras, a fim de estabelecer controle interno mais eficaz no que concerne 

aos acompanhamentos contratuais. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

47 2012.018.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se observe o princípio básico de controle Interno de 

“Segregação de Função” quando da liquidação e pagamento das despesas; 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

48 2012.018.3.3 
Constatação 3/ Recomendação 3 : Que se elaborem Manuais especificando as rotinas e os 

procedimentos relativos às atividades do Setor 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

49 2012.018.4.4 

Constatação 4/ Recomendação 4: Que se considere, como competência do fato gerador da 

contribuição para o INSS, a data de emissão do documento fiscal e se registre, no campo 

vencimento, a data limite (Dia 20) do mês subsequente 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

50 2012.018.5.5 

Constatação 5/ Recomendação 5: Que se considere, como competência do fato gerador do 

imposto sobre a prestação de serviços, a data de emissão do documento fiscal e se registre, 

no campo vencimento, a data limite (Dia 5) do mês subsequente (Calendário Fiscal – 

Salvador) 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 
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51 2012.018.6.6 
Constatação 6/ Recomendação 6: Que se evite pagar diárias em data posterior à realização 

da viagem. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

52 2012.018.7.7 

Constatação 7/ Recomendação 7: Que se observe o prazo contratual relativo ao vencimento 

de todas as aquisições e prestações de serviços, independentemente, do caráter continuado 

dos contratos 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

53 2012.018.8.8 
Constatação 8 / Recomendação 8: Que se observe o “Ateste” no documento comprobatório 

da despesa para fins de liquidação 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

54 2012.018.9.9 

Constatação 9 / Recomendação  9: Que se confronte o cadastro nacional de pessoa jurídica 

- CNPJ ou cadastro de pessoa física – CPF do documento de despesa a ser liquidado com o 

da Nota de Empenho anexada à mesma 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

55 2012.018.10.10 
Constatação 10 / Recomendação 10: Que se observe o “Ateste devido” no documento 

comprobatório da despesa 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

56 2012.018.11.11 
Constatação 11 / Recomendação 11: Que se atente quanto aos vencimentos dos 

documentos fiscais para que não sejam pagos acréscimos moratórios 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Cancelada 

57 2012.018.12.12 

Constatação 12 / Recomendação 12: Que se registrem, adequadamente, quando do 

pagamento de faturas em atraso, os juros e multas relativos aos 11 pagamentos, através de 

uma nova Nota de Empenho, nas contas contábeis específicas, conforme cada situação, a 

saber: - 3.3.90.36.41 (Multas Dedutíveis - PF); - 3.3.90.36.42 (Juros); - 3.3.90.39.35 

(Multas Dedutíveis - PJ); - 3.3.90.39.36 (Multas Indedutíveis); - 3.3.90.39.37 (Juros Ã PJ); 

- 3.3.90.92.50 (Multas e Juros). 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

58 2012.018.13.13 
Constatação 13 / Recomendação 13: Que se informe, adequadamente, no campo 

observação das Notas de Sistema e Ordens Bancárias, a síntese do produto ou serviço. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

59 2012.020.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que, nos próximos editais, passe a substituir os 

componentes do BDI na fórmula que conduz a seu percentual, ao invés de somá-los. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

60 2012.020.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que, nos futuros editais, relacionados a obras e serviços 

de engenharia, leve em consideração, apenas, a despesa administrativa central na 

composição do BDI. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

61 2012.020.3.3 

Constatação 3/ Recomendação 3: Que, nos próximos editais, modifique a nomenclatura das 

fórmulas referentes aos índices concernentes à capacitação econômica dos licitantes, de 

modo que fique condizente com a legislação em vigor. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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62 2012.020.4.4 

Constatação 4 / Recomendação 4: Que se passe a inserir no Projeto Básico as descrições 

necessárias à caracterização do serviço relacionado ao “Gerenciamento e Administração de 

Obra”, constante no item 24 do Anexo III do Edital. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

63 2012.020.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: Que se passe a considerar a Declaração de Habilitação 

Profissional (DHP) como parte integrante dos documentos relacionados à Qualificação 

Econômico-financeira das empresas licitantes. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

64 2012.020.6.6 

Constatação 6 / Recomendação 6: Que, ao incluir o orçamento estimado na composição do 

BDI, leve em consideração a alíquota do ISS do Município, no qual o serviço será 

executado. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

65 2012.020.7.7 

Constatação 7/ Recomendação 7: Que retifique e republique, respectivamente, a 

“Homologação e Adjudicação” substituindo os valores relacionados à empresa GMC 

Construções e Empreendimento, vencedora dos lotes 2, 3 e 5, pelos valores constantes nas 

propostas de preço. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

66 2012.021.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que se observe o princípio básico de controle Interno de 

“Segregação de Função” quando da liquidação e pagamento das despesas; 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

67 2012.021.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que se considere, como competência do fato gerador da 

contribuição para o INSS, a data de emissão do documento 

fiscal e se registre, no campo vencimento, a data limite 

(Dia 20) do mês subsequente. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

68 2012.021.3.3 

Constatação 3 / Recomendação 3: Que se considere, como competência do fato gerador 

doimposto sobre a prestação de serviços, a data de emissão dodocumento fiscal e se 

registre, no campo vencimento, a datalimite (Dia 5) do mês subsequente (Calendário Fiscal 

–Salvador) 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

69 2012.021.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que se recolham os impostos/tributos vencidos com os 

devidos acréscimos legais. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

70 2012.021.5.5 

Constatação 5 / Recomendação 5: Que se observe o prazo contratual, relativo ao 

vencimento, de todas as aquisições e prestações de 

serviços, independentemente, do caráter continuado dos 

contratos. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

71 2012.021.7.7 

Constatação 7 / Recomendação 7:  Que se confronte o cadastro nacional de pessoa jurídica 

- CNPJ ou cadastro de pessoa física – CPF do documento de 

despesa a ser liquidado com o da Nota de Empenho anexada à 

mesma. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 
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72 2012.021.8.8 
Constatação 8 / Recomendação 8: Que se observe o “Ateste devido” no documento 

comprobatório da despesa 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

73 2012.021.9.9 
Constatação 9 / Recomendação 9:  Que se atente quanto à assinatura do representante legal 

da empresa na Declaração de Optante pelo Simples Nacional 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

74 2012.021.10.10 

Constatação 10 / Recomendação 10:  Que se informe, adequadamente, no campo 

observação das 

Notas de Sistema e Ordens Bancárias, a síntese do produto 

ou serviço. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

75 2012.023.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1:  Que se atualize o Rol de Responsáveis do 

módulo“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agenteresponsável pela 

Conformidade Contábil no SIAFI. 

DGCOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

76 2012.023.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2:  Que se atualizem as naturezas de responsabilidades do 

agente responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

77 2012.023.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3:  Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

78 2012.023.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4:  Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade de Registro de Gestão. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

79 2012.023.5.5 
Constatação 5 / Recomendação 5:   Que se regularizem as restrições contábeis dentro do 

prazo legal. 
DGCOF Reitoria 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

80 2012.024.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 

responsável pela Conformidade Contábil no SIAFI. 

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

81 2012.024.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que se atualizem as naturezas de responsabilidades do 

agente responsável pela Conformidade de Registro de Gestão 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

82 2012.024.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3:    Que se registre a Conformidade de Registro de Gestão 

dentro do prazo legal. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

83 2012.024.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

84 2012.024.5.5 
Constatação 5 / Recomendação 5: Que se apliquem as devidas restrições relativas 

àConformidade de Registro de Gestão. 
DOF  Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 
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85 2012.025.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 

responsável pela Conformidade de Registro de Gestão no 

SIAFI 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

86 2012.025.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2:  Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade Contábil com as devidas naturezas de 

responsabilidade. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

87 2012.025.3.3 
Constatação 3/ Recomendação 3:Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 
DOF  Simões Filho 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

88 2012.026.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas de responsabilidade. 
DOF  Camaçari 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

89 2012.027.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 

responsável pela Conformidade de Registro de Gestão no 

SIAFI. 

DOF  Santo Amaro 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

90 2012.027.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2: Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente 

responsável pela Conformidade Contábil no SIAFI. 

DOF  Santo Amaro 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

91 2012.027.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade Contábil. 
DOF  Santo Amaro 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

92 2012.028.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas de responsabilidade. 
DOF  Valença 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

93 2012.029.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas de responsabilidade. 
DOF  Paulo Afonso 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

94 2012.030.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas de responsabilidade 
DOF  Eunápolis 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

95 2012.030.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2:Que se registre a Conformidade de Registro de Gestão 

dentro do prazo legal 
DOF  Eunápolis 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

96 2012.031.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

de responsabilidade. 

DOF  Porto Seguro 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 
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97 2012.032.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o cadastro do agente responsável pela 

Conformidade de Registro de Gestão com as devidas naturezas 

de responsabilidade. 

DOF 
 Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

98 2012.033.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que se atualize o Rol de Responsáveis do módulo 

“Atualiza Agente Responsável”, incluindo-se o agente responsável pela Conformidade de 

Registro de Gestão no SIAFI 

DOF  Barreiras 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

99 2012.033.2.2 
Constatação 2 / Recomendação 2: Que se designe outro responsável (substituto) pela 

Conformidade de Registro de Gestão 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

100 2012.033.3.3 
Constatação 3 / Recomendação 3: Que se apliquem as devidas restrições relativas à 

Conformidade Contábil 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

101 2012.033.4.4 
Constatação 4 / Recomendação 4: Que se registre a Conformidade de Registro de Gestão 

dentro do prazo legal 
DOF  Barreiras 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

102 2013.001.6.1 

Constatação 6 / Recomendação  1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de 

Licitação, sobre a necessidade de substituir, nos próximos editais, os valores constantes no 

componentes do BDI, de forma a conduzir o valor total apresentado através do uso da 

fórmula. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

103 2013.001.9.1 
Constatação 9 / Recomendação 1: Que instrua a(s) Comissão(ões) de Licitação a 

estabelecer mecanismo de controle, de forma a evitar erros nas publicações no DOU. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

104 2013.001.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de 

Licitação a inserir em processos futuros, cópia de documento de identificação dos 

representantes de todas as empresas participantes do certame.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

105 2013.001.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de 

Licitação a verificar a entrega, pelos licitantes, de todos os documentos de habilitação 

exigido no edital. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

106 2013.001.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 1: Que instrua o(s) presidente(s) da(s) Comissão(ões) de 

Licitação a proceder correta verificação e análise dos documentos de habilitação dos 

licitantes, a fim de constatar a adequação dos mesmos com o objeto licitado. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

107 2013.002.2.1 

Recomendação 1: Que seja criado mecanis 

mos de divulgação acerca da necessidade e importância do “atesto”, nas notas fiscais, tendo 

em vista que este é a forma que a Administração Pública utiliza para certificar-se que os 

serviços prestados/bens adquiridos foram devidamente entregues/fornecidos e estão de 

acordo com o estabelecido no contrato ou documento equivalente. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

108 2013.002.2.2 

Constatação 3 /Recomendação 2: Que o Setor de Contabilidade proceda a averiguação do 

direito adquirido pelo credor por meio de documento comprobatório (ateste na Nota 

Fiscal), antes de proceder a liquidação no sistema. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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109 2013.002.3.1 
Constatação 3 / Recomendação 1: Que o Setor de Contabilidade passe a inserir, em 

processos futuros, as Notas de Anulação de Empenho, quando houver.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

110 2013.002.4.1 

Constatação 4 /Recomendação 1: Que faça constar nas Notas de Empenho, posteriores às 

anuladas, justificativa quanto a modificação que tenha acarretado a sua anulação, conforme 

pode ser verificado na NE 2012NE800040, que sucedeu a NE 2012NE800038. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

111 2013.002.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Considerando que o empenho determina termos do 

contrato, se faz necessário que nas futuras emissões de NE’s proceda-se à adequada 

classificação da sua modalidade.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

112 2013.002.6.1 

Constatação 6 /Recomendação 1: Que faça constar, em processos futuros, prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

empresa contratada. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

113 2013.002.7.1 

Constatação 7 /Recomendação 1: Que justifique a motivação pela qual o Chefe do DEPAD 

foi signatário dos campos 12 e 14 do formulário “Enquadramento do Serviço ou Material”, 

destinado à Direção do Campus.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

114 2013.002.7.2 

Constatação 7 /Recomendação 2  : Que se proceda às devidas atualizações/revisões do 

formulário, de forma que nos Enquadramento de Serviços ou Material, inseridos nos 

processos futuros, conste como signatário o atual ocupante do Cargo de Direção.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

115 2013.002.8.1 

Constatação 8 /Recomendação 1: Que instrua o Setor de Contabilidade a emitir a Nota de 

Empenho, somente após verificar se o encaminhamento foi realizado pelo servidor 

competente. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

116 2013.002.8.2 
Constatação 8 /Recomendação 2: Que solicite o fornecimento do objeto licitado, somente 

após publicação no DOU e emissão da Nota de Empenho.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

117 2013.002.9.1 

Constatação 9 / Recomendação 1: Que, considerando os normativos abaixo transcritos, 

antes de solicitar o fornecimento do objeto, seja aguardado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a) O envio do orçamento elaborado pelas empresas convidadas a fazê-lo;  b) A emissão da 

Nota de Empenho.  Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU  Roteiro 

Prático para Contratação Direta/Dispensa de Licitação em Função do Valor (pág. 633) 

Processo administrativo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, com 

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente os 

seguintes passos: (...) 6. pesquisa de preços em, pelo menos, três fornecedores do ramo do 

objeto licitado.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

118 2013.002.12.1 
Constatação 12 /Recomendação 1: Que faça constar, em documentos futuros, descrição 

sucinta e detalhada do objeto. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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119 2013.002.13.1 
Constatação 13 /Recomendação 1: Que passe a encaminhar ao Diretor do campus a 

comunicação da dispensa para sua ratificação e, posterior publicação na Imprensa Oficial.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

120 2013.002.13.2 
Constatação 13 / Recomendação 2: Que passe a inserir em processos futuros, a cópia da 

publicação do Extrato da Dispensa no DOU. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

121 2013.002.14.1 
Constatação 14 / Recomendação 1: Que nas futuras contratações, por dispensa de licitação, 

encaminhe o processo para manifesto da Procuradoria Jurídica. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

122 2013.002.18.1 
Constatação 18 /Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos 

cálculos elaborados, tendo em vista que o mesmo repercute no valor total da compra. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

123 2013.002.23.1 
Constatação 23 / Recomendação 1: Que passe a inserir, em processos futuros, os 

orçamentos que deram suporte ao valor estimado.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

124 2013.002.24.1 
Constatação 24  / Recomendação 1: Que passe a inserir nos processos de contratação, 

documento comprovando que o Diretor do campus autorizou a sua abertura.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

125 2013.002.25.1 
Constatação 25 / Recomendação 1: Que oriente o Setor de Protocolo a iniciar a numeração 

do processo, com a respectiva rubrica do servidor, assim que proceda a sua abertura. 
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

126 2013.002.28.1 

Constatação 28 / Recomendação 1 Que justifique o fato de constar “José Dilson & Cia”, 

como favorecido das Notas de Empenho 2012NE800038 e 2012NE800040, em detrimento 

de Kairós Delicatessen Ltda. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

127 2013.003.1.1 

Constatação 1 /Recomendação 1: Considerando que o inciso II, do art. 57, da Lei nº. 

