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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

RELATÓRIO GERENCIAL DE AUDITORIA Nº 001 /2019 

 

 

Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

Ação – PAINT/2019: 09 

 

 
 

Senhores Conselheiros, 

 

Em atendimento à Ação nº 09 - PAINT/2019, concernente ao 

“Monitoramento/Recomendações (AUDIN)”, bem como ao § 1º,  Art. 14 da Instrução 

Normativa de nº 09, de 09 de outubro de 2018, apresentamos os resultados por ocasião do 

monitoramento  realizado nas recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna – 

AUDIN, Controladoria Regional da União no Estado da Bahia - CGU e Tribunal de Contas da 

União - TCU para o Instituto e a comparação entre os trabalhos realizados e o Plano de 

Auditoria aprovado por esse Conselho. 

 

 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

O monitoramento das recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna – AUDIN e 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia, assim como, do Tribunal de Contas da 

União foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2019. 

 

As recomendações ativas, oriundas da AUDIN e da CGU, referem-se ao período de 2012 a 

2019. As demais Determinações/Recomendações/Orientações, expedidas pelo Tribunal de 

Contas da União - TCU, compreendem o ano de 2019, bem como todas as que estão 

pendentes de atendimento relativas aos exercícios anteriores. 
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II – OBJETIVOS 

 

 Elaborar relatório gerencial sobre a situação das recomendações emitidas pela 

Unidade de Auditoria Interna - AUDIN, Controladoria Regional da União no 

Estado da Bahia – CGU, bem como as recomendações , determinações e 

orientações exaradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU ; 

 Informar sobre a comparação entre os trabalhos realizados e o Plano aprovado; 

 Apresentar, semestralmente, ao Conselho de Administração ou à instância de 

atribuição equivalente ou, em sua falta, ao dirigente máximo da organização o 

referido relatório gerencial. 

 

III – METODOLOGIA 

 

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. 

Não obstante, o controle dos PPP’s, é realizado por meio de planilhas de Excel, onde são 

observadas as recomendações efetivadas e as que estão pendentes de implementação. Por 

meio dessa planilha, também é possível acompanhar os prazos de atendimento concedidos aos 

setores auditados, com fito de que os mesmos adotem as providências necessárias ao 

saneamento das fragilidades levantadas por ocasião dos trabalhos de auditoria.  

A metodologia, acima mencionada, é utilizada também para o monitoramento das 

Determinações/Recomendações/Orientações expedidas pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU, disponibilizadas no Portal do TCU. 

 

No que se refere ao monitoramento das recomendações remetidas pela Controladoria 

Regional da União no Estado da  Bahia – CGU, recorre esta Unidade de Auditoria ao Sistema 

e-AUD, o qual foi desenvolvido pela Controladoria da- Geral União - CGU e que permite o 
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acompanhamento on-line das recomendações realizadas no âmbito do controle interno do 

Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização.  

 

Importante mencionar que esta Unidade de Auditoria está remodelando e aperfeiçoando seu 

processo de acompanhamento das recomendações emitidas, por meio da informatização, pois 

passará a utilizar o Sistema E-Aud, o qual fora disponibilizado gratuitamente pela CGU.  

 

 

IV - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES  

 

DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDIN 

 

01 – Monitoramento das Recomendações AUDIN 

                      Tabela 01 - Recomendações Ativas – AUDIN (2012 a 2018) 

Atendidas Canceladas 

Parcialmente 

atendidas 

Em análise 

pela 

AUDIN 

Para 

Providência 

do Gestor 

Total 
Prazo para 

atendimento 

189 295 

 

13 

 

177 371 1045 
100% 

Expirado 

          *Fonte: Acompanhamento e Plano de Providência Permanente – AUDIN em 08/06/2020 

 

 

      Gráfico 01 
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DAS RECOMENDAÇÕES DA CGU 

 

02 – Monitoramento das Recomendações CGU 

Conforme demonstrada na tabela 02, abaixo localizada, das 78 (setenta e oito) recomendações 

ativas no Sistema e-AUD, 9 foram atendidas e 69 (sessenta e nove) estão pendentes de 

providências pelo Gestor. Insta informar que o total de recomendações ativas no referido 

Sistema, representa, apenas, as que estão sendo monitoradas, e não o total das geradas no 

período de 2012 a 2019. 

