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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quadro 1 - Identificação da UJ 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 26244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

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

Denominação Abreviada: IFBA 

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

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

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Código CNAE:85.99699 

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

Endereço Eletrônico: proap@ifba.edu.br 

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

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

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Decreto Nº 7.022 de 02 de dezembro de 2009 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

  

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

158145 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Reitoria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

26427  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

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

158410, 158411, 158585, 158587, 158588, 158589, 158590, 158591, 158592 
26427 

 

mailto:proap@ifba.edu.br
http://www.ifba.edu.br/
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento tem por finalidade evidenciar de forma detalhada as atividades 

desenvolvidas no exercício de 2015 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), estruturado e definido na Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) 

Nº 147/2015, na Portaria TCU Nº 321/2015, além da Portaria CGU Nº 522/2015, compondo-se dos 

seguintes itens: Elementos Pré-Textuais; Apresentação; 1. Visão Geral da Unidade; 2. Planejamento 

Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional; 3. Governança; 4. Relacionamento 

com a Sociedade; 5. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; 6. Áreas Especiais da 

Gestão; 7. Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle, seguindo as normas ali 

estabelecidas. 

Na área de ensino, atividade fim de nossa instituição, várias foram às ações desenvolvidas 

das quais se verificam a articulação dos Campi para a execução da política de assistência estudantil, 

com vistas ao incremento da permanência e do êxito dos estudantes, o monitoramento da execução 

dos programas e o incentivo à melhoria contínua dos programas de Educação à Distância (EAD), a 

realização de seminários, reuniões, cursos de capacitação e auditorias permanentes. Outro aspecto 

que não podemos deixar de destacar foi o Processo Seletivo (PROSEL) 2015 no qual foram 

ofertadas 6.840 vagas e tendo como inscritos 66.752 candidatos. Atribui-se o aumento do número de 

candidatos inscritos à ampliação do número de campus, novas ofertas e maior divulgação do 

processo pelas cidades vizinhas aos nossos Campi. 

No que tange a pesquisa no ano de 2015, foram desenvolvidas ações nas suas áreas de 

atuação como na pós-graduação para motivar a oferta de cursos de especialização lato sensu, cursos 

de pós-graduação stricto sensu que compreendem programas de mestrado e doutorado, além da 

qualificação de servidores por meio da efetivação de convênios para cursos de mestrado e doutorado 

e oferta de bolsas de estudo com o envolvimento de diversas instituições, entre outras. 

Quanto aos projetos na área de extensão, cabe salientar a realização dos Jogos Seletivos do 

IFBA (JIFBA), realizados em três etapas, respectivamente, nas cidades de Vitória da Conquista, 

Paulo Afonso e Ilhéus, no período de 09 de outubro a 13 de dezembro com os objetivos de promover 

a integração institucional, a realização de convênios com instituições públicas/privadas parceiras, o 

credenciamento, a autorização das fundações de apoio e a normalização do relacionamento 

IFBA/Fundações, bem como a realização de Programas Institucionais do IFBA destinados à 
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fortalecer a institucionalização da extensão tecnológica através do apoio financeiro a projetos de 

extensão. 

Na área de administração do Instituto, várias foram as ações realizadas no ano de 2015 das 

quais destacamos: execução de obras e aquisições de mobiliário e equipamentos. Cumpre ressaltar 

que este ano foi marcado por dificuldades orçamentárias, tendo em vista que o IFBA sofreu um 

contingenciamento na ordem de 20% nos recursos de custeio e investimento. Mesmo neste cenário, 

a instituição conseguiu dar continuidade as ações de melhoria da infraestrutura, com destaque para 

as obras civis de construção dos Campi de Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas 

e Santo Antônio de Jesus e dos pavilhões de salas de aula dos Campi de Camaçari, Eunápolis, Feira 

de Santana, Ilhéus, Jacobina, Santo Amaro, Simões Filho e Paulo Afonso, bem como a conclusão 

dos Campi de Irecê, Jequié e Seabra e dos ginásios poliesportivos nos Campi de Barreiras, Jacobina, 

Irecê, Seabra, Ilhéus, Jequié e Santo Amaro. Destacando que os investimentos em obras e 

instalações foram no montante de R$11.721.333,92. Foi grande o esforço do IFBA em concluir 

todos estes empreendimentos, bem como adquirir os móveis e equipamentos necessários para os 

novos Campi, com investimento na ordem de R$2.647.972,74. 

A maior dificuldade da instituição, imposta por uma situação alheia a sua vontade, foi à 

impossibilidade de manter a adimplência do cronograma de pagamento das obrigações contraídas, 

pois os limites financeiros, liberados mensalmente e ao longo do exercício, não foram suficientes 

para atender as demandas institucionais, implicando assim na necessidade de constante negociação 

com os fornecedores, no intuito de evitar maiores prejuízos e até mesmo cobranças judiciais. 