8.666/1993 preceitua que a prestação de serviços a serem executados de forma contínua 

poderá ter a sua duração limitada a 60 (sessenta) meses e, considerando que o empenho foi 

emitido em 2012 para cobrir despesas decorrentes do processo do exercício de 2003, 

recomendamos que se proceda uma nova licitação para contratação de empresa prestadora 

do serviço de telefonia. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

128 2013.004.0.1 
Recomendação 1: Em não havendo, que passe a ter em sua guarda, cópia de todos os 

contratos que são executados nos campus.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

129 2013.004.0.2 

Constatação 0 /Recomendação 1: Que informe a empresa Locrhon sobre a necessidade de 

se discriminar nas Notas Fiscais a relação dos serviços que estão sendo prestados, bem 

como os respectivos quantitativos.  

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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130 2013.005.3.1 

Constatação 3 / Recomendação 1: Que se instrua os setores envolvidos, quanto à 

necessidade do preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento de Fundos. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

131 2013.005.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga pela aquisição do material 

ou serviço. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

132 2013.005.6.1 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que se instrua os supridos a anexarem as devidas 

solicitações às próximas aquisições/contratações de serviços. 
DOF Barreiras 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

133 2013.005.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas 6 solicitações a fim de se certificar que o 

“Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

134 2013.005.8.1 

Constatação 8 / Recomendação 1: Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da 

Nota de Sistema de reclassificação e baixa dos valores não utilizados e da Fatura aos 

processos futuros 

DOF Barreiras 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

135 2013.006.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis afazerem constar, 

no formulário de Comprovação do Suprimento deFundos, a assinatura da autoridade 

responsável. 

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

136 2013.006.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto ao desconto 

do valor relativo à contribuição previdenciária,quando do 

pagamento ao prestador do serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

137 2013.006.8.1 

Constatação 8 / Recomendação 1: Que se instrua os demandantes,quanto à 

presença do ateste, nos comprovantes de despesas do Suprimento 

de Fundos.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

138 2013.006.9.1 

Constatação 9 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto à 

necessidade de solicitação,junto ao fornecedor, da declaração 

de recebimento da importância paga pela aquisição do material 

ou serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

139 2013.006.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a anexarem as 

devidas solicitações às próximas aquisições/contratações de 

serviços.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

140 2013.006.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 1:  Que se instrua os Supridos a anexarem, às 

próximas aquisições/contratações de serviços, as devidas 

solicitações, a fim de se certificar que o “Ateste” foi 

efetuado pelo demandante da despesa.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 
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141 2013.006.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 1:  Que se instrua os Supridos a consultarem,durante a 

execução do Suprimento de Fundos, sobre ainexistência de cobertura contratual para a 

aquisição domaterial ou contratação do serviço.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

142 2013.006.13.1 

Constatação 13/ Recomendação 1:  Que se instrua o setor competente a anexar as 

cópias da fatura e do comprovante da operação com o cartão de 

crédito aos processos futuros.  

DOF Camaçari 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Em análise pela 

AUDIN 

 

143 2013.007.5.1 

Constatação 04 / Recomendação 01: Que se instrua os setores envolvidos, quanto à 

necessidade de preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento de Fundos. 

DOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

144 2013.007.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 01:  Que se instrua os Supridos, quanto à necessidade de 

solicitação, junto ao fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga pela 

aquisição do material ou serviço. 

DOF Reitoria 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

145 2013.008.3.1 

Constatação 3 / Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, 

quanto à necessidade de preenchimento de todos os 

campos do formulário, relativo à Proposta de Concessão 

do Suprimento de Fundos.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

146 2013.008.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis 

a fazerem constar, nos empenhos relativos à concessão 

de Suprimento de Fundos, a assinatura da autoridade 

responsável.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

147 2013.008.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos, quanto àsolicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração derecebimento da importância paga pela aquisição do materialou 

serviço.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

148 2013.008.7.1 

Constatação 7 / Recomendação 1 :  Que se instrua os demandantes,quanto à 

presença do ateste, nos comprovantes de despesas do 

Suprimento de Fundos.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

149 2013.008.8.1 
Constatação 8/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a solicitarem, do demandante 

da despesa, o ateste relativo ao recebimento do material ou contratação do serviço.  
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

150 2013.008.9.1 
Constatação 9/ Recomendação 1: Que se instrua os Supridos a comprovarem o Suprimento 

de Fundos dentro do prazo legal.  
DOF Salvador 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

151 2013.008.10.1 

Constatação 10/ Recomendação 1: Que se instrua o responsável pela contabilização, sobre 

o registro adequado das informações necessárias à completa identificação do fato/ato 

contábil, no campo observação das Notas de Sistema.  

DOF Salvador 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

152 2013.009.3.1 
Constatação 3/ Recomendação 1:  Que se instrua o setor competente a observar o 

limite máximo para a concessão do Suprimento de Fundos.  
DOF Simões Filho 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 
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153 2013.009.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos, quanto ànecessidade de 

solicitação,junto ao fornecedor, dadeclaração de recebimento da importância paga 

pelaaquisição do material ou serviço.  

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

154 2013.009.5.1 
Constatação 5/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem as devidas 

solicitações às próximas aquisições/contratações de serviços. 
DOF Simões Filho 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

155 2013.009.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem  àspróximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a fim de se certificar que o 

“Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

156 2013.009.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1 : Que se instrua o setor competente a anexar as cópias da 

Nota de Sistema de reclassificação e baixa dos valores não utilizados e das faturas aos 

processos futuros. 

DOF Simões Filho 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

157 2013.010.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, quanto 

à necessidade de preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento de Fundos.  

DOF Valença 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

158 2013.010.4.1 

Constatação 4 / Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos, quanto à solicitação, junto 

ao fornecedor, da declaração de recebimento da importância paga pela aquisição do 

material ou serviço. 

DOF Valença 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

159 2013.010.5.1 
Constatação 5 / Recomendação 1 : Que se instrua os supridos a anexarem asdevidas 

solicitações às próximas aquisições/contratações deserviços.  
DOF Valença 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

160 2013.010.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a fim de se certificar que o 

“Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF Valença 
Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

161 2013.010.7.1 
Constatação 7 / Recomendação 1 :  Que se instrua os Supridos a executarem as despesas, 

inclusive o pagamento destas, dentro do período fixado para a aplicação dos recursos. 
DOF Valença 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

162 2013.010.8.1 
Constatação 8 / Recomendação 1 :  Que se instrua os servidores responsáveis a aplicarem 

as devidas restrições relativas à Conformidade Contábil.  
DOF Valença 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

163 2013.010.9.1 
Constatação 9 / Recomendação 1 :  Que se instrua o setor competente a anexar os 

comprovantes da operação com o cartão de crédito aos processos futuros.  
DOF Valença 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

164 2013.011.3.1 

Constatação 3 / Recomendação 1 : Que se instrua os setores envolvidos, quanto à 

necessidade de preenchimento de todos os campos do formulário, relativo à Proposta de 

Concessão do Suprimento de Fundos. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 
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165 2013.011.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que se instrua os Supridos, quanto àsolicitação, junto ao 

fornecedor, da declaração de recebimentoda importância paga pela aquisição do material 

ou serviço. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

166 2013.011.6.1 
Constatação 6 / Recomendação 1 :  Que se instrua os supridos a anexarem as devidas 

solicitações às próximas aquisições/contratações de serviços.  
DOF 

Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

167 2013.011.7.1 

Constatação 7 / Recomendação 1 : Que se instrua os Supridos a anexarem, às próximas 

aquisições/contratações de serviços, as devidas solicitações a fim de se certificar que o 

“Ateste” foi efetuado pelo demandante da despesa. 

DOF 
Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 Atendida 

168 2013.011.8.1 
Constatação 8 / Recomendação 1 :  Que se instrua o setor competente a anexar as cópias 

das faturas e dos comprovantes de venda aos processos futuros. 
DOF 

Vitória da 

Conquista 

Eliene Pereira 

de Cerqueira 
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

169 2013.012.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1:Que seja observada a inexistência da informação referente 

ao “cargo a ser ocupado” pela servidora, no órgão de destino. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

170 2013.012.2.1 
Constatação 2 / Recomendação 1: Que se instrua os setores da DGPa inserir, no processo, 

toda documentação concernente ao mesmo, em atendimento ao normativo. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

171 2013.013.1.1 
Constatação 1 / Recomendação 1: Que se exija do cessionário a apresentação de 

documento de frequência mensal do servidor em atendimento ao Normativo. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

172 2013.013.1.2 
Constatação 1 / Recomendação 2: Que se oriente o setor para que, em futuros processos de 

cessão seja apresentado documento mensal de freqüência. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

173 2013.013.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1: Que se oriente o setor responsável pela movimentação 

de pessoal quanto a necessidade de incluir, em futuros processos de cessão, a cópia da 

Portaria de exoneração do cargo para qual o servidor fora designado; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

174 2013.013.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se instrua o setor responsável pela movimentação de 

pessoal, quanto a necessidade de inclusão, em processos futuros, de toda a documentação 

pertinente ao mesmo.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

175 2013.013.5.1 
Constatação 5/ Recomendação 1: Em não havendo, que se proceda ao devido 

ressarcimento referente ao mês abril/11. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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176 2013.014.4.1 
Constatação 4 /Recomendação 1: Que se oriente o setor de movimentação de pessoal a 

proceder a devida revisão e correção dos registros no SIAPE.  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

177 2013.015.1.1 
Constatação 1/ Recomendação 1: Que a DGP/ COMOP promova uma busca criteriosa, a 

fim de localizar o processo de cessão do servidor H.J.D.L. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

178 2013.015.1.2 

Constatação 1/ Recomendação 2: Que se revise os controles internos administrativos, de 

forma a se oportunizar o exame dos atos administrativos, com a finalidade de verificar se 

as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com o aparato 

legal. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

179 2013.016.2.1 
Constatação 2/ Recomendação 1: Que se exija do cessionário a apresentação de documento 

de frequência mensal do servidor, de acordo com a exigência da Portaria. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

180 2013.018.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em vista que os mesmos 

devem refletir o valor total da compra.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

181 2013.018.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de 

controle, observando o quanto disposto nos documentos, a fim evitar possíveis invalidações 

destes. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

182 2013.018.7.1 

Constatação 7 / Recomendação 1: Que instrua o Pregoeiro a estabelecer no edital as 

condições de entrega do objeto licitado de forma mais detalhada, observando as previsões 

normativas.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

183 2013.018.9.1 

Constatação 9 / Recomendação 1:  Que instrua o Pregoeiro a estabelecer mecanismo de 

controle quanto aos cálculos elaborados, tendo em vista que os mesmos repercutem no 

valor total da compra. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

184 2013.018.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 1:  Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria que estes, na 

condição de Solicitante, procedam à motivação dos seus atos, a fim de conferirem à 

justificativa do pedido os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a solicitação. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

185 2013.018.14.1 

Constatação 14 / Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, de modo que se atente para o teor dos opinativos proferidos pela 

Procuradoria Jurídica deste Instituto. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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186 2013.018.16.1 

Constatação 16 / Recomendação 1: Que o Pregoeiro atente para os prazos dispostos nos 

atos, a fim de evitar que equívocos e/ou falta de justificativa de alterações dos períodos os 

invalidem.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

187 2013.018.17.1 
Constatação 17 / Recomendação 1: Que o Pregoeiro proceda à motivação dos atos que 

provoquem alterações nos prazos dispostos nos processos 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

188 2013.018.18.1 

Constatação 18 / Recomendação 1: Que instrua os setores dessa Pró-Reitoria a estabelecer 

mecanismo de controle, a fim de evitar que a ocorrência de equívocos na publicação dos 

atos suscite nova publicação e, por conseguinte, novos dispêndios.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

189 2013.018.20.1 

Constatação 20 / Recomendação 1: Que o Pregoeiro se atente ao cumprimento das 

determinações legais, de modo que os prazos de realização dos certames sejam definidos 

em conformidade com os normativos. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

190 2013.018.21.1 
Constatação 21 / Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe o prazo de validade das 

declarações de regularidade fiscal apresentadas pelas empresas vencedoras do certame.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

191 2013.018.22.1 
Constatação 22 / Recomendação 1:  Que o Pregoeiro observe o cumprimento das 

exigências legais no que tange às condições habilitatórias dos licitantes.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

192 2013.018.28.1 

Constatação 28 / Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle quanto aos 

cálculos elaborados, de forma que os mesmos estejam com valores totalizados, a fim de 

permitir que se certifique que o montante licitado é compatível com o quantum previsto no 

Edital. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

193 2013.018.29.1 

Constatação 29 / Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle, de modo que se 

atente para o teor dos documentos formulados, a fim de observar os requisitos 

imprescindíveis à sua regularidade. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

194 2013.018.34.1 

Constatação 34 / Recomendação 1: Que se atente à assinatura das Atas de Registro, 

solicitando da empresa vencedora do certame a devida assinatura do representante legal 

constante no respectivo contrato social.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

195 2013.018.35.1 

Constatação 35 / Recomendação 1: Que o Pregoeiro observe as determinações legais, 

fazendo constar no processo documentos imprescindíveis para regular tramitação do 

certame licitatório.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

196 2013.027.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 1:  Que os setores envolvidos na confecção dos atos em 

análise sejam instruídos a estabelecer mecanismo de controle, observando a devida juntada 

dos documentos nos autos, de modo a respeitar a ordem cronológica durante a respectiva 

inserção. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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197 2013.027.13.1 

Constatação 13 / Recomendação 1: Que se instrua os setores responsáveis pela tramitação 

do processo a inserir na capa e na primeira folha do processo etiqueta com número de 

protocolo. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

198 2013.027.14.1 
Constatação 14 / Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na tramitação 

dos autos sejam instruídos a não proceder à numeração de páginas no verso destas. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

199 2013.027.15.1 

Constatação 15 / Recomendação 1: Que os servidores dos setores envolvidos na tramitação 

dos autos sejam instruídos acerca da necessidade e da importância de numerar e rubricar 

todas as folhas dos processos. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

200 2013.027.16.1 
Constatação 16 / Recomendação 1: Que os setores envolvidos sejam instruídos a se atentar 

para inserção do local e do carimbo dos signatários, a fim de promover a validade dos atos.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

201 2013.027.17.1 

Constatação 17/ Recomendação 1: Que instrua a supracitada Pró-Reitoria a se atentar para 

inserção do local e da data e do carimbo dos signatários, a fim de promover a validade do 

ato. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

202 2013.027.18.1 
Constatação 18 / Recomendação 1: Que instrua os servidores envolvidos na confecção dos 

atos a se atentar para aposição do carimbo dos signatários. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

203 2013.027.19.1 
Constatação 19 / Recomendação 1: Que se atente para a inserção das assinaturas dos 

documentos, a fim de assegurar a validade dos mesmos. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

204 2013.029.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1:Que a DGP proceda à execução, o controle eefetivo 

acompanhamento das atividades concernentes ao Plano Anual de Capacitação, a fim de 

atender ao disposto no Decreto n. 5.707, de 23/02/2006 e na Lei n. 11.784, de 22/09/2008, 

uma vez que a responsabilidade legal pertence a essa Diretoria conforme o previsto no 

Regimento Geral da Instituição. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

205 2013.030.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38.  