 

             Tabela 02 - Recomendações Ativas – CGU (2012 a 2019) 

Atendida 
Em análise 

pela CGU 

Para 

Providência 

do Gestor 

Total 
Prazo para 

atendimento 

9 0 69 78 100% Expirado. 

                   *Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU (e-AUD) em 11/03/2020 

 

 

     Gráfico 02 
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2.1 - Detalhamento das Recomendações para providências do Gestor 

 

As 69 (sessenta e nove) recomendações emitidas e reiteradas pela CGU, que se encontram 

pendentes de atendimento, por parte do Gestor, estão detalhadas em anexo. 

     

 

 

 
 

DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES – TCU 

03 - Monitoramento das Determinações/Recomendações – TCU 

Por meio de acórdãos, ao longo do Exercício de 2019, foram expedidas 9 deliberações pelo 

TCU, entretanto, apenas nos Acórdão de nº 12.924/2019, 1.707/2019 e 6.620/2019 foram 

realizadas determinações e recomendações. 

 

Tabela 03 - Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram atendidas 

 

ACÓRDÃO 

DETERMINAÇÕES 

STATUS 
Quantidade 

Expedida 

Quantidade 

Atendida 

12.924/2019 01 0 
Aguardando providências e a 

manifestação da gestão. 

6.620/2019 04 0 

Solicitação de Auditoria de nº 

006/2020, de 09 de março de 2020 não 

atendida. 

1.707/2019 01 0 

Solicitação de Auditoria de nº 

006/2020, de 09 de março de 2020 não 

atendida. 

 *Fonte: Portal do TCU - https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/acordao-completo    
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3.1 - Detalhamento das Determinações (TCU) pendentes de atendimento 

 

Na Tabela 04, abaixo disposta, está detalhada 1 determinação exarada pelo TCU em 

exercícios anteriores, a qual  se encontra pendente de atendimento por parte do Gestor. 

 

 

Tabela 04 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

Expedida 
Data da ciência 

041.158/2012-1 
1410/2015 – TCU - 

Plenário 

 
1.6 

 

Ofício nº 1543/2015-

TCU/SECEX-BA 
10/07/2015 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 

Diretoria de Gestão de Pessoas  - DGP 

Descrição da determinação 

1.6. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que informe a este 

Tribunal no próximo Relatório de Gestão e/ou Processos de Contas Anuais acerca do andamento dos 

processos administrativos instaurados contra os servidores Albano Portela Machado, Antenor Américo 

de Oliveira Filho, Carlos Alberto Gonzaga de Sá (processo de ressarcimento 23278.000428/2013-21), 

Cláudio Mário Nascimento (processo de ressarcimento 23278.000426/2013-31), Jener Gonçalves de 
Farias, José Carlson Gusmão da Silva, Jowaner de Oliveira Araújo, Márcia Betânia Amorim e Silva, 

Marcos de Oliveira Silva, Maria do Carmo Gomes Ferraz, Ricardo Leite Maciel, Roselandia Maria Serra 

Verde Coelho Rocha, Samuel Azevedo Santos, Selma Souza Davi, Vanessa dos Santos Picao, Virginia 

Silva Neves (processo de ressarcimento 23278.0004276/2013-86) e Fernando Augusto Pereira de 

Bulhões Carvalho. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

 

Mediante Despacho de nº 0414006, de 21 de agosto de 2017, contido no Processo de nº 

23278.010430/2017-31, emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, as determinações, 

ainda, estão sendo implementadas. 