Na área da Gestão e do Desenvolvimento Institucional foram realizadas várias ações, das 

quais podemos destacar a difusão de informações e construção de conhecimentos relacionados às 

melhores práticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com vias à melhoria da qualidade 

institucional, bem como a supervisão e acompanhamento das ações da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e a Comissão Setorial de Avaliação (CSA), articulando com as comissões de 

avaliação do IFBA e gestores dos Campi. Destaca-se a utilização de software que veio dinamizar a 

utilização dos serviços de empréstimos/ renovação/ consultas e acervo on line, divulgando para a 

comunidade todas as obras existentes no IFBA, serviço disponibilizado inicialmente em dez Campi 

do IFBA. 
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é uma autarquia 

com atuação no Estado da Bahia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático pedagógica e disciplinar. Trata-se de uma instituição pública de educação superior, básica e 

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

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

tecnológicos, com indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em sua prática pedagógica, 

multiCampi e descentralizada, composta pela Reitoria, 21 Campi e 1 Campus Avançado. A Reitoria 

funciona no município de Salvador e os Campi estão localizados na capital, Região Metropolitana e 

interior do estado, a saber: Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Ilhéus, 

Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Salvador, Valença, 

Vitória da Conquista, Santo Amaro, Simões Filho, Porto Seguro, Feira de Santana, Paulo Afonso e 

Seabra, sendo que Euclides da Cunha atingiu o status de campus no 2º semestre de 2015. O Campus 

Avançado situa-se em Ubaitaba. 

 

1.1 Finalidades e competências institucionais da Unidade 

 

As finalidades e competências institucionais estão definidas na Lei Nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país. As mais fortemente 

relacionadas à atuação do IFBA são àquelas consoantes com a missão institucional de “promover a 

formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade 

socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do País”. São elas: 

I.Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando 

e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II.Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 

III.Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

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

gestão; 
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IV.Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

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

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

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

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; 

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

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

VII.Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII.Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX.Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

Para cumprir sua missão, as ações institucionais buscam ainda atingir os objetivos 

estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, no Plano de Metas 

Institucional (PMI) de 2015 e no Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) celebrado 

com o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e com a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC).  

 

1.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Unidade 

 

O IFBA na sua configuração atual origina-se de alterações e transformações ocorridas ao 

longo de mais de cem anos. Recentemente teve sua alteração para Instituto Federal, conforme a Lei 

Nº 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, a partir da transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), que por sua vez constituiu-se pela transformação da Escola 

Técnica Federal da Bahia (ETFBA) com a incorporação do Centro de Educação Tecnológica da 

Bahia (CENTEC).  

O Instituto rege-se pelos seguintes instrumentos normativos: 

I. Estatuto; 
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II. Regimento Geral; 

III. Resoluções do Conselho Superior; 

IV. Atos da Reitoria; 

V. Atos das Diretorias Gerais dos Campi. 

O Regimento Geral do IFBA reúne todas as normas comuns aos vários órgãos que 

disciplinam as competências e atividades dos setores integrantes da estrutura organizacional, nos 

planos administrativo, didático-pedagógico e disciplinar, com o objetivo de complementar e 

normatizar as disposições estatutárias. 

Além dos instrumentos normativos citados acima, o IFBA já utiliza o Manual de Patrimônio, 

tendo finalizado no ano de 2015 o Manual do Almoxarifado, que contém descrições, conceitos e 

orientações de procedimentos pertinentes aos serviços de responsabilidade deste Setor, o qual foi 

elaborado para atender as recomendações do Relatório Final de Auditoria Nº 024/2014. Atualmente, 

encontra-se em processo de elaboração o Manual de Compras e o Manual de utilização de Veículos 

Oficiais, com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2016. 

 

1.3 Ambiente de atuação  

 

O IFBA atua na área de educação pública, promovendo Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, Cursos de Graduação nas modalidades Bacharelado/ Licenciatura, Cursos Superiores 

de Tecnologia, Cursos de Pós-Graduação lato Sensu e Stricto Sensu na capital baiana e no interior 

do estado. 

O IFBA exerce suas atividades pautado pelos referenciais ético-políticos, científicos e 

tecnológicos presentes nos princípios e diretrizes de sua atuação. 

O desempenho desta Instituição de educação básica, profissional e superior acompanha os 

processos de transformação no mundo do ensino e do trabalho com a perspectiva de diminuição das 

desigualdades sociais no Brasil. Destarte, o IFBA busca contribuir para a inserção social, para a 

formação integradora do cidadão e para a produção do conhecimento. 

O IFBA vem buscando nos seus diversos Campi a implementação de ações que visam 

atender aos critérios de sustentabilidade, como sistema de tratamento de resíduos, coleta seletiva de 

lixo, coleta de águas pluviais, entre outras.  
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No intuito de identificar as demandas da sociedade, o IFBA realiza, com a administração 

municipal, audiências públicas com a finalidade de elaborar pesquisas para apoiar a identificação 

dos cursos a serem oferecidos observadas as particularidades regionais. 