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

206 2013.030.2.1 
Constatação 2 / Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, o 

CRLV’s dos veículos acima mencionados,  referentes ao exercício 2013. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

207 2013.030.3.1 
Constatação 3 / Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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208 2013.030.4.1 
Constatação 4 / Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria 

– S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta Unidade.  
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

209 2013.030.5.1 
Constatação 5 / Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do 

“Boletim Diário”. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

210 2013.030.5.2 
Constatação 5 / Recomendação 2 :  Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 

contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

211 2013.031.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38.  

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

212 2013.031.2.1 
Constatação 2 / Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 
DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

213 2013.031.3.1 
Constatação 3 / Recomendação 1: Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos do campus.  
DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

214 2013.031.4.2 

Constatação 4 / Recomendação 2 : Em não havendo, que promova mecanismo de controle 

de cadastro dos veículos oficiais, de forma a implementar o disposto nos Anexos III da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

215 2013.031.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de cadastro dos 

veículos oficiais, no intuito de cumprir o art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 

03/2008.  

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

216 2013.031.6.1 

Constatação 6 / Recomendação 1: Que não estabeleça preenchimento prévio na coluna 

“Local/Chegada” no “Boletim de Veículos”, de forma a permitir o devido preenchimento 

em cada deslocamento do veículo. 

DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

217 2013.031.7.1 
Constatação 7 / Recomendação 1: Que sejam envidados esforços, nas designações de 

fiscais de contrato, de forma que se proceda a indicação destes por instrumento contratual.  
DEPAD  Eunápolis 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

218 2013.032.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Paulo Afonso 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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219 2013.033.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas  na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

220 2013.033.3.1 
Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” no documento do veículo acima citado. 
DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

221 2013.033.4.1 

Constatação 4/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de cadastro dos 

veículos oficiais, no intuito de implementar o disposto nos Anexos II, III e VIII da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

222 2013.033.5.1 

Constatação 5/Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais quanto ao 

correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as exigências do art. 4º da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:   

Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II - identificação do 

motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as 

respectivas quilometragens.   

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

223 2013.033.6.1 

Constatação 6/Recomendação 1: Que o Setor de Transporte crie mecanismo de controle, de 

modo a permitir que apenas servidores que ocupam cargo de “Motorista”, terceirizados 

contratados para este fim e servidores devidamente autorizados conduzam os veículos 

oficiais desse campus. 

DEPAD Jacobina 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

224 2013.034.3.1 
Constatação 3/Recomendação 1: Em não havendo, que sejam providenciados os CRLV’s 

dos veículos acima relacionados. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

225 2013.034.4.1 
Constatação 4/Recomendação 1: Caso estejam desatualizados, que sejam providenciadas as 

atualizações dos CRLV’s dos veículos acima mencionados.  
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

226 2013.034.5.1 

Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste 

IFBA/Reitoria.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

227 2013.034.6.1 

Constatação 6/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle de cadastro dos 

veículos oficiais da Reitoria deste Instituto, a fim de cumprir com a previsão do art. 23 e 

Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008.  

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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228 2013.034.7.1 

Constatação 7/Recomendação 1: Que promova mecanismo de controle do desempenho e 

manutenção dos veículos oficiais da Reitoria deste IFBA, de forma a contemplar o disposto 

no art. 23 e Anexo III da IN SLTI/MPOG nº. 03/2008. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

229 2013.034.9.1 

Constatação 9 / Recomendação 1: Que instrua os condutores de veículos oficiais quanto ao 

correto preenchimento do Boletim Diário, tendo em vista as exigências do art. 4º da IN 

SLTI/MPOG nº. 03/2008, abaixo transcrito:  

 Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; II - identificação do 

motorista; e III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as 

respectivas quilometragens. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

230 2013.034.10.1 
Constatação 10 / Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do 

“Boletim Diário” e/ou do relatório intitulado “Análise de Consumo – Analítico”. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

231 2013.034.15.1 

Constatação 15 / Recomendação 1: Que se passe a promover, no sistema utilizado para fins 

de controle da frota de veículo desta Reitoria, o devido cadastramento dos motoristas e/ou 

servidores autorizados a conduzir veículos oficiais. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

232 2013.035.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

233 2013.035.4.1 
Constatação 4 / Recomendação 1: Que seja providenciada, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais desse campus. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

234 2013.035.5.2 

Constatação 5 / Recomendação 2: Em não havendo, que implemente mecanismos de 

controle, de forma a contemplar o disposto nos Anexos II, III e VIII da IN SLTI/MPOG nº. 

03/2008. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

235 2013.035.6.1 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do 

“Boletim Diário”. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

236 2013.035.6.2 
Constatação 6/ Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 

contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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237 2013.036.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos de 

adicionais de periculosidade, uma vez que não foram observados ambientes perigosos, 

conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental supracitados; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

238 2013.036.3.2 
Constatação 3/ Recomendação atualizada 2:Que se proceda ao recadastramento destes 

servidores com base no Laudo atualizado de Avaliação Ambiental do Campus Salvador. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

239 2013.036.4.1 

Constatação 4/ Recomendação 1:Que se proceda à suspensão dos pagamentos dos 

adicionais de insalubridade, tendo em vista que não houve Avaliação Conclusiva dos 

ambientes, conforme o disposto nos Laudos de Avaliação Ambiental. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

240 2013.036.4.2 

Constatação 4/ Recomendação 2:Que se proceda ao pagamento de adicional de 

insalubridade apenas quando houver a avaliação conclusiva do ambiente já periciado e 

declarado insalubre; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

241 2013.036.4.3 

Constatação 4/ Recomendação 3:Que se promovam as medidas necessárias/urgentes para 

se regularizar os ambientes cujos laudos apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto 

ao risco. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

242 2013.036.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1:Que se proceda ao recadastramento dos servidores tendo 

como base o Laudo de Avaliação Ambiental expedidos pela DGP em 2012, atualmente em 

vigência; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

243 2013.036.5.2 

Constatação 5/ Recomendação 2:Que se proceda à suspensão do pagamento de adicionais 

de insalubridade/periculosidade nos casos de servidores que exercem atividades nos 

ambientes sem Avaliação Conclusiva; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

244 2013.036.5.3 

Constatação 5/ Recomendação 3:Que se promovam as medidas necessárias/ urgentes para 

regularizar a situação dos 20 ambientes constantes no Laudo de Avaliação Ambiental do 

Campus que apresentaram “Avaliação Não Conclusiva” quanto ao risco. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

245 2013.037.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

246 2013.037.3.1 
Constatação 3/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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247 2013.037.4.1 
Constatação 4/Recomendação 1: Que seja observado o teor das Solicitações de Auditoria – 

S.A.’s, com intuito de não prejudicar os trabalhos a serem executados por esta Unidade. 
DEPAD Camaçari 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Cancelada 

248 2013.038.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38.  

DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

249 2013.038.4.1 
Constatação 4/Recomendação 1: Que seja providenciado, junto ao órgão competente, a 

atualização de “Nome” e “CNPJ” nos documentos dos veículos oficiais deste campus. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

250 2013.038.5.1 
Constatação 5/Recomendação 1: Que seja providenciado as atualizações dos CRLV’s dos 

veículos acima mencionados. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

251 2013.038.6.1 
Constatação 6/Recomendação 1: Que passe a promover o adequado preenchimento do 

“Boletim Diário”. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

252 2013.038.6.2 
Constatação 6/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 

contemplar o disposto no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008. 
DEPAD Porto Seguro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

253 2013.039.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38.        

DEPAD Simões Filho 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

254 2013.040.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

255 2013.041.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

256 2013.041.4.2 
Constatação 4/Recomendação 2: Que amplie a estrutura do “Boletim Diário” de forma a 

inserir as informações dispostas no art. 4º da IN SLTI nº. 03/2008.  
DEPAD Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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257 2013.042.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38.  

DEPAD Ilhéus 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

258 2013.043.1.1 

Constatação 1/ Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

259 2013.044.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1: Em não havendo, que disponibilize aos seus servidores, 

pelo menos a cada três meses, preferencialmente por meio eletrônico, as orientações 

relativas à utilização de veículos oficiais descritas na IN MPOG nº. 03/2008, conforme 

preceitua seu art. 38. 

DEPAD Seabra 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

260 2014.011.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor responsável, na execução 

dos futuros contratos, a verificar o devido preenchimento das ART’s, antes da sua 

aceitação. 

PRODIN 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

261 2014.011.3.2 
Constatação 3/ Recomendação 2: Que a PRODIN encaminhe a esta AUDIN cópia da ART 

Retificadora, mencionada no Memorando nº. 390/2014/DGAP/IFBA. 
PRODIN 

Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

262 2014.011.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PRODIN estabeleça mecanismos síncronos para 

planejamento e acompanhamento das etapas de execução das obras, seja mensal ou por 

medição, de modo que haja possibilidade de comparação de ambas as etapas. 

PRODIN 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

263 2014.011.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a proceder a averiguação 

das informações contidas nas Notas Fiscais antes de proceder à liquidação no sistema e o 

pagamento, de forma a recolher os impostos devidos ou informar a empresa contratada 

sobre a necessidade de eventual correção na NF. 

PROAP 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

264 2014.011.10.1 
Constatação 10/ Recomendação 1: Que instrua o setor competente a, nos futuros contratos, 

exigir do contratante a garantia residual, tão logo a celebração do Termo Aditivo. 
PROAP 

Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

265 2014.011.10.2 

Constatação 10/ Recomendação 2: Que instrua o setor responsável pela gestão dos 

contratos existentes com a Reitoria deste Instituto, a criar mecanismos de controle de forma 

que haja sincronia entre suas ações e o disposto nas cláusulas contratuais. 

PROAP 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

266 2014.011.12.1 

Constatação 12/ Recomendação 1: Que a PRODIN instrua o setor competente a, nos 

futuros contratos, levar em consideração os valores que foram suprimidos no cálculo para 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 

PROAP 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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267 2014.011.13.1 

Constatação 13/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar 

a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais adequando, assim, ao disposto 

no Edital e na legislação vigente. 

PROAP 
Lauro de 

Freitas/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

268 2014.012.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que a PRODIN evite contratar empresas para prestar 

serviço de fiscalização das execuções de obras e reformas nos Campi do IFBA, tendo em 

vista que:     - Essa atribuição legal é inerente aos servidores designados a exercer a função 

de fiscal de contrato;    - A contratação de terceiros só se justifica quando há necessidade 

destes fornecerem assistência e subsídios aos fiscais de contratos, quando estes não 

detiverem conhecimento técnico acerca do objeto fiscalizado. 

PRODIN Brumado/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

269 2014.012.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que a PROAP instrua o setor competente a acompanhar 

as efetivas designações de fiscais de contrato quando a atribuição da nomeação for 

transferida para outra Pró-Reitoria. 

PROAP Brumado/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

270 2014.012.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que estabeleça mecanismo de controle de forma a evitar 

a incidência de erros formais nos instrumentos contratuais adequando, assim, ao disposto 

no Edital e na legislação vigente. 

PROAP Brumado/Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

271 2014.013.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1:Que se promovam as medidas necessárias para se evitar 

que situações de ocorrência de afastamento de servidores venham a provocar 

desconformidades legais, em futuros processos de concessão de diárias e passagens. 

DG Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Cancelada 

272 2014.013.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2:Que se proceda a prestação de contas tempestivamente, 

em futuros processos de concessão de diárias e passagens, conforme o disposto no 

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

DG Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

273 2014.014.4.1 
Constatação 4/ Recomendação 1: Que se proceda à prestação de contas tempestivamente, 

conforme o disposto no art. 5º do Decreto 5.992/2006. 
DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Cancelada 

274 2014.014.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se anexe junto ao Relatório de viagem dos 

propostos, em futuras propostas de concessão de diárias e passagens, documentos 

comprobatórios da realização das atividades do evento (atas de reuniões, certificados de 

participação, notícias de imprensa, boletins de viagem dos veículos oficiais no período do 

deslocamento, lista de presença em cursos, e etc.). 

DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Cancelada 

275 2014.014.5.2 
Constatação 5/ Recomendação 2: Que o proponente se abstenha de aprovar a prestação de 

contas quando não estiver com os documentos comprobatórios da atividade realizada; 
DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Cancelada 

276 2014.014.6.1 
Constatação 6/ Recomendação 1: Que se atenda às Solicitações de Auditoria, na íntegra, 

como forma de não prejudicar os trabalhos de auditoria. 
DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Cancelada 
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277 2014.014.6.2 

Constatação 6/ Recomendação 2:  Nos casos em que o proposto se deslocar da sede para 

condução de servidores em veículo oficial que se anexe, junto ao Relatório de Viagem, em 

futuras propostas de concessão de diárias e passagens, documento comprobatório que 

demonstre o percurso realizado (boletim de viagem / ficha própria do motorista com os 

percursos realizados) 

DG Salvador 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

278 2014.016.2.1 

Constatação 2/ Recomendação 1: Que se promovam as medidas necessárias com a 

finalidade de otimizar as rotinas de concessão de diárias e passagens com vistas a assegurar 

de forma tempestiva a indenização do servidor que se deslocou a serviço de sua sede, 

conforme o disposto no art. 5º  do Decreto 5.992/2006.  