 

Através do Memorando de Nº 2/2017/DGP-COLEN.REI , de 03 de março de 2017, encaminhado à 

Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, pela Coordenação de Legislação e Normas – COLEN, prestou as 
seguintes informações: 

 

- que o processo de nº23278.000393/2015-91, cujo interessado é o servidor Fernando Augusto Pereira 

Bulhões está em sua Coordenação para a instrução final, já tendo  havido atualização de débitos para 

ressarcimento; 

- que os Processos de Ressarcimento nº 23278.000428/2013-21(Carlos Alberto Gonzaga Sá), 

23278.000426/2013-31(Cláudio Mário Nascimento) e 23278.0004276/2013-86 (Virgínia Silva Neves) 

não encontram-se arquivados naquela Coordenação; 

- que em seu acervo, fora localizado o processo 23278.003947/2015-69, cuja interessada é a servidora 

Virgínia Silva Neves, cujo o ato final foi o encaminhamento das peças para abertura de Processo 

Administrativo Disciplinar - , o que fora feito, a contento, conforme informações prestadas pela 
Correição(0147256); 

- que já se sabe o resultado dos processos de todos os servidores informados, todavia, ainda não foi 
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cumprida a determinação de apresentar cópia dos três processos apontados no item 3. 

- que os processos de acumulação instruídos por aquela COLEN eram arquivados na CAAP e, a partir de 

certo momento, começaram a ser arquivados na própria DGP; 

- que sugeriu à CAAP e a DGP busca em seus arquivos, de modo a localizar os processos faltantes. 

Em continuidade, através do Memorando CPAD – Nº 010/2017, de 08 de março de 2017, foram 

prestadas as seguintes informações: 

- que foi realizada a primeira reunião com a CPAD em 29/04/2016; 

- que foi verificado que as notificações, relativas aos  servidoresRoselândia Maria Serra Verde Coelho 

Rocha e Albano Portela Machado, não foram entregues por estarem licenciados para doutoramento, 

sendo que o Sr. Albano foi liberado antes da abertura do PAD,enquanto a Sra. Roselândia foi liberada  

para o Doutorado no Rio Grande do Sul, já no curso deste PAD, inclusive com Parecer da Procuradoria, 

após consulta realizada pela presidência anterior; 

- que a liberação, antes de notificados os acusados, dificulto um pouco a entrega das respectivas 

notificações e as cópias do PAD; 

- que foram reanalisados o caso de todos os acusados a partir  de 04/05/2016, diligenciados no sentido 

de se oficiar as respectivas instituições para que enviassem documentação que servirá para integrar o 

rol probatório, sendo que já conseguiu algumas respostas; - que foram iniciadas as intimações para as 

oitivas dos primeiros servidores que acontecerão no dia 31/05/16; 

- que está tendo algumas dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos, sobretudo no que diz 

respeito à estrutura disponibilizada para a comissão, o que entende não ser ideal, a demora em obter 

resposta aos memorandos enviados para os setores internos do Instituto, bem como o fato do 

processo dizer respeito a 16 acusados, sendo que não havia nenhuma conexão entre os mesmos e 

nenhuma conexão entre as situações; 

- que após grande esforço, conclui-se a fase de instrução, foram indiciados alguns acusados e outros 

exculpados; 

- que foram apresentadas as defesas dos indiciados,  foram devidamente citados e que atualmente a 

comissão se encontra em fase final de elaboração do Relatório Final para encaminhar o Processo para 

devido julgamento, sendo que acredita que a conclusão e o envio se darão no máximo no próximo dia 

15/03/2017. 
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 3.2 - Detalhamento dos indícios, pendentes de esclarecimentos, decorrentes da 

fiscalização na Folha de Pagamento do Instituto - TCU. 