Neste cenário, pelas características apontadas, as oportunidades permanecem abertas e 

renovam-se constantemente. A expansão experimentada nos últimos anos pela Instituição deu 

origem a um conjunto de ameaças inscritas mais no ambiente interno, em especial no que concerne à 

condição econômico-financeira de responder às necessidades de custeio para o funcionamento, do 

que, efetivamente, na sua capacidade de responder aos desafios postos pelo contexto local e 

regional, seja do ponto de vista da formação de quadros para o mundo do trabalho, seja, também, no 

que diz respeito às contribuições fundamentais que a instituição empresta às políticas públicas que 

revelam o seu desempenho na construção de uma sociedade mais justa, democrática e soberana.
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1.4 Organograma 
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A estrutura organizacional do IFBA foi estabelecida de tal forma a viabilizar a descentralização da gestão, conforme autonomia prevista nos termos da 

Lei Nº 11.892/08, respeitada a vinculação ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e a missão institucional, em consonância com o desenvolvimento 

sustentável regional e as demandas da sociedade. 

Quadro 2 - Informações sobre as áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Reitoria 

Delega atribuições executivas aos Pró-Reitores, Diretores Sistêmicos e 

Diretores Gerais dos Campi, para a prática de atos nas áreas acadêmica e 

administrativa. 

Renato da Anunciação 

Filho 
Reitor 2015 

Gabinete Apoio e assessoramento às ações políticas e administrativas do (a) Reitor (a). Edmilson dos Santos Pinto Chefe de Gabinete 2015 

Pró-Reitoria de Ensino 

Planeja, desenvolve, controla e avalia a execução das políticas do Ensino, nos 

diversos níveis e modalidades e da Assistência Estudantil, promovendo ações 

que garantam a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e 

assegurando a capacitação do corpo funcional. 

Lívia Santos Simões Pró-Reitor 2015 

Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

de desenvolvimento e a articulação entre as Pró-Reitorias e os Campi. 

Anilson Roberto Cerqueira 

Gomes 
Pró-Reitor 2015 

Pró-Reitoria de Extensão 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

de extensão e relações com a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa, 

junto aos diversos segmentos sociais. 

José Roberto Silva de 

Oliveira 
Pró-Reitor 2015 

Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão, e as políticas de pós-graduação, 

visando à qualificação dos servidores e à oferta de cursos de pós-graduação, 

bem como promove ações de intercâmbio com instituições e empresas na área 

de fomento à pesquisa, ciência e inovação tecnológica. 

Luiz Gustavo da Cruz 

Duarte 
Pró-Reitor 2015 

Pró-Reitoria de Administração e 

Planejamento 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

de planejamento, administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

Paulo André Queiroz 

Ferreira 
Pró-Reitor 2015 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

Possui como atribuições, dentre outras, propor, planejar, implementar, 

acompanhar e avaliar as políticas e diretrizes relativas ao recrutamento e 

seleção; ao movimento; ao desenvolvimento; à capacitação; à qualificação; à 

avaliação de desempenho; à saúde; à segurança e a qualidade de vida dos 

servidores; 

Luciano Cerqueira de 

Oliveira 
Diretor 2015 
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Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Diretoria de Gestão da 

Tecnologia da Informação 

Elabora e executa o planejamento estratégico de Tecnologia da Informação, 

gerenciar os investimentos, os recursos humanos e tecnológicos, bem como os 

projetos de Tecnologia da Informação 

Luis Cláudio Machado dos 

Santos 
Diretor 2015 

Diretoria de Gestão da 

Comunicação Institucional 

Elabora, estrutura, implementa e supervisiona a política de comunicação, além 

de gerenciar a imagem institucional entre públicos internos, externos e 

Governo. 

Ana Cláudia Sá Oliveira Diretor 2015 

Campus de Barreiras 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Dicíola Figueiredo de 

Andrade Baqueiro 
Diretor Geral 2015 

Campus de Brumado 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Acimarney Correia Silva 

Freitas 
Diretor Geral 2015 

Campus de Camaçari 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Affonso José de Sousa 

Alves Filho 
Diretor Geral 2015 

Campus de Eunápolis 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Fabíolo Moraes Amaral Diretor Geral 2015 

Campus de Euclides da Cunha 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Antonio Adolfo Juliano 

Oliveira Mendes 
Diretor Geral 2015 

Campus de Feira de Santana 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Raigenis da Paz Fiuza Diretor Geral 2015 

Campus de Ilhéus 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Thiago Nascimento 

Barbosa 
Diretor Geral 2015 

Campus de Irecê 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Robério Batista da Rocha Diretor Geral 2015 

Campus de Jacobina 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Epaminondas Silva Macedo Diretor Geral 2015 

Campus de Jequié 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Antônio Moab Souza Silva Diretor Geral 2015 
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Áreas/ Subunidades Estratégicas Competências Titular Cargo Período de atuação 

Campus de Paulo Afonso 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Arleno José de Jesus Diretor Geral 2015 

Campus de Porto Seguro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Ricardo Almeida Cunha Diretor Geral 2015 