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

279 2014.016.2.2 

Constatação 2/ Recomendação 2: Que se estabeleça por meio de ato normativo próprio, a 

formalização de critérios para concessão de diárias e passagens  com o objetivo de orientar 

os servidores, bem como racionalizar e distribuir o recurso orçamentário destinado ao 

pagamento dos referidos auxílios/indenizações no âmbito do IFBA. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

280 2014.016.3.1 

Constatação 3/ Recomendação 1: Que se oriente o proposto para cumprimento  dos 

procedimentos com vistas ao afastamento para participação de Curso/Evento, anexando 

junto ao formulário de Solicitação, documento que expressa a ciência da Chefia imediata, 

mediata e da Diretoria, nas futuras propostas de concessão de diárias e passagens, em 

conformidade com os procedimentos estabelecidos pela COAC, disponibilizados no Sítio 

Eletrônico do IFBA. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

281 2014.016.5.1 

Constatação 5/ Recomendação 1: Que se anexe junto à proposta de solicitação de diárias e 

passagens os folderes/documentos de suporte referentes ao evento, em atendimento ao 

Acórdão nº 9.702/2011. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

282 2014.016.5.2 

Constatação 5/ Recomendação 2:Que as Chefias se abstenham de deferir o afastamento 

para cursos/eventos quando as solicitações estiverem em desconformidade com os 

procedimentos estabelecidos pela Coordenação COAC, consoante o disposto no Sítio do 

IFBA.   

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

283 2014.016.6.1 

Constatação 6/ Recomendação 1:Que se promovam as medidas necessárias para se   

resolver os entraves internos ocorridos na tramitação das propostas de concessão de diárias 

e passagens com vistas à restituição tempestiva da diárias, conforme o disposto no art. 7º 

do Decreto 5.992/2006. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

284 2014.016.7.1 

Constatação 7/ Recomendação 1: Que se promovam as medidas necessárias a fim de  evitar 

as situações de prestações de contas intempestivas com o objetivo de atender o disposto no 

art. 5º do Decreto 5.992/2006. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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285 2014.016.8.1 

Constatação 8/ Recomendação 1: Que se anexe junto ao Relatório de Viagem dos 

propostos, documentos comprobatórios da efetiva participação do proposto na atividade 

prevista, a exemplo de: atas de reuniões, listas de presenças em cursos e reuniões, boletins 

de viagens em veículos oficiais, certificados de participação em seminários, palestra e 

congêneres, notícias de imprensa, dentre outros. 

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

286 2014.016.8.2 

Constatação 8/ Recomendação 2: Que o proponente se atente para a documentação 

comprobatória da prestação de contas, abstendo-se de aprová-la quando não estiverem 

anexados os documentos que comprovam a atividade realizada;  

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

287 2014.016.9.1 

Constatação 9/ Recomendação 1: Que se esclareça o meio de transporte utilizado para o 

deslocamento do proposto, tendo em vista que no Sistema SCDP consta registrado que o 

deslocamento foi realizado por meio de Veículo Oficial, enquanto que no Relatório de 

Viagem se encontra registrado que o meio de locomoção foi por intermédio da Empresa 

Real Expresso - Transportes Terrestre.  

GABINETE Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

288 2014.017.1.1.1 
Constatação 1.1/ Recomendação 1: Que a PROAP, por meio de Termo Aditivo, insira os 

valores suficientemente detalhados do objeto acordado no Contrato nº. 05/2011. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

289 2014.021.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas contidas estão de acordo 

com as cláusulas contratuais. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

290 2014.021.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a memória de 

cálculo do valor devido. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

291 2014.021.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas na “Discriminação 

dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a evidenciar o valor conforme 

disposto no instrumento contratual. 

DEPAD Barreiras 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

292 2014.022.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as informações nelas contidas estão de acordo 

com as cláusulas contratuais. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

293 2014.022.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a memória de 

cálculo do valor devido. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

294 2014.022.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificar se as informações, contidas na “Discriminação 

dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a evidenciar o valor conforme 

disposto no instrumento contratual. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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295 2014.022.03.1 

Constatação 03/ Recomendação 1: Que instrua o setor responsável a proceder à 

averiguação do direito adquirido pelo credor por meio de documento comprobatório (ateste 

na Nota Fiscal), antes de proceder à liquidação no sistema. 

DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

296 2014.022.03.2 
Constatação 03/ Recomendação 2: Em não havendo, que passe a designar Fiscal de 

Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse campus. 
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

297 2014.022.03.3 
Constatação 03/ Recomendação 3: Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos 

confeccionados por esse campus.  
DEPAD Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

298 2014.023.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações nelas contidas estão de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

299 2014.023.02.1 

Constatação 02/ Recomendação 1: Que se instrua a empresa CESBA a detalhar a 

“Discriminação dos Serviços” constante na NF, de forma a demonstrar a memória de 

cálculo do valor devido. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

300 2014.023.02.2 

Constatação 02/ Recomendação 2: Que se proceda à instrução dos fiscais de contratos a 

atestarem as NF’s somente após verificarem se as informações, contidas na “Discriminação 

dos Serviços”, estão devidamente detalhadas, de forma a evidenciar o valor conforme 

disposto no instrumento contratual. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

301 2014.023.04.1 

Constatação 04/ Recomendação 1: Que se providenciem documentos do discente Paulo 

Mateus Cavalcante Ferraz (Curso de Informática) que justifiquem a contratação do 

CESBA. 

DEPAD 
Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

302 2014.023.5.1.1 
Constatação 5.1/ Recomendação 1: Em não havendo, que passe a designar Fiscal de 

Contrato para acompanhamento e fiscalização dos contratos executados nesse campus. 
DEPAD 

Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

303 2014.023.5.2.1 
Constatação 5.2/ Recomendação 1: Que se insira a matrícula SIAPE nos carimbos 

confeccionados por esse campus. 
DEPAD 

Vitória da 

Conquista 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

304 2014.024.01.01 

Constatação 01/ Recomendação 01: Que se crie o manual de rotinas/procedimentos 

referente às atividades intrínsecas do Almoxarifado, com o objetivo deestabelecer 

responsabilidades, salvaguardar os bens estocados, elevar a eficiência patrimonial e evitar 

eventual desvio. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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305 2014.024.02.01 
Constatação 02/ Recomendação 01: Que os servidores do DEPAT participem de curso 

específico e direcionado à gestão de almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

306 2014.024.05.01 

Constatação 05/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de forma 

periódica, a existência de materiais ociosos estocados no Almoxarifado, bem como sua 

adequada destinação. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

307 2014.024.06.01 
Constatação 06/ Recomendação 01: Que o DEPAT crie mecanismo para verificar, de forma 

periódica, a existência de materiais vencidos e a vencer. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

308 2014.024.06.02 

Constatação 06/ Recomendação 02: Que o DEPAT, no momento do recebimento definitivo 

dos materiais, verifique a existência da data de validade dos produtos recebidos e, se for o 

caso, a proximidade de sua expiração. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

309 2014.024.09.02 

Constatação 09/ Recomendação 02: Que se promova o registro de saída dos materiais nos 

Relatórios de Almoxarifado para Contabilidade, e de forma tempestiva, com vistas a 

propiciar controle e fidelidade das informações neles contidas. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

310 2014.024.09.03 
Constatação 09/ Recomendação 03: Que se evite adquirir materiais, sobretudo gêneros 

alimentícios, em quantidades excessivas, a fim de evitar a sua eventual perda. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

311 2014.024.09.04 

Constatação 09/ Recomendação 04: Que se crie mecanismo para a efetiva apuração do 

estoque mínimo e máximo dos bens alocados no Almoxarifado, de acordo com os itens 7.5 

a 7.8 da IN SEDAP/PR nº. 205/1988, de forma a evitar aquisição de materiais em excesso, 

bem como interrupção no abastecimento por escassez. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

312 2014.024.10.01 
Constatação 10/ Recomendação 01: Que o IFBA adquira programa informatizado de gestão 

para uso e controle do Almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

313 2014.024.11.05 
Constatação 11/ Recomendação 05: Que o setor competente tome as providências 

necessárias para o fim do vazamento localizado no Almoxarifado. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

314 2014.024.14.01 

Constatação 14/ Recomendação 01: Que o setor competente providencie escada de forma a 

facilitar o manuseio da parte superior das prateleiras, por parte dos servidores lotados no 

Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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315 2014.024.21.01 
Constatação 21/ Recomendação 01: Que utilize a expressão “Saldo Final do Exercício 

Anterior” (ou expressão equivalente) em detrimento a “Saldo Mês Anterior”. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

316 2014.024.25.01 

Constatação 25/ Recomendação 01: Que se crie mecanismo para instruir futuros servidores, 

integrantes das comissões inventariantes, a proceder aos trabalhos inerentes à comissão no 

intuito de elaborar o respectivo inventário. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

317 2014.024.25.02 

Constatação 25/ Recomendação 02: Que se apurem as responsabilidades dos servidores 

integrantes, da Comissão de Inventário de Almoxarifado da Reitoria do IFBA do exercício 

2013, pelo não desempenho das atribuições a eles instituídas. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

318 2014.024.26.01 

Constatação 26/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a atualizar as informações no 

sistema utilizado pelo Almoxarifado, de forma tempestiva e tomando como base 

documentos mais consistentes e eficazes. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

319 2014.024.27.01 

Constatação 27/ Recomendação 01: Que passe a manter os instrumentos de registros de 

entradas e saídas atualizados, conforme dita o item 7.3.1, alínea “b” da IN SEDAP/PR nº. 

205/1988. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

320 2014.024.27.03 

Constatação 27/ Recomendação 03: Que passe a promover conciliações periódicas de 

forma a fazer com que as informações, contidas no sistema, sejam sincrônicas com as 

constantes nas Fichas de Prateleiras, e que estas sejam coincidentes com a quantidade física 

dos materiais existentes no estoque, conforme preceitua o item 7.3.1, alínea “c” da IN 

SEDAP/PR nº. 205/1988, infra transcrito. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

321 2014.024.30.01 

Constatação 30/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições de 

Materiais quando:   

 - Estiverem com rasura; 

 - O preenchimento estiver desuniforme (manual e eletronicamente) e, 

 - As linhas não preenchidas não estiverem inutilizadas. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

322 2014.024.30.02 

Constatação 30/ Recomendação 02: Que o DEPAT só libere os materiais após verificar o 

devido preenchimento das seguintes informações nas Requisições:   

 - Número da Requisição; 

 - Nome e carimbo do solicitante; 

 - Data da solicitação e,  

 - Especificação completa dos materiais. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

323 2014.024.30.03 
Constatação 30/ Recomendação 03: Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e 

insira assinatura e aposição do carimbo nas Requisições antes da liberação dos materiais. 
Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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324 2014.024.30.04 

Constatação 30/ Recomendação 04: Que, durante a entrega dos materiais, o DEPAT exija 

do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição do carimbo e o 

preenchimento da data na Requisição. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

325 2014.024.31.01 

Constatação 31/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a preencher devidamente os 

campos das Requisições de Materiais de forma a não comprometer a credibilidade do 

referido documento. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

326 2014.024.31.02 

Constatação 31/ Recomendação 02: Que o DEPAT passe a observar o Princípio da 

Segregação de Funções quando desempenhar o papel de solicitante de materiais do 

Almoxarifado. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

327 2014.024.32.01 

Constatação 32/ Recomendação 01: Que o DEPAT passe a exigir a apresentação da 

Requisição de Materiais devidamente preenchida antes de proceder à liberação dos bens 

solicitados. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

328 2014.024.33.01 

Constatação 33/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite liberar as Requisições de 

Materiais quando:  

 - Estiverem com rasura;  

 - As linhas não preenchidas não estiverem inutilizadas; 

 - Estiverem sem o número da requisição;        

 - Estiverem sem nome e carimbo do solicitante; 

 - Estiverem sem a data de solicitação; 

 - Estiverem sem a devida especificação do material solicitado. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

329 2014.024.33.02 

Constatação 33/ Recomendação 02: Que o DEPAT preencha a quantidade fornecida e 

insira a assinatura e a aposição do carimbo nas Requisições antes da liberação dos 

materiais. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

330 2014.024.33.03 

Constatação 33/ Recomendação 03: Que, no momento da entrega dos materiais, o DEPAT 

exija do servidor responsável pelo recebimento a assinatura, a aposição do carimbo e o 

preenchimento da data na Requisição. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

331 2014.024.38.01 

Constatação 38/ Recomendação 01: Que o DEPAT evite entregar materiais enquanto as 

requisições não contenham informações imprescindíveis para efetivo controle interno de 

forma a garantir a credibilidade do documento. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

332 2014.024.39.01 

Constatação 39/ Recomendação 01: Que o DEPAT apenas promova a saída das Capas de 

Encadernação ou de qualquer outro material após o devido registro e conforme a 

necessidade do setor solicitante. 