 

 Tabela 05 – Indícios aguardando esclarecimentos - TCU 

TIPO 
INDÍCIOS 

STATUS 
Quantidade  Dias em espera 

Acumulação irregular 

de cargos 

4 125 

Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

10 376 

1 35 

Auxílio alimentação 

pago em duplicidade 
1 4 

Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

Dedicação exclusiva 

desrespeitada 

12 546 

Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

6 374 

3 203 

1 125 

4 33 

2 34 

Descumprimento de 

jornada de trabalho 

 

15 
532 

Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

17 215 

  1 367 

2 213 

1 125 

1 104 

Pensionista falecido 

recebendo com 

remuneração 

1 124 
Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

Servidor sócio 

gerente/administrador 

de empresa privada 

2 1469 
Aguardando esclarecimento do 

Gestor 

  Fonte: Sistema  e –Pessoal (TCU) em 11/03/2020 
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V - INFORMAÇÕES SOBRE A COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS 

REALIZADOS E O PLANO DE ATIVIDADES APROVADO. 

 

Ao longo do exercício 2019, foram auditadas e realizadas as ações relativas às áreas 

supramencionadas, sendo executadas as seguintes ações do Plano Anual de Auditoria Interna 

2019 – PAINT/2019: 

 Ação de nº. 01 – Elaboração do Regimento Interno/Estatuto; 

 Ação de nº.02 - Acompanhamento do Plano de Providência Permanente – PPP – CGU  

 Ação de nº. 03 - Participação na elaboração do Relatório de Gestão – Exercício 2018; 

 Ação de nº. 04 - Participação na elaboração de Relatórios de Atividades de Auditoria 

Interna; 

 Ação de nº. 05 - Acompanhamento das demandas dos Órgãos de Controle Interno e 

Externo (CGU/TCU); 

 Ação de nº. 06 - Elaboração do RAINT; 

 Ação de nº. 07 - Elaboração do PAINT; 

 Ação de nº. 08 - Elaboração do Plano de Providências da AUDIN - Monitoramento 

das Recomendações emanadas pela Unidade de Auditoria Interna; 

 Ação de nº. 09 - Monitoramento/Recomendações (AUDIN);  

 Ação de nº.11 – Reserva Técnica (Reuniões/Consultas); 

 Ação de nº.12 – Participação dos servidores em aperfeiçoamentos técnicos para 

realização das atividades de Auditoria Interna; 

 Ação de nº.14 – Avaliação da Gestão de Riscos do Instituto; 

 Ação de nº.16 – Processo de Compra/Serviços/Pessoal (Aquisições); 

 Ação de nº. 21 -  Avaliação dos instrumentos firmados entre o IFBA e as Fundações 

de Apoio; 

 Ação de nº. 23 - Programa de Assistência Estudantil e Apoio aos Estudantes. 

Em virtude da realização das auditorias supramencionadas, foram emitidos 4 Relatórios 

Técnicos Preliminares, 4 Relatórios Técnicos Finais de Auditoria e 1 Relatório Gerencial no 

exercício de 2019, além de 5 Relatórios Técnicos Finais relativos ao PAINT/2018. 
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No que tange à inexecução de algumas ações do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 

2019, informamos sobre a redução da capacidade operacional da Unidade, pois houve a 

vacância de um cargo de Auditor, a licença – médica de outra servidora (45 dias), bem como a 

designação de uma Auditora para a assunção de cargo comissionado no Campus de Feira de 

Santana. Outro fato que contribui para a inexecução das ações fora o atraso na nomeação da 

nova gestão, que propiciou à instabilidade no ambiente do Instituto, ocasionando atraso nas 

respostas às solicitações de auditoria, prejudicando o cronograma das atividades. As ações 

que não puderam ser realizadas foram:  

 Ação de nº 10 -  Assessoramento à Gestão durante o processo de implantação da 

Gestão de Riscos no Instituto; 

 Ação de nº. 13 - Participação de servidores no XLVIII e XLIX  FONAITEC-MEC. 

(2019); 

 Ação de nº 15 -  Avaliação dos Controles Internos do Polo de Inovação; 

 Ação de nº 17 – Convênios; 

 Ação de nº. 18 - Analise de Projetos Pedagógicos de Cursos e Projetos de Implantação 

de Cursos Superiores; 

 Ação de nº. 19 -  Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos; 

 Ação de nº. 20 -  Publicação de editais de atividades extensionistas;  

 Ação de nº. 22 -  Bolsas de estudos. 