Campus de Salvador 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Albertino Ferreira 

Nascimento Júnior 
Diretor Geral 2015 

Campus de Santo Amaro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Marcos Antônio Ramos 

Andrade 
Diretor Geral 2015 

Campus de Seabra 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Robson Luiz da Silva 

Menezes 
Diretor Geral 2015 

Campus de Simões Filho 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Rui Carlos de Souza. Mota Diretor Geral 2015 

Campus de Valença 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Alba Rogéria dos Santos 

Silva 
Diretor Geral 2015 

Campus de Vitória da Conquista 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa 
Jaime dos Santos Filho Diretor Geral 2015 

Campus de Santo Antônio de 

Jesus 

Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Edna da Silva Matos Diretor Geral 2015 

Campus de Lauro de Freitas 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 
Aurina Oliveira Santana Diretor Geral 2015 

Campus de Juazeiro 
Planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas 

institucionais nas áreas acadêmica e administrativa. 

Emmanuel Victor Hugo 

Moraes 
Diretor Geral 2015 

Fonte: Gabinete / Reitoria 
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1.5 Macroprocessos finalísticos 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) 

Departamento de Avaliação Institucional e Departamento de Políticas e Gestão Estratégica 

Quadro 3 - Macroprocessos Finalísticos – PRODIN 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Articulação da Reitoria com os 

Campi e dos Campi entre si 

Difusão de informações e construção de 

conhecimentos relacionados às melhores práticas 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão, buscando 

a melhoria do desenvolvimento institucional. 

Pesquisa para conhecimento e análise das 

realidades locais dos Campi e elaboração 

de relatório informativo sobre as 

melhores práticas no IFBA nas áreas de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

inclusive com a realização do concurso, 

melhores práticas do IFBA. 

Reitoria e Campi 

Gestores dos Campi, Pró-

Reitores, Diretores Sistêmicos 

e Comissões específicas 

Atuação no planejamento 

estratégico institucional 

Acompanhamento e fiscalização do 

cumprimento do Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2014-2018. 

Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018 e Relatório Anual de 

Acompanhamento do PDI. 

Reitoria e campis 

Gestores dos Campi, Pró-

Reitores, Diretores Sistêmicos 

e Comissões específicas 

Atuação no processo de 

avaliação institucional 

Supervisão e acompanhamento das ações da 

CPA e CSA. Articulação com as comissões de 

avaliação do IFBA e gestores dos Campi. 

Estudo para construção de uma Política 

de Avaliação Institucional. 

Preparação para recebimento das visitas 

externas de reconhecimento de curso. 

Comunidade interna e 

externa do IFBA 

PRODIN e Comissões de 

Avaliação 

Criação e funcionamento do 

Observatório da Educação e do 

Trabalho no IFBA 

Realizar e publicar análise socioeconômica dos 

municípios e regiões onde o IFBA possui 

Campi; bem como levantar dados internos sobre 

quantitativo de estudantes matriculados, 

cursantes, evadidos, e egressos, por curso e por 

campus; levantar a força de trabalho do IFBA: 

servidores, estagiários, terceirizados e 

colaboradores; demandas por profissionais e 

cursos; realizar e publicar acompanhamento dos 

estudantes ingressos egressos do IFBA; avaliar o 

processo de expansão e implantação de novos 

Campi e planejar a ação permanente do mesmo e 

publicar anualmente as pesquisas realizadas 

Elaboração do Projeto do Observatório 

da Educação e do Trabalho, Realização 

de contatos e visitas técnicas a outros 

Observatórios, Implantação do 

Observatório. 

Comunidade interna e 

externa do IFBA. 
PRODIN 
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PRODIN - Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) 

Macroprocessos Finalísticos – Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) 

 

Macroprocessos Finalístico Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Elaboração de projeto básico 

para licitações de obras e 

serviços 

Executar e supervisionar projetos arquitetônicos e 

complementares 

Projetos arquitetônicos e 

complementares 

Reitoria e Campi 

Diretores Gerais dos Campi; 

PROAP; Procuradoria Federal; 

Comissão de licitação; Empresas 

contratadas 

Elaborar planilhas orçamentárias e cronograma físico-

financeiro 
Planilhas orçamentárias 

Executar levantamento cadastral e de quantitativo de 

materiais e serviços 
Cadastro e quantitativos 

Elaborar termos de referência para editais de obras e 

projetos 
Termos de referência 

Realizar pesquisas para especificações e cotações de 

material e serviços 

Especificações e planilhas 

orçamentárias 

Realizar pesquisa de preços nas bases SINAPI, ORSE, 

PINI para alimentação de planilhas orçamentárias 
Planilhas orçamentárias 

Fiscalização de obras 

Realizar visitas técnicas 
Avaliação da situação e qualidade das 

obras 

Elaborar relatório de fiscalização das obras Relatório de fiscalização 

Acompanhar a qualidade dos serviços executados Nível de qualidade das construções 