Almoxarifado Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

333 2015.001.01.1 

Constatação 01/ Recomendação 1:Que a DGP promova, rotineiramente, a capacitação 

adequada e específica dos Servidores e Gestores para o efetivo exercício de suas 

atribuições;  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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334 2015.001.01.2 
Constatação 01 / Recomendação 2: que se elaborem manuais de rotinas/ procedimentos 

com vista a melhoria da eficiência administrativa e mitigação dos riscos; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

335 2015.001.01.3 
Constatação 01 / Recomendação 3: que se proceda ao mapeamento dos processos do 

Departamento, atentando-se para a necessidade de geri-los, de maneira contínua. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

336 2015.001.01.4 
Constatação 01 / Recomendação 4: que se atente para a segregação de funções no 

Departamento em atendimento ao Princípio do Controle interno. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

337 2015.001.01.5 
Constatação 01 / Recomendação 5: que se proceda à formalização e publicação  das regras 

internas necessárias ao funcionamento do setor; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

338 2015.001.01.6 

Constatação 01 / Recomendação 6: Que se proceda ao acompanhamento e revisão dos atos 

e fatos financeiros e operacionais da atividade de retribuição de cargos comissionados e 

funções gratificadas, com vista a eficiência administrativa e a minimização dos erros. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

339 2015.001.01.7 

Constatação 01 / Recomendação 7: Que se elabore Estudo com vistas a estimar o 

quantitativo, a composição, o perfil e os parâmetros de lotação da Diretoria com o objetivo 

de adequar a força de trabalho das Coordenações.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

340 2015.001.02.1 

Constatação 02 / Recomendação 1: Que sejam adotados procedimentos de conferência e 

revisão dos próprios atos no sentido de se evitar a duplicação e retificação de publicações, 

em observância ao princípio da economicidade. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

341 2015.001.03.1 
Constatação 03 / Recomendação 1:que sejam adotadas providências no sentido de 

promover a retificação dos atos ora publicados, em atenção ao princípio da legalidade;  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

342 2015.001.04.1 

Constatação 04 / Recomendação 1: que se proceda à publicação dos atos de provimento e 

vacância de cargos de direção e funções gratificadas no  DOU, conforme o disposto no 

Acórdão 326/2015 do TCU. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

343 2015.001.05.1 
Constatação 05 / Recomendação 1:que os servidores sejam instruídos, pela DEAP, a 

proceder ao pagamento de cargo/função, tão somente, enquanto ocorrer o efetivo exercício. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

344 2015.001.05.2 

Constatação 05 / Recomendação 2: Que sejam adotados controles sobre transações, bem 

como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos no sentido de se evitar o 

pagamento indevido, em observância ao princípio da legalidade. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

345 2015.001.06.1 

Constatação 06 / Recomendação Final 1: que se regularize o ato de  pagamento das 

retribuições de cargos e funções, conforme o disposto no Memorando nº 

064/2015/DEAP/DGP. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

346 2015.001.06.2 

Constatação 06 / Recomendação 2: que sejam adotados procedimentos de conferência e 

revisão dos cálculos de pagamento de funções/cargos no sentido de evitar pagamento 

indevido, bem como prejuízo financeiro ao servidor; 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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347 2015.001.06.4 

Constatação 06 / Recomendação 4: que se busque junto aos órgãos competentes a 

possibilidade do desenvolvimento de ferramentas para o cálculo proporcional no SIAPE, 

como forma de minimizar os riscos e aprimorar o controle interno. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

348 2015.002.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que esse Campus crie mecanismo de controle com a 

finalidade de promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo Setor. 

DAP/SECOM  
Vitória da 

Conquista 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Cancelada 

349 2015.003.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Responsável pela emissão do empenho 

considere o mesmo inciso do Decreto nº 93.872/86, o qual fora indicado na Proposta de 

Concessão do SF. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

350 2015.003.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o Proponente faça constar, na proposta de 

concessão do Suprimento de Fundos ,as informações pertinentes ao período de aplicação 

dos recursos e o prazo máximo para apresentação da prestação de contas. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

351 2015.003.03.3.1 

Constatação 03/ Recomendação 3.1: que o responsável por atribuir, no Portal do Banco do 

Brasil, os limites concedidos para utilização do cartão, realize tal procedimento de acordo 

com a Proposta de Concessão do SF. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

352 2015.003.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: que nos próximos processos de SF, o responsável 

pela análise da prestação de contas solicite ao Suprido documento contendo Quadro 

Demonstrativo das despesas realizadas, contendo data de apresentação da prestação de 

contas. 

DCOF Valença 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

353 2015.003.05.5.1 
Constatação 05 / Recomendação 5.1: quando do pagamento a fornecedores, que o Suprido 

solicite dos mesmos a declaração de recebimento da importância paga. 
DCOF Valença 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

354 2015.004.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1  : que o Proponente passe a utilizar o modelo padrão 

de formulário de Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF, disponível no 

endereço eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda,http://www3.stn.fazenda.gov.br/programacao_financeira/execucao_financeira.asp, 

ou modelo similar que contemple todos os campos daquele. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

355 2015.004.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1 : quando da concessão de novo Suprimento de 

Fundos, que o responsável pela gestão do SF se atente para a correspondência dos prazos 

de aplicação e comprovação da despesa em todos os documentos pertinentes. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

356 2015.004.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1 : que o Proponente, quando da concessão de novo 

Suprimento de Fundos, passe a inserir na Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos 

a sistemática de pagamento se fatura e/ou saque. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 
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357 2015.004.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: que o responsável por atribuir, no Portal do Banco do 

Brasil, os tipos de gastos permitidos para utilização do cartão, realize tal procedimento de 

acordo com a Proposta de Concessão do SF. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

358 2015.004.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que o responsável pela baixa do adiantamento, 

relativo ao Suprimento de Fundos, se atente quanto ao prazo legal permitido para a 

reclassificação da despesa no Sistema SIAFI. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

359 2015.004.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que o responsável pela análise da prestação de contas 

verifique se esta se encontra completa e se todos os documentos e procedimentos 

realizados pelo Suprido contemplam as exigências legais. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

360 2015.004.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da solicitação de novas compras, via 

suprimento de fundos, que o Suprido requeira ao demandante que preencha o formulário de 

solicitação de forma completa. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

361 2015.004.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: quando da utilização de novos recursos por meio do 

CPGF, que o Agente Suprido adquira materiais ou serviços de estabelecimentos afiliados, 

caso não seja possível, que justifique a excepcionalidade do saque. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

362 2015.004.09.9.1 
Constatação 09 / Recomendação 9.1: quando do pagamento a fornecedores, que o Suprido 

solicite dos mesmos a declaração de recebimento da importância paga 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

363 2015.004.10.10.1 
Constatação 10 / Recomendação 10.1: quando da concessão de novo Suprimento de 

Fundos, que o Suprido realize as despesas de acordo com o ato de concessão do SF. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

364 2015.004.11.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 11.1: quando da concessão de novo suprimento de 

Fundos, que o Agente Suprido se atente para os prazos legais de devolução dos valores não 

utilizados. 

DAP-COFIC: 

Coordenação de 

Orçamento, Finanças e 

Contabilidade. 

Camaçari 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

365 2015.005.01.1.1 

Constatação  01/ Recomendação 1.1 : Que os servidores, responsáveis pela gestão dos bens 

imóveis, atualizem-se quanto às legislações que regulamentam as suas atividades e as 

coloquem em prática. 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 



110 

 

 

366 2015.005.01.1.2 

Constatação 01  / Recomendação 1.2  : Que o gestor promova treinamentos e capacitações 

aos servidores da área de controle de bens imóveis a fim de que possam executar as rotinas 

de inclusão das informações nos Sistemas Spiunet e SIAFI. 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

367 2015.005.01.1.3 
Constatação 01 / Recomendação 1.3 :Que se elabore um Manual de Procedimentos relativo 

às atividades rotineiras de gestão dos bens imóveis. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

368 2015.005.02.2.1 
Constatação  02/ Recomendação 2.1  :Conciliar os registros contábeis do SIAFI, relativos 

aos imóveis de uso especial, com os registros do sistema Spiunet. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

369 2015.005.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1 :Proceder ao registro contábil,no SIAFI, dos valores 

referentes aos imóveis do Campus Porto Seguro (RIP: 3807.00050.500-0)e Salinas das 

Margaridas (RIP: 3847.00001.500-1). 

DEPAT Reitoria 
Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

370 2015.005.04.4.1 
Constatação 04 / Recomendação 4.1 : Incluir, no inventário,o imóvel de RIP 

3849.00871.500-9 no qual funciona a Reitoria do IFBA. 
DEPAT Reitoria 

Rejane Rocha 

Gonçalves  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

371 2015.006.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Responsável pela emissão do empenho 

considere o mesmo inciso, relativo ao Decreto nº 93.872/86, aposto na Proposta de 

Concessão do SF, quando da emissão das correspondentes notas de empenhos. 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

372 2015.006.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: que o responsável pela baixa do adiantamento, 

relativo ao Suprimento de Fundos, se atente quanto ao prazo legal permitido para a 

reclassificação da despesa no Sistema SIAFI. 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

373 2015.006.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que,nas próximas concessões de SF, o Proponente 

reforce junto ao Suprido a importância do mesmo solicitar aos fornecedores a declaração 

de recebimento dos valores pagos. (Processo 23.279.000.754/2014-17) 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

374 2015.006.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que, nos próximos processos de SF, o Suprido ao 

contratar serviços de terceiros - Pessoa Física observe a legislação previdenciária, 

informando à área responsável, logo após a contratação, o montante da despesa efetuada 

com o referido serviço, para que seja providenciado o recolhimento da contribuição devida, 

por meio de Guia de Previdência Social – GPS, ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS. 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

375 2015.006.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que o Suprido faça constar em suas prestações de 

contas, todos os comprovantes das transações realizadas com o cartão, pois a ausência 

desses documentos prejudica atransparência do processo aquisitivo, além de dificultar a 

conferência dosvalores efetivamente utilizados.  (Processo23.279.005.484/2014-22) 

DACOF Salvador 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 
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376 2015.006.07.7.1 
Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da concessão de novo suprimento de Fundos, 

que o Agente Suprido se atente para a especificação do material solicitado. 
DACOF Salvador 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Atendida 

377 2015.007.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1: Que a DGTI informe a esta Unidade de Auditoria 

Interna quando da devida implementação da metodologia SCRUM, bem como sua 

correspondente efetividade. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

378 2015.007.1.1.2 
Constatação 1/Recomendação 1.2: Que a DGTI crie mecanismo de controle que possibilite 

acompanhar as solicitações de programas, bem como os respectivos setores solicitantes. 
DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

379 2015.007.2.2.1 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que a DGTI estabeleça meios que assegurem o 

conhecimento da existência dos sistemas informatizados utilizados, no âmbito da Reitoria 

deste Instituto, inclusive os legados deixadospela antiga gestão, haja vista a 

imprescindibilidade de acompanhamento das ações com o fito de zelar pela segurança das 

informações e objetivos institucionais, bem como pela qualidade dos serviços de tecnologia 

da informação. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

380 2015.007.4.4.1 

Constatação 4 /Recomendação 4.1: Que a DGTI crie as “Normas de Segurança da 

Informação e Comunicação” e os “Procedimentos de Segurança da Informação”, conforme 

determinado na Resolução/CONSUP nº. 09/2013, a fim de estabelecer as obrigações e 

definir os procedimentos e as regras operacionais determinados pela Política de Segurança 

da Informação deste IFBA. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

381 2015.007.5.5.1 

Constatação 5 / Recomendação 5.1: Que se crie e divulgue o “Plano de Tratamento dos 

Riscos de Segurança da Informação”, em observância às Resoluções/CONSUP nº. 08 e 

09/2013 e à Norma Complementar nº. 04/IN01/DSIC/GSI/PR, a fim de identificar as 

necessidades da organização em relação aos requisitos de segurança da informação e 

comunicações. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

382 2015.007.5.5.2 

Constatação 05/Recomendação 5.2: Que a DGTI crie e divulgue o “Programa de Gestão da 

Continuidade de Negócios” (composto pelo “Plano de Gerenciamento de Incidentes”, 

“Plano de Continuidade de Negócios” e “Plano de Recuperação de Negócios”), conforme 

estabelecido na Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e na Norma Complementar nº. 

06/IN01/DSIC/GSI/PR, com o desígnio de minimizar os impactos decorrentes de falhas, 

desastres ou indisponibilidades significativas sobre as atividades deste Instituto. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

383 2015.007.5.5.3 

Constatação 05/Recomendação 5.3: Que a DGTI crie e divulgue as “Normas e Controle de 

Acesso”, conforme os ditames da Resolução/CONSUP nº. 09/2013 e da Norma 

Complementar nº. 07/IN01/DSIC/GSI/PR, no intuito de sistematizar o controle e a 

concessão de acesso, a fim de evitar a quebra de segurança da informação e comunicação. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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384 2015.007.6.6.1 
Constatação 6/Recomendação 6.1: Que se avalie a possibilidade de implantar, no âmbito da 

Reitoria deste IFBA, sistema automático de detecção e/ou combate a incêndio. 
DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

385 2015.008.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o Proponente passe a verificara existência, nas 

próximas propostas de concessão do SF, da autorização do Ordenador de Despesas, 

confirmada pela aposição do seu carimbo e assinatura conforme legislação.   (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

386 2015.008.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2: quando da concessão de novos SF, que o Responsável 

pela emissão das Notas de Empenho providencie as assinaturas necessárias à validação das 

referidas Notas. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

387 2015.008.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: quando da utilização de novos recursos, por meio do 

CPGF, que o Agente Suprido se atente para o fato de que os documentos fiscais sejam 

emitidos de forma completa e em conformidade com a legislação.  (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

388 2015.008.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: quando da utilização de novos recursos, por meio do 

CPGF, que o Agente Suprido se atente quanto à emissão dos documentos fiscais, a fim de 

que esta seja realizada em nome do Campus. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

389 2015.008.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: quando de novas solicitações, que o demandante da 

despesa se atente quanto à descrição do material adquirido, constante no documento fiscal, 

antes de atestá-lo. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

390 2015.008.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: quando da utilização de novos recursos, por meio do 

CPGF, que o Suprido faça constar, em suas prestações de contas, todos os comprovantes 

das transações realizadas com o cartão, pois a ausência desses documentos prejudica a 

transparência do processo aquisitivo, além de dificultar a conferência dos valores 

efetivamente utilizados. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

391 2015.008.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da utilização de novos recursos por meio do 

CPGF, que o Suprido confira os valores, constantes nos documentos fiscais, e verifique se 

estes correspondem aos gastos efetivamente realizados. (Processo 23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

392 2015.008.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: quando de novos pagamentos a fornecedores, que o 

Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da importância paga. (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 



113 

 

 

393 2015.008.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação 9.1: quando da abertura de um novo processo de 

Suprimento de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado uma declaração 

prévia sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido. (Processo 

23.283.421/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

394 2015.008.10.10.1 

Constatação 10 / Recomendação 10.1: que o responsável pela baixa do adiantamento, 

relativos aos novos processos de suprimento de fundos, atente-se quanto à colocação da 

data e assinatura, no Formulário da Prestação de Contas do SF, apresentado pelo Suprido, 

pois tais informações são indispensáveis à indicação da tempestividade ou não da prestação 

de contas. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

395 2015.008.11.11.1 

Constatação 11 / Recomendação 11.1: que o responsável pela análise da prestação de 

contas, nos novos processos de SF, recolha os tributos decorrentes do SF em atraso,caso 

existam, informando ao Ordenador de Despesas para que sejam tomadas as providências 

cabíveis em relação ao ressarcimento ao erário dos encargos, relativos ao pagamento dos 

tributos. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

396 2015.008.12.12.1 

Constatação 12 / Recomendação 12.1: que o Ordenador de Despesas, quando da aprovação 

ou rejeição da Prestação de Contas de novos processos de SF,aponha sua assinatura e o seu 

carimbo nos documentos pertinentes. 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

397 2015.008.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que o responsável pela emissão das notas de 

empenhos, relativas ao SF, indique apenas um inciso do Decreto 93.872/86 como 

justificativa da excepcionalidade da despesa nos futuros processos de SF. 