Diante do que fora exposto acima, concluímos cientificando sobre a realização de 65,22% das 

ações planejadas para o exercício de 2019. 

Feitas estas ponderações, expomos, abaixo, as ações constantes no PAINT/2019, efetivamente 

realizadas e pendentes, para fins de esclarecimentos adicionais: 

 
Tabela 06  - Trabalhos realizados x Plano Anual de Auditoria aprovado - 2019 

Nº Ação –

PAINT/2019 
Descrição Status Justificativa 

01 Elaboração do Regimento 

Interno/Estatuto 

Realizada  

02 Acompanhamento do Plano de 

Providência Permanente – PPP – CGU Realizada 
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03 Participação na elaboração do Relatório 

de Gestão – Exercício 2018 Realizada 

 

04 Participação na elaboração de 

Relatórios de Atividades de Auditoria 

Interna 
Realizada 

 

05 Acompanhamento das demandas dos 

Órgãos de Controle Interno e Externo Realizada 

 

06 

Elaboração do RAINT Realizada 

 

07 

Elaboração do PAINT Realizada 

 

08 Elaboração do Plano de Providência da 

AUDIN – Monitoramento das 

recomendações emanadas pela Unidade 

de Auditoria Interna 

Realizada 

 

09 Monitoramento/Recomendações –

AUDIN 

Realizada  

10 
Assessoramento à Gestão durante o 

processo de implantação da Gestão de 

Riscos no Instituto 

 

 

Não realizada 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN/ fase de 

transição da gestão. 

11 
Reserva Técnica 

Realizada Reuniões/Consultas 
temas diversos). 

12 Participação dos servidores em 

aperfeiçoamentos técnicos para 

realização das atividades de Auditoria 

Interna 

 

Realizada 

Educação 

continuada/Cursos 

gratuitos. 

13 
Participação de servidores 

COBACI/2019 – UNAMEC 

Não realizada Recursos financeiros 

insuficientes em 2019. 

Gestão indeferiu. 

14 Avaliação da Gestão de Riscos do 

Instituto 

Realizada  

 

 

         

        15 
Avaliação dos Controles Internos do 

Polo de Inovação 

 

 

 

Não realizada 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN/ Providências 

adotadas pelo gestor 

na melhoria dos 
controles. 

 

16 Processo de Compra/Serviços/Pessoal 

 

Realizada 

 

 

 

17 
Convênios 

 

Não realizada 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN  

 

 

 

18 

Analise de Projetos Pedagógicos de 

Cursos e Projetos de Implantação de 

 

 

Não realizada 

 

Redução da 

capacidade 

operacional da 
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Cursos Superiores AUDIN 

 

 

 

 

19 

 

Elaboração/Reestruturação de Projetos 

de Cursos Técnicos 

 

 

 

Não realizada 

 

 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN 

 

 

 

 

20 

 

Publicação de editais de Atividades 

Extensionistas. 

 

 

 

Não realizada 

 

 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN 

 

 

 

21 

Avaliação dos instrumentos firmados 

entre o IFBA e as Fundações de Apoio 

 

 

Realizada 

 

 

 

 

22 
Bolsas de Estudos 

 

Não realizada 

Redução da 

capacidade 

operacional da 

AUDIN 

 

23 Programa de Assistência Estudantil e 

Apoio aos Estudantes 

 

 

 
Realizada 

 

 

 

 

 

Em atendimento ao disposto no 1º, Art. 14 da Instrução Normativa de nº 09, de 09 de outubro 

de 2018, encaminhamos o presente Relatório Gerencial de Auditoria nº 001/2019 ao Conselho 

Superior (CONSUP) deste IFBA. 

 

 

Salvador, 08 de junho de 2020. 

 

 

Eliene Pereira de Cerqueira  

Titular da Unidade de Auditoria Interna  

Matrícula: 2644111 

 