Realizar medições Medições de serviços 

Receber obras e providenciar os termos de entrega 

provisório e definitivo 
Recebimento das obras 
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PRODIN - Gerência de Bibliotecas (GDBIB) 

Macroprocessos Finalísticos – Gerência de Bibliotecas (GDBIB) 

 

Macroprocessos Descrição Produtos e serviços Principais clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Assinatura da base da 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 

A assinatura da visualização das normas técnicas 

da ABNT colabora não somente com os cursos 

técnicos que necessitam da utilização delas como 

também colabora os setores da instituição que 

utilizam 

Link de visualização disponibilizado na 

página do Instituto 

Comunidade interna do 

IFBA, ou comunidade externa 

que esteja na instituição 

GDBIB 

PRODIN  

Assinatura da Biblioteca Digital 

de Livros eletrônicos 

No intuito de disponibilizar literaturas em 

diferentes suportes, realizamos a assinatura anual 

de uma biblioteca digital para a comunidade 

acadêmica 

Disponibilizar ao público interno acesso ao 

acervo digital de livros eletrônicos, todos 

em língua portuguesa. 

Comunidade interna do 

IFBA, ou comunidade externa 

que esteja na instituição 

GDBIB 

PRODIN 

Utilização do software de 

gerenciamento de bibliotecas 

Utilização dos serviços de empréstimos/ 

renovação/ consultas e acervo online, divulgando 

para a comunidade todos as obras existentes no 

IFBA, serviço disponibilizado inicialmente em 

dez Campi do IFBA 

Disponibilizar ao público interno e externo 

acesso a informações sobre o acervo, 

através da internet, para os Campi de: Santo 

Amaro; Valença; Eunápolis; Paulo Afonso; 

Camaçari; Vitória da Conquista; Simões 

Filho; Jequié; Porto Seguro; Juazeiro 

Servidores, alunos e 

comunidade externa. 

GDBIB 

PRODIN 

Convênio de Cooperação técnica 

com o IBGE 

Realizamos esse convênio tornando as 

bibliotecas do IFBA como unidade depositária 

de livros do IBGE. Desse modo, qualquer 

pesquisador que necessite de informações que 

estejam em publicações do órgão poderá se 

dirigir a um campus do IFBA e realizar suas 

pesquisas 

Disponibilizar livros e publicações do 

IBGE que sejam de interesse da 

comunidade interna e externa 

Servidores, alunos e 

comunidade externa 

GDBIB 

PRODIN 

Tratamento técnico de 

documentos históricos do 

Memorial Institucional 

No decorrer do ano, foram selecionados, 

higienizados, classificados e indexados 15.692 

documentos que irão compor o acervo de 

documentos históricos do Memorial 

Disponibilizar ao púbico interno e externo 

acesso ao acervo possibilitando o 

conhecimento da história da Instituição. 

Servidores, alunos e 

comunidade externa. 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

Elaboração da proposta de 

Regimento e Regulamento do 

Através do encontro de bibliotecários realizado 

no Campus Camaçari e posterior em Eunápolis 

Proposta de Regimento e Regulamento para 

o sistema de bibliotecas do IFBA. 

Bibliotecários, demais 

servidores e alunos 
GDBIB 
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Macroprocessos Descrição Produtos e serviços Principais clientes 
Subunidades 

Responsáveis 

Sistema de Bibliotecas do IFBA realizamos em conjunto com todos os 

bibliotecários a proposta de regimento e 

regulamento para o sistema de bibliotecas 

PRODIN  

Contratação de empresa 

especializada na gestão 

museológica e documental 

A empresa contrata auxilia no processo de 

implantação do espaço do Memorial 

Institucional 

Elaboração do projeto destinado ao espaço 

físico do Memorial Institucional. 
Comunidade interna e externa 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