(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

398 2015.008.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: que o Proponente providencie nos futuros processos 

de SF,todas as assinaturas necessárias à validação da Proposta de 

Concessão.(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

399 2015.008.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: quando da concessão de novo Suprimento de Fundos, 

que o Agente Suprido, antes de efetuar qualquer despesa, verifique se há saldo suficiente 

para seu atendimento na natureza de despesa pretendida.(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

400 2015.008.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: quando da análise da prestação de contas de um novo 

processo de Suprimento de Fundos, que o responsável verifique se o Suprido apresentou 

todos os documentos necessários à regular apresentação das referidas 

contas.(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 
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401 2015.008.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: que o Suprido anexe, aos novos processos de 

prestação de contas do SF,a fatura relativa aos gastos efetuados com o 

CPGF.(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

402 2015.008.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação 9.1: que, nos próximos processos de SF, o responsável 

pela baixa do adiantamento, relativo ao Suprimento de Fundos, atente-se quanto ao prazo 

legal permitido para a reclassificação da despesa no Sistema 

SIAFI.(Processo23.283.072/2014-DV) 

DOF Simões Filho 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

403 2015.009.1.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: Que se passe a adotar critérios de sustentabilidade 

ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de bens relacionados à Tecnologia 

da Informação, a exemplo dos abaixo listados, de forma a promover o consumo por meio 

de atributos ecologicamente adequados. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

404 2015.009.1.1.2 

Constatação 1 /Recomendação 1.2: Que se instruam os seus servidores a inserirem nos 

editais de licitação, referentes à aquisição de bens relacionados à Tecnologia da 

Informação, as formas de apresentação, por parte das empresas contratadas, das exigências 

ambientais descritas no referido instrumento convocatório. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

405 2015.009.2.2.1 

Constatação 2 /Recomendação 2.1: Que se instruam os seus servidores a inserirem nas Atas 

de Registros de Preços, bem como nos instrumentos contratuais, as eventuais cláusulas 

concernentes aos critérios ambientais estabelecidos nos editais licitatórios. 

DGTI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

406 2015.010.1.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: Que se passe a adotar critérios de sustentabilidade 

ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de bens relacionados à Tecnologia 

da Informação, a exemplo dos abaixo listados, de forma a promover o consumo por meio 

de atributos ecologicamente adequados. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

407 2015.010.1.1.2 

Constatação 1 / Recomendação 1.2: Que se instruam os seus servidores a inserirem nos 

editais de licitação, referentes à aquisição de bens relacionados à Tecnologia da 

Informação, as formas de apresentação, por parte das empresas contratadas, das exigências 

ambientais descritas no referido instrumento convocatório. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

408 2015.010.2.2.1 

Constatação 2 / Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Salvador oriente 

às suas comissões de licitação e de pregão a procederem ao levantamento das legislações e 

orientações relacionadas à sustentabilidade ambiental, concernente ao certame e a cada 

item a serem dispostos no instrumento convocatório, previamente ou concomitantemente à 

sua elaboração. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

409 2015.010.2.2.2 

Constatação 2 / Recomendação 2.2: Que o setor competente do Campus Salvador instrua as 

comissões de licitação e de pregão a, nas futuras aquisições de aspirador de pó e/ou secador 

de cabelo, a exigirem aposição do Selo Ruído. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 
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410 2015.010.2.2.3 

Constatação 2 / Recomendação 2.3: Que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

(PROAP) oriente os Departamentos Administrativos (DEPAD) dos Campi deste IFBA 

sobre a necessidade das comissões de licitação e de pregão procederem ao levantamento 

das legislações e orientações relacionadas à sustentabilidade ambiental, concernente ao 

certame e a cada item a serem dispostos no instrumento convocatório, previamente ou 

concomitantemente à sua elaboração. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Atendida 

411 2015.010.2.2.4 

Constatação 2 / Recomendação 2.4: Que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento 

(PROAP) instrua os Departamentos Administrativos (DEPAD)dos Campi deste IFBA a, 

nos casos de aquisição de secador de cabelo ou aspirador de pó, a exigirem aposição do 

Selo Ruído. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 Cancelada 

412 2015.010.3.3.1 

Constatação 3 / Recomendação 3.1 : Que o setor competente do Campus Salvador instrua 

as comissões de licitação e de pregão a evitarem descrições irrelevantes e 

desnecessariamente minuciosas dos objetos licitados, que apenas restringem a competição 

do certame. 

COINF Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

413 2015.011.01.1 

Constatação 01 / Recomendação 1: que o Departamento Financeiro passe a promover o 

atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não 

prejudicar os trabalhos desenvolvidos pelo Setor. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 Cancelada 

414 2015.012.01.1.1 
Constatação 01 / Recomendação 1.1: que a DGP promova, rotineiramente, a capacitação 

adequada e específica dos Servidores para o efetivo exercício de suas atribuições;  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

415 2015.012.01.1.2 
Constatação 01 / Recomendação 1.2: que a DGP elabore manuais de rotinas/ 

procedimentos com vista à melhoria da eficiência administrativa e mitigação dos riscos;  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

416 2015.012.01.1.3 

Constatação 01 / Recomendação  1.3: que se proceda ao mapeamento dos processos do  

Departamento, particularmente, nas coordenações COMOP e COTEMP, atentando-se para 

a necessidade de geri-los, de maneira contínua. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

417 2015.012.01.1.4 
Constatação 01 / Recomendação  1.4:que a DGP promova à formalização e publicação das 

regras internas necessárias ao funcionamento do setor; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

418 2015.012.01.1.5 
Constatação 01 / Recomendação  1.5:que a Diretoria acompanhe e revise os atos e fatos 

administrativos da atividade de remoção com vistas ao alcance da eficiência administrativa. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

419 2015.012.01.1.6 
Constatação 01 / Recomendação  1.6:que a DGP adote providências a fim de assegurar o 

atendimento dos dispositivos constantes na Resolução n° 77/2011. 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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420 2015.012.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação Final 2.1:que a Diretoria proceda à revisão da Resolução 

nº 77/2011 para posterior apreciação do CONSUP, com a finalidade de tornar claros e 

coerentes os dispositivos constantes no Normativo em tela.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

421 2015.012.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: que a DGP instrua os servidores que ao emitirem a 

Portaria de remoção, especifiquem os fundamentos legais que deram suporte ao referido 

ato, a fim de tornar claros e transparentes os atos públicos.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

422 2015.012.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação Final 4.1:que a Gestão adote as providências necessárias 

com vista a evitar a conversão da modalidade a pedido, a critério da administração, em 

modalidade de ofício, a fim de não fragilizar o Regulamento de Remoção e, 

consequentemente, o atendimento aos princípios da Administração Pública, especialmente 

o da impessoalidade e da moralidade administrativa. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

423 2015.012.04.4.2 

Constatação 04 / Recomendação 4.2  : Que a DGP crie mecanismo de controle com vistas 

ao indeferimento imediato de processos de remoção na modalidade a pedido cujos 

servidores estejam cumprindo o Estágio Probatório, conforme o disposto na Resolução n. 

77/2011. Ressaltando-se a necessidade de dar ciência ao servidor da impossibilidade 

jurídica do pedido. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

424 2015.012.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação  5.1:que a DGP adote as medidas necessárias para o 

atendimento aos procedimentos de permuta, especialmente, a publicação dos requerimentos 

dos interessados no site institucional em cumprimento ao disposto no Regulamento de 

Remoção. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

425 2015.012.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação 5.2:considerando o inciso XIV, art. 176 do Regimento 

Geral do IFBA, que a DGP, junto com os órgãos responsáveis (DEMP e COMOP), 

promovam as medidas necessárias para mapeamento dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes de servidores a fim de identificar os possíveis perfis profissionais para o 

atendimento das necessidades organizacionais. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

426 2015.012.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que a Gestão se abstenha de autorizar o ato de 

remoção sem a motivação adequada da conveniência administrativa, devidamente 

comprovada, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 77/2011 e que se criem 

mecanismos de controle para que este fato não ocorra em outros processos de remoção.   

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

427 2015.012.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação  7.1:que a Gestão autorize o ato de remoção na 

modalidade “de ofício”, tão somente, com a devida justificativa formal em cumprimento às 

regras estabelecidas na Resolução nº 77/2011 e que se crie mecanismos de controle para 

tal. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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428 2015.012.07.7.2 

Constatação 07 / Recomendação  7.2: que a DEMP, junto com a coordenação responsável, 

adotem medidas para o acompanhamento e revisão dos atos de remoção a fim de corrigi-

los tempestivamente. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

429 2015.012.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação Final 8.1:que a DGP, junto com os órgãos responsáveis 

(DEMP e COMOP), implementem as medidas para o acompanhamento e revisão dos atos 

de remoção a fim de reduzir os erros, bem como corrigi-los tempestivamente. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

430 2015.012.09.9.1 

Constatação 09 / Recomendação Final 9.1:que o DEMP e a COMOP busquem a adoção de 

medidas com a finalidade de instruir os servidores sobre a exigência de se utilizar o modelo 

de formulário disposto no Regulamento de Remoção, tendo em vista que a forma do ato se 

encontra expressamente regulada pela Resolução nº 77/2011. 

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

431 2015.012.09.9.2 

Constatação 09 / Recomendação Final 9.2:que a Diretoria promova as medidas necessárias 

para disponibilizar, no site institucional da COMOP, o modelo do formulário de Remoção, 

o check-list, dentre outras informações consideradas de interesse da Comunidade IFBA, em 

conformidade com os procedimentos adotados em outras coordenações do mesmo 

Departamento.   

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

432 2015.012.10.10.1 
Constatação 10 / Recomendação Final 10.1:que a DGP, junto com a CAAP, promovam 

uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo de remoção nº 23278001467/2013-45; 
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

433 2015.012.11.11.1 

Constatação 11 / Recomendação Final 11.1:que a Diretoria adote medidas com vista à 

revisão dos controles internos administrativos do ato de remoção com a finalidade de dar 

efetividade ao acompanhamento dos prazos constantes no Regulamento de Remoção.  

DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

434 2015.012.12.12.1 
Constatação 12 / Recomendação  12.1:que a DGP proceda à adoção de medidas para o 

acompanhamento e a revisão dos atos de publicação das portarias de remoção;  
DGP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

435 2015.013.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o Departamento Financeiro, no que tange à 

consecução de suas atividades, implante medidas com vistas à elaboração de normas ou 

manuais que padronizem os principais procedimentos, estabeleça rotinas, fluxogramas e 

instruções operacionais para a realização das suas atividades, bem como os divulguem no 

intuito de proporcionar e compartilhar informações necessárias sobre as atribuições e 

responsabilidades dos setores/cargos envolvidos no processo. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

436 2015.013.01.1.2 
Constatação 01 / Recomendação 1.2: Que se observe o princípio básico de controle Interno 

de “Segregação de Função” quando da liquidação e pagamento das despesas. 
PROAP Reitoria 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 



118 

 

 

437 2015.013.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que nos próximos processos de concessões de diárias, 

observe-se o período da viagem, a fim de realizar o pagamento destas em data anterior à 

realização do evento. 

PROAP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

438 2015.013.03.3.1 
Constatação 03 / Recomendação 3.1: que nos próximos recolhimentos de tributos, proceda-

se à revisão do valor a ser recolhido, bem como de eventuais diferenças. 
PROAP Reitoria 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

439 2015.013.04.4.1 
Constatação 04 / Recomendação 4.1: que o Departamento Financeiro, promova uma busca 

criteriosa, a fim de localizar o Movimento Diário do dia 01/04/2015. 
PROAP Reitoria 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

440 2015.014.1.1.1 

Constatação 1/Recomendação 1.1 : Que a PROAP estabeleça mecanismo de controle 

relativo aos processos de contratação direta, com intuito de elevar à eficácia nas 

aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e dano. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

441 2015.014.1.1.2 

Constatação 1/Recomendação 1.2  : Que promova capacitação dos servidores lotados no 

Setor de Compras, acerca dos normativos que se referem aos processos de contratação, 

com intuito de aprimorar a compreensão dos dispositivos legais. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

442 2015.014.1.1.3 
Constatação 1/Recomendação 1.3 : Que se crie banco de normativos relacionados ao 

processo de contratação, a fim de facilitar e orientar a atuação dos servidores. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

443 2015.014.1.1.4 

Constatação 1/Recomendação 1.4 : Que a PROAP oriente o Setor de Compras sobre os 

tipos, princípios e importância do Controle Interno, como também a indispensabilidade da 

sua aplicação no setor. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

444 2015.014.1.1.5 

Constatação 1/Recomendação 1.5 : Que o Setor de Compras formalize e publique as regras 

e as informações necessárias para a formalização e os trâmites relacionados aos processos 

de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

445 2015.014.8.8.1 

Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP instrua os servidores lotados nos setores 

competentes, a se abster de celebrar ajuste, ainda que por meio de contratação direta, sem a 

observação prévia Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

446 2015.014.8.8.2 

Constatação 8/Recomendação 8.2: Que a PROAP passe a elaborar contrato formal quando 

houver pactuação de serviço, sobretudo aqueles com duração de 01 (um) ano, ainda que o 

pagamento se proceda de uma única vez, no intuito de assegurar os direitos e deveres deste 

IFBA em caso de eventual intercorrência do serviço contratado no período da sua vigência. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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447 2015.015.4.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1: Que a PROAP crie mecanismos de controle, como 

fluxograma ou mapa de processo, no que se refere aos processos de contratação direta, que 

sejam capazes de orientar os servidores deste IFBA quanto aos trâmites do processo. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

448 2015.015.8.8.1 
Constatação 8/Recomendação 8.1: Que a PROAP passe a inserir critérios de 

sustentabilidade ambiental nos seus processos de contratação. 
PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

449 2015.015.9.9.1 

Constatação 9/Recomendação 9.1: Que a PROAP crie mecanismos para fazer com que as 

declarações de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como suas ratificações, 

provenham de servidores com competência para tal. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

450 2015.016.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a DGP promova, rotineiramente, a capacitação 

adequada e específica dos seus servidores a fim de proporcionar o efetivo exercício de suas 

atribuições. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

451 2015.016.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se elaborem manuais de rotinas/ procedimentos 

com vista a melhoria da eficiência administrativa, uniformizar procedimentos e mitigação 

dos riscos. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

452 2015.016.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se proceda ao acompanhamento e revisão dos atos 

e fatos financeiros e operacionais da atividade de concessão dos Incentivos à Qualificação, 

com objetivo de melhorar a eficiência administrativa e a minimizar os erros. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

453 2015.016.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a COAC adote procedimentos de conferência, 

quanto ao preenchimento adequado e integral do Formulário de Requisição do Incentivo à 

Qualificação, de modo a não prejudicar a análise de compatibilidade entre a área de 

conhecimento e o ambiente organizacional. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

454 2015.016.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que a COAC se abstenha de aprovar o Incentivo à 

Qualificação sem a entrega do “Termo de Compromisso”, caso o servidor solicitante tenha 

entregue apenas Histórico, Declaração de conclusão e Ata de Defesa. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

455 2015.016.03.3.2 

Constatação 03/Recomendação 3.2: Que sejam adotados procedimentos de controle para 

garantir o cumprimento do compromisso de entrega do diploma ou certificado no prazo de 

18 meses. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

456 2015.016.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a COAC observe a data de entrada do 

Requerimento de Incentivo à Qualificação a fim de respeitar o prazo estipulado pela 

legislação para a concessão do referido Incentivo.  

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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457 2015.016.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a COAC adote procedimentos de conferência e 

revisão dos cálculos de pagamento do Incentivo no sentido de evitar pagamento indevido e 

consequentemente, prejuízo financeiro ao servidor ou ao erário. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

458 2015.016.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que sejam observados os dispositivos legais sobre 

avaliação das titulações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios 

atos no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao princípio da 

legalidade. 

DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

459 2015.016.07.7.1 
Constatação 07/Recomendação 7.1: Que se atente para a publicação dos atos de concessão 

do Incentivo à Qualificação, conforme o disposto no § 4º do art. 1º do Decreto nº 5.824. 
DGP Reitoria 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

460 2015.018.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Salvador possibilite 

a adequada capacitação dos servidores lotados setor de compras, para que estes possam 

deter os conhecimentos necessários acerca das legislações e procedimentos intrínsecos e 

imprescindíveis ao setor. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

461 2015.018.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2 :  Que se estabeleça mecanismo de controle relativo aos 

processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e dano. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

462 2015.018.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos relacionados ao 

processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores lotados na Coordenação 

de Compras. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

463 2015.018.01.1.4 

Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e publique as regras 

e as informações necessárias à formalização dos trâmites relacionados aos processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

464 2015.018.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Salvador seja 

instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e legalmente exigidos, nos 

casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 

DEPAD Salvador 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

465 2015.019.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria-Geral do Campus Santo Amaro 

possibilite a adequada capacitaçãodos servidores lotados na Coordenação de Compras, para 

que estes possam deter os conhecimentos necessários acerca das legislações e 

procedimentos intrínsecos e imprescindíveis ao setor. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

466 2015.019.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se estabeleça mecanismo de controle relativo aos 

processos de contratação direta, com intuito de elevar a eficácia nas 

aquisições/contratações, bem como salvaguardar o erário contra perda, mau uso e dano. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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467 2015.019.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se crie banco de normativos relacionados ao 

processo de contratação, que seja capaz de orientar os servidores lotados na Coordenação 

de Compras. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

468 2015.019.01.1.4 

Constatação 01/Recomendação 1.4: Que o Setor de Compras formalize e publique as regras 

e as informações necessárias à formalização dos trâmites relacionados aos processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

469 2015.019.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o setor competente do Campus Santo Amaros seja 

instruído a abrir processo, com todos os documentos necessários e legalmente exigidos, nos 

casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

470 2015.019.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Considerando que o orçamento deve ser executado 

conforme as reais necessidades das unidades gestoras, e ainda as imposições normativas 

acerca da transparência, planejamento e controle dos gastos públicos, recomendamos que o 

Departamento de Orçamento Finanças (DOF) do Campus seja instruído a não emitir notas 

de empenho quando não houver demanda que o respalde. 

DEPEN Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

471 2015.020.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a PROAP informe os setores da Reitoria, bem 

como à Diretoria-Geral de todos os campi, sobre o impedimento legal de se realizar 

despesa sem cobertura contratual e os instruam a evitar tal procedimento. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

472 2015.020.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2 : Que a PROAP crie mecanismo(s) de controle visando 

à inibição de novos fracionamentos indevidos de despesa, tendo em vista que tal 

procedimento configura-se prática de ato ilegal, além de proporcionar prejuízo ao erário. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

473 2015.020.01.1.3 

Constatação 01/Recomendação 1.3: Que se apure a eventual responsabilidade de quem 

houver dado causa à execução do serviço sem cobertura contratual, bem como ao 

fracionamento da despesa para justificar a contratação. 

PROAP Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

474 NA2016.001.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que se regularize a situação dos laboratórios 

itinerantes, com o intuito de cumprirem a finalidade de apoio ao aprendizado e difusão do 

conhecimento. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

475 NA2016.001.01.1.2 
Constatação 01/Recomendação 1.2: Que se proceda à verificação de regularidade de outros 

veículos e equipamentos e-Tec que se encontrem em situações análogas. 
PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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476 NA2016.001.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1:  Que o setor de patrimônio proceda à correção do ato 

de tombamento dos bens abaixo listados, registrando-os individualmente no Sistema 

PROPAT.               

1- Armário para servidor RACK 

2- Conjunto de duas bancadas duplas 

3- Conjunto de duas bancadas simples 

4 - Conjunto de quatro armários altos 

5 - Conjunto de cinco armários superiores 

6 - Computador Servidor de dados 

7 - Roteador wireless 

8 - Impressora, marca HP 

9 - Switch de dados 

10 - Monitor de Dados/TV. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

477 NA2016.001.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2: Que o setor de patrimônio proceda à correção da 

descrição dos bens, indicando os elementos necessários à perfeita caracterização de cada 

um deles. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

478 NA2016.001.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que o setor de patrimônio, responsável pela emissão 

do documento intitulado “Termo de Responsabilidade”, aponha no referido documento a 

data, local e assinatura do servidor responsável pela realização do ato. 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

479 2016.001.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, no que 

tange à consecução de suas atividades:               

1 - Implante medidas com vistas à elaboração de normas e ou manuais que padronizem os 

principais procedimentos.                                

2 - Estabeleça rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização das suas 

atividades. 

3 - Disponibilize na internet ou em outro local de fácil acesso, no intuito de proporcionar e 

compartilhar informações necessárias, as atribuições e responsabilidades dos setores/cargos 

envolvidos no processo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

480 2016.001.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: que a DGP disponibilize no Sistema Eletrônico de 

Informações no âmbito do Ministério da Educação – SEI-MEC o formulário 

“REQUERIMENTO DE AJUDA DE CUSTO”, em atendimento à Portaria nº 

1.042/2015/MEC. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

481 2016.001.02.2.2 

Constatação 02 / Recomendação 2.2: que a DGP adote medidas com vistas a instruir os 

servidores responsáveis pelo recebimento do Formulário de Requerimento de Ajuda de 

Custo, na Reitoria e nos Campi, no que diz respeito à necessidade de preenchimento 

completo do Formulário e da documentação necessária à regular formalização do processo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 
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482 2016.001.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: que sejam adotados controles sobre transações, bem 

como procedimentos de conferência e revisão dos próprios atos no sentido de se evitar o 

pagamento indevido, em observância ao princípio da legalidade. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

483 2016.001.05.5.2 

Constatação 05 / Recomendação 5.2: que se providencie a restituição ou o pagamento dos 

valores pagos indevidamente no Processo 23278.001454/2014-57 – Jequié e no Processo 

23471.000021/2014-98 – Feira de Santana. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

484 2016.001.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: que a comprovação de que todos os dependentes 

declarados pelo servidor estão inscritos em seu cadastro funcional à época do requerimento 

de ajuda de custo, seja condição indispensável à concessão da mesma. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

485 2016.001.06.6.2 
Constatação 06 / Recomendação 6.2: que a ficha de dependentes declarados pelo servidor 

extraída do SIAPE, seja anexada ao processo de concessão de ajuda de custo. 
DGP Reitoria 

Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

486 2016.001.07.7.1 

Constatação 07 / Recomendação 7.1: que o(s) responsável (is) pela instrução legal do 

processo de concessão de ajuda de custo, seja(m) instruído(s) a exigir (em) previamente 

toda a documentação necessária à regularidade da concessão do benefício. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

487 2016.001.07.7.2 

Constatação 07 / Recomendação 7.2: que a DGP apresente a documentação necessária à 

comprovação da dependência econômica dos dependentes que entraram no cálculo da 

ajuda de custo, sob a condição de devolução ao erário dos valores pagos. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

488 2016.001.08.8.1 

Constatação 08 / Recomendação 8.1: que a DGP adote medidas com vistas a instruir os 

servidores em relação aos procedimentos de protocolo, recentemente atualizados pela 

Portaria Interministerial nº 1.677, de 07/10/2015, principalmente, no que diz respeito aos 

procedimentos de aposição do carimbo, numeração e rubricas das folhas constantes do 

processo. 

DGP Reitoria 
Gildaci Pereia 

Oliveira  
16/02/2018 

Para providência 

do Gestor 

489 2016.003.01.1.1 

Constatação 01 / Recomendação 1.1: que o campus crie mecanismo que propicie aos 

docentes elaborar seus planejamentos individuais de trabalho de forma condizente aos 

respectivos regimes de trabalho.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

490 2016.003.01.1.2 

Constatação 01 / Recomendação 1.2 : Que o campus crie mecanismo que possibilite 

confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades Desenvolvidas 

apresentados pelos docentes com os respectivos regimes de trabalho e passe a tomar as 

providências cabíveis quando das eventuais divergências encontradas.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 
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491 2016.003.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1:  que o campus crie procedimentos com o fim de 

verificar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo com o estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016 e Portaria IFBA nº 2478, de 23/12/2016. 

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

492 2016.003.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1:  Que o campus crie mecanismo de forma a fazer com 

que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de Atividades Desenvolvidas 

sejam documentos efetivos que possam comprovar a devida atuação dos docentes e 

possibilitar o acompanhamento das suas atividades no campus.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

493 2016.003.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1:  Que a gestão do campus crie maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora de 60 

minutos, em detrimento da hora/aula.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

494 2016.003.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: Que a coordenação pertinente esclareça os docentes 

quanto às atividades que se enquadram ao conceito de extensão de acordo com os 

dispositivos legais, fazendo com que estes prevaleçam sobre as disposições culturais. 

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

495 2016.003.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: Que os docentes passem a elaborar semestralmente os 

Planejamentos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas, 

conforme estabelecido na Portaria SETEC/MEC nº 17/2016, bem como a Portaria IFBA nº 

2478/2016.  

Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

496 2016.003.07.7.1 
Constatação 07/Recomendação 7.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas dos docentes.  
Diretoria de Ensino Feira de Santana 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

497 2016.004.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1:  Que o campus crie mecanismo que propicie aos 

docentes elaborar seus planejamentos individuais de trabalho de forma condizente aos 

respectivos regimes de trabalho. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

498 2016.004.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2:  Que o campus crie mecanismo que possibilite 

confrontar as informações constantes nos Relatórios de Atividades Desenvolvidas 

apresentados pelos docentes com os 13 Relatório Técnico Final de Auditoria nº 004/2016 

Carga Horária Docente 

respectivos regimes de trabalho e passe a tomar as providências cabíveis quando das 

eventuais divergências encontradas. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

499 2016.004.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que o campus crie procedimentos de forma a fazer 

com que a carga horária de aula dos docentes esteja de acordo com o estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11/05/2016.  

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 
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500 2016.004.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que o campus crie mecanismo de forma a fazer com 

que os Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de Atividades Desenvolvidas 

sejam documentos efetivos que possam comprovar a devida atuação dos docentes e 

possibilitar o acompanhamento das suas atividades no campus. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

501 2016.004.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a gestão do campus crie maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo da carga horária docente, de forma a considerar a hora de 60 

minutos, em detrimento da hora/aula. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

502 2016.004.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que os docentes passem a elaborar semestralmente os 

Planejamentos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas, 

conforme estabelecido na Portaria SETEC/MEC. 

Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

503 2016.004.06.6.1 
Constatação 06/Recomendação 6.1: Que o campus passe a publicar, no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas dos docentes. 
Diretoria de Ensino Santo Amaro 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

504 2016.005.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que o campus crie mecanismo de forma a fazer com 

que os 

Planejamentos Individuais de Trabalho e Relatórios de Atividades Desenvolvidas sejam 

documentos efetivos que possam comprovar a devida atuação dos docentes e possibilitar o 

acompanhamento das suas atividades no campus. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

505 2016.005.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que o campus crie procedimentos com o fim de 

acompanhar se a carga horária de aula dos docentes está de acordo com o estabelecido na 

Portaria SETEC/MEC nº 17, 

de 11/05/2016. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

506 2016.005.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1:  Que a gestão do campus crie maneira efetiva de 

acompanhar o cálculo dacarga horária docente, de forma a considerar a hora de 60 minutos, 

em detrimento dahora/aula. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

507 2016.005.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1:  Que o campus passe a publicar, no seu sítio oficial, os 

Planos Individuais 

de Trabalho e os Relatórios de Atividades Desenvolvidas dos docentes. 

DEPEN Valença 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

508 2016.006.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Pró-Reitoria de Ensino crie mecanismo(s) para 

uniformizar a forma de preenchimento dos PIT’s e dos RIT’s, no intuito de estabelecer um 

padrão a nível institucional, de forma a possibilitar o devido acompanhamento e controle 

dos mesmos. 

PROEN/PROEX/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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509 2016.006.01.1.2 

Constatação 01/Recomendação 1.2: Que a Pró-Reitoria de Ensino instrua as Diretorias de 

Ensino dos campi 

sobre a necessidade de se anexar aos RIT’s as documentações que comprovem as 

informações 

declaradas pelos docentes. 