Projeto de implantação do 

Repositório Institucional 

Elaboração da proposta, planejamento e 

desenvolvimento do Repositório Institucional 

para aprovação 

Desenvolvimento do Projeto para 

implantação do Repositório de Teses, 

Dissertações, artigos e outro trabalhos que 

envolvam os servidores e alunos da 

Instituição como forma de preservação da 

memória técnico-científica da Instituição 

Servidores/ discentes/ 

comunidade externa 

GDBIB 

PRODIN 

REITORIA 

Realização do V Encontro de 

Bibliotecários e I de Auxiliares 

de biblioteca, tema: A biblioteca 

universitária como ambiente de 

aprendizagem no ensino superior 

O objetivo do encontro anual é buscar a reflexão 

sobre o panorama e as perspectivas da área de 

biblioteconomia, compartilhando experiências e 

consolidando conhecimentos, além de promover 

a integração dos profissionais bibliotecários e 

auxiliares de bibliotecas promovendo vivências 

culturais 

Discussões e projetos que sejam em comum 

para o sistema de bibliotecas do instituto, 

como o repositório institucional, proposta 

de regimento e regulamento interno do 

sistema 

Bibliotecários, Auxiliares de 

bibliotecas, Comunidade 

interna e externa 

Biblioteca do Campus de 

Eunápolis 

GDBIB 

PRODIN 

REITORIA 

Treinamento de servidores e 

alunos no portal de periódicos da 

capes 

Realização do treinamento no portal de 

periódicos da capes com as editoras Elsevier e 

Proquest para servidores e alunos da instituição 

Qualificação dos servidores e alunos para 

utilização do portal de periódicos 

Bibliotecários, docentes e 

alunos 

GDBIB 

PRODIN  

Atividade de Extensão: A 

fotografia como suporte visual 

da memória do ensino técnico 

profissional na Bahia 

Aplicação do projeto para digitalização do 

acervo fotográfico do memorial facilitando 

procura por itens através de ferramenta de busca 

na web ampliando o acesso à informação 

Disponibilizar o acervo fotográfico do 

IFBA através da digitalização do acervo 

Comunidade interna e externa 

do IFBA 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 

Exposição temporária com 

documentos do memorial 

institucional no gabinete do 

Reitor 

Apresentação sobre a concepção do memorial, 

contendo detalhes sobre o espaço físico 

destinado ao acervo; confecção de painéis  

contando a história da instituição; painéis do 

acervo fotográfico; vitrines com as diversas 

coleções 

Divulgação do acervo do memorial 
Reitor e visitantes do 

Gabinete 

CMI 

GDBIB 

PRODIN 
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Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

Quadro 4 - Macroprocessos Finalísticos – PROEX 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Normalização e normatização de 

convênios, acordos, protocolos de 

intenções 

Convênio com instituições 

públicas/privadas parceiras, 

credenciamento, autorização das 

fundações de apoio e normalização do 

relacionamento IFBA/Fundações 

Convênios, acordos, contratos acadêmicos, 

protocolos de intenções devidamente 

formalizados com entidades de ensino superior, 

instituições públicas e privadas. 

Instituições no âmbito 

Governamental (Federal, 

Estadual e Municipal), da 

iniciativa privada e 

organizações da sociedade 

civil. 

PROEX / Departamento de 

Programas e Projetos 

ITCP 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (ITCP) que atua no fomento à 

Economia Solidária no âmbito do IFBA 

Garantir a continuidade das atividades da 

incubadora, visando avançar e aperfeiçoar na 

incorporação de novas demandas oriundas de 

comunidades tradicionais e movimentos sociais 

e na expansão do conjunto de atores envolvidos 

com a Economia Solidária e Tecnologia Social 

nos novos Campi do IFBA. 

Trabalhadores e 

trabalhadoras em condições 

de vulnerabilidade social, 

atendendo dentro de 

algumas comunidades 

associações de mulheres no 

segmento de confecção e 

artesanato. 

PROEX / Departamento de 

Relações Comunitárias 

Edital de Extensão Nº 01/2015 

Programa Institucional do IFBA, 

destinado a fortalecer a 

institucionalização da extensão 

tecnológica através do apoio financeiro a 

Projetos de Extensão 

Atender a demanda social, especialmente 

aquela proveniente de populações em situação 

de risco, colaborando para a inclusão social, a 

geração de oportunidades e a melhoria das 

condições de vida, favorecendo o 

desenvolvimento local e regional. 

Docentes, técnicos 

administrativos, discentes e 

comunidade do entorno dos 

Campi do IFBA. 

PROEX / Departamento de 

Relações Comunitárias 

Regulamento de Estágio 

Apresenta itens voltados ao 

esclarecimento de cada etapa do estágio, 

consoante legislação de estágio de 

estudantes, regulamentada pela Lei Nº 

11.788 de 25/09/2008 

Orientar a comunidade acerca dos 

procedimentos de estágio. 
Comunidade acadêmica 

PROEX / Departamento de 

Relações Empresariais 

Regulamento da Empresa Júnior 

Estabelece as normas e diretrizes que 

regem a criação, o reconhecimento e o 

funcionamento das empresas 

Proporcionar espaços e oportunidades para 

discentes desenvolverem atividades inerentes 

aos currículos e aplicação prática dos 

Comunidade acadêmica 
PROEX / Departamento de 

Relações Empresariais 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

conhecimentos teóricos associados a sua 

respectiva área de formação acadêmica e 

técnica. 

JIFBA 

Os Jogos Seletivos do IFBA (JIFBA), 

foram compostos por três etapas, 

realizadas, respectivamente nas cidades 

de Vitória da Conquista, Paulo Afonso e 

Ilhéus, no período de 09 de outubro a 13 

de dezembro e teve como um dos 

objetivos a integração, o respeito mútuo, 

o convívio harmônico, o bom 

relacionamento e o estreitamento das 

relações entre professores, estudantes, 

técnicos-administrativos, colaboradores e 

comunidade externa. 