PROEN/PROEX/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

510 2016.006.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1: Que a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de Extensão criem 

normativos internose/ou outros mecanismo com vistas a possibilitar a elaboração de PIT e 

RIT fidedignos e factuaise proporcionar o devido acompanhamento e controle da carga 

horária docente, nos quaiscontenham, dentre outras informações fundamentais, o conceito 

de Pesquisa e de Extensão,bem como diretrizes no sentido de: • Estabelecer 

obrigatoriedade de haver prévio registro, nas respectivas coordenações,dos projetos de 

pesquisa e de extensão, para que o mesmo seja aceito como cargahorária de atividade 

docente;• Introduzir a necessidade de corroboração, por parte dos Coordenadores de 

Pesquisae de Extensão, das informações contidas nos PITs, para o devido aceite por parte 

daDiretoria de Ensino;• Criar rotinas para aprovação, acompanhamento (parcial e final) e 

avaliação dasatividades relativas à Pesquisa e à Extensão;• Estabelecer 

penalização/consequências em casos de não comprovação do devidocumprimento das 

rotinas estabelecidas concernentes à fase de acompanhamento(parcial e final) e avaliação 

das atividades relativas à Pesquisa e Extensão. 

PROEN/PROEX/PRPGI Reitoria 

Sheila Simone 

Kosminsky 

Weber 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

511 2016.007.01.1.1 
Constatação 01 / Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça rotinas com 

vistas a manter atualizadas as informações contidas no site institucional. 
DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

512 2016.007.02.2.1 

Constatação 02 / Recomendação 2.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:   

Divulgue os programas, projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas 

fases (período de inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

513 2016.007.03.3.1 

Constatação 03 / Recomendação 3.1: Que a Diretoria do Campus disponibilize 

tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos licitatórios 

já realizados e em andamento. 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

514 2016.007.04.4.1 

Constatação 04 / Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e objetiva, 

quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

515 2016.007.05.5.1 

Constatação 05 / Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o e-mail 

para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local para obter o 

formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao atendimento (endereço, 

contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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516 2016.007.06.6.1 

Constatação 06 / Recomendação 6.1: Que a Diretoria do Campus reestruture a ferramenta 

de pesquisa para que seja possível a localização de informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

517 2016.007.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1: Que o Campus apresente, nos documentos constantes 

no site institucional, informações que contenham itens necessários para garantir 

autenticidade e integridade dos mesmos. 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

518 2016.007.08.8.1 

Constatação 08/Recomendação 8.1: Que o Campus implante os recursos digitais capazes 

de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência. 

DG  Barreiras 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

519 2016.008.01.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça rotinas com 

vistas a manter atualizadas as informações contidas no site institucional. 
DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

520 2016.008.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:    

 • Divulgue os programas, projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas 

fases (período de inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

521 2016.008.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: Que a Diretoria do Campus disponibilize 

tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos licitatórios 

já realizados e em andamento. 

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

522 2016.008.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e objetiva, 

quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

523 2016.008.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o e-mail 

para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local para obter o 

formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao atendimento (endereço, 

contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

524 2016.008.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1: Que a Diretoria do Campus passe a disponibilizar o 

conteúdo dos links e que os documentos estejam em formatos eletrônicos passíveis de 

atender às necessidades dos usuários.   

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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525 2016.008.07.7.1 

Constatação 07/Recomendação 7.1: Que o Campus implante os recursos digitais capazes 

de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência. 

DG  Eunápolis 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

526 2016.009.01.1.1 
Constatação 01/Recomendação 1.1: Que a Diretoria do Campus estabeleça rotinas com 

vistas a manter atualizadas as informações contidas no site institucional. 
DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

527 2016.009.02.2.1 

Constatação 02/Recomendação 2.1:  Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades:   

 • Divulgue os programas, projetos, ações, obras e atividades realizadas em todas as suas 

fases (período de inscrição, resultado dos contemplados, data do evento, bem como outras 

informações adicionais importantes). 

DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

528 2016.009.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1:: Que a Diretoria do Campus disponibilize 

tempestivamente em seu sítio na Internet, todas as informações sobre processos licitatórios 

já realizados e em andamento. 

DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 Atendida 

529 2016.009.04.4.1 

Constatação 04/Recomendação 4.1: Que a Diretoria do Campus, no que tange à 

consecução de suas atividades, levante e divulgue, de forma compreensível e objetiva, 

quais são as perguntas mais frequentes feitas ao campus. 

DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

530 2016.009.05.5.1 

Constatação 05/Recomendação 5.1: Que a Diretoria do Campus, disponibilize o e-mail 

para contato, o formulário padrão para download, a indicação do local para obter o 

formulário, em meio físico, bem como orientação quanto ao atendimento (endereço, 

contato telefônico e horário de funcionamento). 

DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

531 2016.009.06.6.1 

Constatação 06/Recomendação 6.1:  Que o Campus implante os recursos digitais capazes 

de proporcionar o pleno funcionamento da acessibilidade de conteúdo para pessoas com 

deficiência. 

DG  Porto Seguro 

Samantha de 

Oliveira 

Kaihara 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

532 2016.010.1.1.1 

Constatação 1 / Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário anual de 

bens do Campus com vista a promover segurança física e dar prosseguimento às ações de 

controle; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

533 2016.010.1.1.1.2 

Constatação 1.1 / Recomendação 1.2: que a Gestão apure o fato ocorrido e, se for o caso, a 

eventual responsabilidade em relação ao suposto desaparecimento dos 141 bens não 

localizados e apontados no item 7 do Relatório de Inventário da Empresa RAAC; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 
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534 2016.010.4.4.1 

Constatação 4/Recomendação 4.1: que se proceda a busca dos bens não localizados, 

constante no Quadro 3,  a seguir atualizado, estabelecendo-se um prazo para a sua 

localização. Findo o período determinado, caso os bens não sejam localizados, faz-se 

necessário à apuração do ocorrido e, se for o caso eventual responsabilidade; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

535 2016.010.4.4.2 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem as medidas necessárias ao fortalecimento 

das rotinas de acompanhamento/monitoramento dos bens com o objetivo de identificar e 

corrigir tempestivamente as situações dos bens que se encontram sem etiquetas de tombos, 

sem cadastramento no sistema de patrimônio e sem transferência de responsabilidade 

(carga patrimonial), conforme o disposto no Quadro 4; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Atendida 

parcialmente 

536 2016.010.4.4.3 

Constatação 4/Recomendação 4.3: que se publique as regras e procedimentos revisados e 

formalizados com vista a tornar público as rotinas do setor de patrimônio para toda a 

comunidade interna do Campus Camaçari; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Camaçari 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

537 2016.011.1.1.1 
Constatação1/Recomendação 1.1: que se proceda à realização do inventário inicial com 

vista à organização do acervo patrimonial; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

538 2016.011.1.1.2 

Constatação1/Recomendação 1.2:  que se dê destinação aos bens inservíveis e ociosos, bem 

como aqueles sucateados que se encontram dispostos, de forma inadequada, nas 

dependências internas e externas do Campus; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

539 2016.011.1.1.3 

Constatação1/Recomendação 1.3: que se adotem medidas administrativas com o intuito de 

dar segurança aos bens adquiridos, evitando-se que permaneçam custodiados no mesmo 

ambiente que os bens inservíveis; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

540 2016.011.2.2.1 

Constatação2/Recomendação 2.1: que se proceda à busca dos bens com vistas a sua 

localização, estabelecendo-se um prazo factível, a contar da data de emissão do Relatório 

Final de Auditoria. Findo o período determinado, caso os bens não sejam localizados, faz-

se necessário à apuração da situação ocorrida e, se for o caso, a responsabilidade; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

541 2016.011.3.3.1 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se adotem medidas administrativas no sentido de 

retomada das atividades que ficaram descontinuas em relação à emissão dos termos de 

responsabilidade, ao monitoramento dos procedimentos de movimentação, ao 

emplaquetamento dos bens, à troca de responsabilidade no sistema de gestão, à 

continuidade na execução das rotinas relacionadas à baixa patrimonial, inclusive, 

corrigindo-se as situações relatadas no Quadro 3 do presente relatório; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

542 2016.011.3.1.3.2 

Constatação 3.1/Recomendação 3.2: Em que pese à dificuldade de alocação/distribuição de 

pessoal no Campus e, diante da gravidade do problema e do volume de atividades 

necessárias à organização das rotinas do setor, que se estude a viabilidade de estabelecer a 

lotação, ainda que temporária, de outro servidor no setor, com o objetivo de dar celeridade 

ao trabalho de organização das atividades; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 



130 

 

 

543 2016.011.3.3.3 

Constatação3/Recomendação 3.3: Diante da inexistência de regras formais relacionadas 

aos casos de inobservância e descumprimento das rotinas patrimoniais, que se estabeleça e 

publique tais procedimentos com vistas a serem adotados nos casos de não atendimento por 

parte do público usuário dos bens; 

DG/COORDENAÇÃO 

DE ALMOXARIFADO 

E PATRIMÔNIO 

Valença 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

544 2016.012.1.1.1 

Constatação1/Recomendação 1.1: que se dê destinação ao entulho e restos de materiais de 

obras com vistas a se evitar a disposição deles “a céu aberto” e, com isso, eventuais 

criadouros de mosquitos, impedindo assim, a proliferação de doenças como a dengue, a 

febre chikungunya e o zika vírus; 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Atendida 

545 2016.012.2.2.1 

Constatação2/Recomendação 2.1: que se apure o fato ocorrido, promovendo o 

levantamento de toda documentação capaz de comprovar as alegações apresentadas e, se 

for o caso, a responsabilidade pela situação ora exposta;  

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

546 2016.012.2.2.2 

Constatação2/Recomendação 2.2: que se instrua o servidor  a proceder ao registro de 

recebimento de  todos os bens tranferidos/cedidos para o campus no devido documento de 

controle (termos); 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Em análise pela 

AUDIN 

547 2016.012.2.2.3 

Constatação2/Recomendação 2.3: que se proceda ao registro correto dos bens com vista a 

se evitar descrições genéricas que impossibilitem a identificação do equipamento, a 

exemplo do que ocorreu no Campus (CPU+MONITOR); 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

548 2016.012.3.3.1 

Constatação3/Recomendação 3.1: que se proceda à realização do inventário anual do 

Campus, por meio da constituição de comissão inventariante, conforme o disposto no item 

8.4 da IN SEDAP 205/1988; 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

549 2016.012.4.4.1 

Constatação4/Recomendação 4.1: que se proceda à correção do ato de tombamento dos 

bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos (monitor e CPU) com o objetivo 

de estabelecer o controle dos bens patrimoniais em conformidade ao que dispõe a 

legislação pertinente; 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

550 2016.012.4.4.2 

Constatação4/Recomendação 4.2: que se adotem medidas administrativas a fim de 

promover o monitoramento periódico dos bens no Campus com vista a se evitar situações 

que possam comprometer a segurança e integridade deles; 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

551 2016.012.4.4.3 
Constatação4/Recomendação 4.3: que se atualizem os termos de responsabilidade dos 

setores, adotando um procedimento padrão; 
DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Atendida 
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552 2016.012.4.4.4 

Constatação4/Recomendação 4.4: que se adotem medidas com o objetivo de instruir e 

orientar acerca dos procedimentos de recebimento provisório e permanente, bem como as 

transferências internas; 

DG/DEPAT Feira de Santana 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 Atendida 

553 2016.013.01.1.1 

Constatação 01/Recomendação  1.1: que se promovam as medidas necessárias com vista a 

utilizar sistema que ofereça requisitos mínimos e indispensáveis de segurança, proteção  e 

transparência das informações relativas ao Patrimônio, adequando-o às necessidades 

patrimoniais do IFBA, de maneira eficaz e eficiente;  

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

554 2016.013.2.1.2.1 

Constatação 2.1/Recomendação 2.1: que se proceda à adequação do manual de patrimônio 

às reais necessidades dos Campi e Reitoria do IFBA, considerando-se a necessidade de 

uma participação coletiva dos setores responsáveis pela gestão do patrimônio;  

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

555 2016.013.02.2.2 

Constatação 02/Recomendação 2.2: que após a sua adequação, o manual seja publicizado 

com o objetivo de informar e dar conhecimento das regras e procedimentos à todas as 

unidades do interior; 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

556 2016.013.02.2.3 

Constatação 02/Recomendação 2.3: que se formalizem e publiquem, as regras e os 

procedimentos a serem adotados nos casos de descumprimento e inobservância das rotinas 

patrimoniais por parte do público usuário dos bens na Reitoria e Campi; 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

557 2016.013.03.3.1 

Constatação 03/Recomendação 3.1: que se proceda à correção do ato de tombamento dos 

bens citados, individualizando o tombo dos equipamentos (monitor e CPU) com o objetivo 

de estabelecer o controle dos bens patrimoniais em conformidade ao que dispõe a 

legislação pertinente; 

PROAP Reitoria 

Cássia Regina 

Almeida dos 

Santos 

16/02/2018 
Para providência 

do Gestor 

 
Nota: 

Composição da ID: Ano do relatório / Nº do relatório / Nº do Constatação / Nº da Recomendação  
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9. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO 

A Auditoria Interna tem como objetivo a obtenção de resultados que possam subsidiar a 

administração geral deste Instituto para o cumprimento de suas metas, naquilo que 

couber, tendo seu escopo definido em cada área de atuação e seus objetivos planejados 

segundo o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAINT. 

Na atuação de suas atribuições, por meio das recomendações, esta Unidade de Auditoria 

Interna, no exercício 2017, buscou fomentar: 

 A melhoria dos controles internos administrativos nos processos de seleção 

dos bolsistas – PAAE, registros acadêmicos, aquisição de passagens, 

execução orçamentária, pagamento de diárias e dos bolsistas - PRONATEC; 

 O controle e a organização dos bens móveis; 

 A implementação de mecanismos de controle interno, como revisão dos atos 

praticados, segregação de funções e elaboração de manual de rotinas e 

procedimentos, dentre outros; 

 A redução de erros formais nos diferentes setores deste Instituto. 

10. CONCLUSÃO 

O RAINT/2017 teve como objeto precípuo a consolidação das informações atualizadas 

acerca das ações de controle constantes no PAINT/2017 e desenvolvidas pela Unidade 

de Auditoria Interna no exercício 2017. 

O conteúdo do supracitado Relatório almejou apresentar, por meio do volume das 

atividades realizadas, o esforço e a firmeza de propósito, no sentido de buscar atender 

aos dispositivos legais no que se refere ao acompanhamento das ações de controle 

interno deste Instituto.    

 

Salvador, 16 de março de 2017. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira 

Coordenadora de Auditoria Interna  
Matricula n.º 2644111 