A 1ª edição do JIFBA contou com a 

participação de cerca de 1.000 estudantes-

atletas, envolvimento de cerca de 500 

servidores e cerca de 100 voluntários, que 

atuaram nas mais diversas funções, dentre elas 

médicos, árbitros, fisioterapeutas, enfermeiros, 

recepcionistas e nutricionistas. Contou com 

diversas parcerias de universidades, faculdades, 

clubes esportivos e recreativos, estádios, 

rádios, emissoras de TV, sites, prefeituras, 

agentes de esporte, instituições, empresas 

privadas, famílias dos alunos e servidores do 

IFBA, além da comunidade do entorno de cada 

campus do IFBA. 

Estudantes e Servidores do 

IFBA e comunidade externa 

(população do entorno, 

instituições parceiras, 

voluntários, empresas 

privadas e colaboradores 

em geral) 

PROEX / Departamento de 

Ações de Cultura, Esporte e 

Lazer 
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Pró Reitoria de Ensino (PROEN) 

Quadro 5 - Macroprocessos Finalísticos – PROEN 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Planejamento e 

monitoramento 

Reuniões com os Diretores de Gerais, Campi e 

Diretores de Ensino para avaliar e redirecionar 

estratégias e ações da área de ensino 

Programas institucionais e instrumentos de 

gestão 

Equipe gestora estratégica e 

tática dos Campi 
PROEN 

Monitoramento do 

Desempenho Acadêmico 

Levantamento de dados junto aos Campus, 

sistematização e interpretação conjunta. 
Indicadores e ações conjuntas de melhoria 

Diretores de Gerais e 

Diretores de Ensino 
PROEN 

Acompanhamento dos planos 

de curso 

Disponibilização das diretrizes normas e padrões 

necessários à elaboração e execução dos planos 

de cursos 

PPCs ajustados e cursos ocorrendo conforme 

planejamento 

Diretores de Ensino dos 

Campi 

PROEN / Dept. Educação 

Técnica 

PROEN / Dept. Educação 

Superior 

Melhoria dos planos de curso 

Acompanhamento da execução e implementação 

de ações de incentivo à melhoria continua dos 

planos de cursos técnicos e superiores 

PPCs atualizados 

Diretores de Ensino dos 

Campi 

PROEN / Dept. Educação 

Técnica 

Estudantes 
PROEN / Dept. Educação 

Superior 

Assessoramento aos Campus na 

oferta dos cursos 

Realização de reuniões, levantamento de dados e 

instituição de documentos norteadores para 

fomento da oferta regular dos cursos, com 

eficiência. 

Instrumentos de gestão desenvolvidos e 

aprimorados 

Diretores de Ensino dos 

Campi 

PROEN / Dept. Educação 

Técnica 

PROEN / Dept. Educação 

Superior 

Acompanhamento dos 

processos de reconhecimento 

dos cursos superiores 

Realização de seminários, reuniões, cursos de 

capacitação e auditorias permanentes. 

Indicadores internos atualizados 
Diretores de Ensino dos 

Campi 
PROEN / Dept. Educação 

Superior 
Comissão interna de avaliação 

Coordenadores de curso 

Estudantes 

Normatização da oferta de 

cursos EaD 

Disponibilização das diretrizes, normas e padrões 

necessários à elaboração e execução dos 

programas de EAD. 

Instrumentos de gestão desenvolvidos e 

aprimorados 

  PROEN / Coord. Institucional 

Diretores de Ensino dos 

Campi 
Rede e-Tec 

Coordenadores de curso   

Acompanhamento dos 

programas de EaD 

Monitoramento da execução dos programas e 

incentivo à melhoria continua dos programas de 

EAD 

Indicadores internos atualizados 
Estudantes 

PROEN / Coord. Institucional 

Maior efetividade na oferta dos cursos Rede e-Tec 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Coordenação da rede de apoio 

tecnológico 

Viabilização a utilização de sistemas interativos 

de aprendizagem 

Infraestrutura de produção, oferta e 

transmissão de cursos EAD desenvolvida 

Estudantes 
PROEN / Coord. Institucional 

da Rede 

Docentes Rede e-Tec 

Atualização e adequação dos 

registros acadêmicos à 

legislação e às normas internas 

Disponibilização das diretrizes, normas e padrões 

necessários à execução das atividades inerentes 

aos registros acadêmicos. 

Registros realizados em conformidade 
Setores de Registro 

Acadêmico dos Campis 

PROEN / Dept. Assuntos 

Acadêmicos 
Calendários acadêmicos e outros 

instrumentos organizados 

Acompanhamento dos setores 

de registro acadêmico dos 

Campus. 

Monitoramento da execução e incentivo à 

melhoria continua; 
Registros atualizados e precisos Alunos 

PROEN / Dept. Assuntos 

Acadêmicos 

Emissão e registro dos 

diplomas de cursos regulares. 

Acompanhamento dos registros acadêmicos para 

proceder aos tramites de emissão de diplomas 
Diplomas emitidos e registrados 

Alunos concluintes PROEN / Dept. Assuntos 

Acadêmicos 
Empregadores 

Registros e atualizações 

próprios do Pesquisador 

Institucional 

Alimentação dos sistemas oficiais do MEC 

(Censo Escolar, SIMEC, SISTEC, e-MEC); 
Indicadores atualizados 

MEC PROEN / Dept. Assuntos 

Acadêmicos 
Sociedade 

Planejamento e execução dos 

processos de seleção de alunos 

Levantamento da capacidade de oferta dos 

Campi e organização do processo seletivo, tendo 

em vista a taxa máxima de ocupação nos cursos. 

Vagas ofertadas Candidatos às vagas 

ofertadas pelo IFBA e suas 

famílias 

PROEN / Dept. Seleção de 

Alunos 
Exames aplicados 

Estudantes selecionados 

Seleção de estudantes por meio 

do SISU 

Realização dos procedimentos relacionados à 

seleção de alunos por meio dos sistemas do 

governo como o SISU. 

Vagas ofertadas 
Candidatos às vagas 

ofertadas pelo IFBA 
PROEN / Dept. Seleção de 

Alunos Cronograma cumprido MEC-SESU 

Estudantes selecionados   

Acompanhamento da execução 

da política de assistência 

estudantil 

Articulação dos Campi para a execução da 

política de assistência estudantil, com vistas ao 

incremento da permanência e êxito dos 

estudantes 

Programas de assistência estudantil 

executados 
Estudantes 

PROEN / Dept. Permanência 

e Assistência Estudantil 

Acompanhamento de projetos 

relativos ao ensino 

Articulação dos Campi para a execução do 

PIBID, PJTC, PET, Mobilidade ANDIFES, entre 

outros 

Estudantes beneficiados pelos programas 
Estudantes e PROEN / Dept. Educação 

Superior Comunidade 
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Pró Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) 

Quadro 6 - Macroprocessos Finalísticos – PRPGI 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Pós-Graduação 

Cursos de especialização Latu Sensu com carga horária 

mínima de 360h, enfatizam a aquisição de 

conhecimentos e habilidades especializados e 

aprofundados, mas restritos a um objeto específico e 

para capacitar um agente a lidar melhor com esse 

objeto. A Resolução CES/CNE Nº 1, de 8 de junho de 

2007 estabelece as normas para o funcionamento dos 

cursos de pós-graduação lato sensu. No final do curso o 

aluno recebe um certificado com o título de especialista 

Computação Distribuída e Ubíqua Externo Campus de Salvador 

Estudos Étnicos e Raciais: identidades e 

representação 
Externo Campus de Salvador 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Externo Campus de Salvador 

Cursos de pós-graduação Stricto sensu compreendem 

programas de mestrado e doutorado sujeitos ao 

reconhecimento, autorização e renovação de 

reconhecimento previstos na legislação - Resolução 

CNE/CES Nº 1/2001, alterada pela Resolução 

CNE/CES Nº 24/2002. São cursos mais demorados, que 

podem variar de dois a cinco anos, e envolvem a 

formulação de um problema inédito que deve ser 

desenvolvido no sentido particular e específico de uma 

teoria. No final do curso o aluno recebe um diploma 

com o título acadêmico de mestre ou de doutor. 

Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar 

em Difusão do Conhecimento em associação com 

UFBA, UNEB, LNCC, UEFS e FVC 

Externo PRPGI 

Atendimento a chamada de 2014 da CAPES, 

mediante Aplicativo para Propostas de Novos 

Cursos (APCN), tendo submetido a proposta de 

Mestrado Profissional de Engenharia de Sistemas e 

Produtos 

Externo PRPGI 

 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Qualificação 

Qualificação de servidores do IFBA por meio de cursos 

de mestrado e doutorado e bolsas de estudo com o 

envolvimento de diversas instituições 

Mestrado Profissional em Administração 

(NPGA/EAUFBA) 

Interno/Docentes/ 

PRPGI Técnico-

administrativos 

Mestrado e Doutorado em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências - PPGEFHC 

(UFBA/UEFS) 

Interno/Docentes/ 

PRPGI Técnico-

administrativos 
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Mestrado Profissional em Gestão e 

Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC 

(UNEB) 

Interno/Docentes/ 

PRPGI Técnico-

administrativos 

Mestrado e Doutorado em Educação - 

PPGEDU (FACED/UFBA) 

Interno/Docentes/ 

PRPGI Técnico-

administrativos 

Programa de Formação Doutoral Docente – 

Novo Prodoutoral/CAPES 

Interno/Docentes/ 

PRPGI Técnico-

administrativos 

Pesquisa e Inovação 

A PRPGI estimula a pesquisa científica e tecnológica 

desenvolvida por pesquisadores, bem como por 

estudantes dos diferentes níveis de ensino. A atividade 

de pesquisa e difusão de conhecimento, continuamente 

perpassada por um viés social, almeja dar respostas às 

questões científicas e viabilizar, através de soluções 

tecnológicas, apoio às necessidades da sociedade e do 

setor produtivo. A integração entre ensino, pesquisa e 

extensão constitui-se como um dos seus principais 

objetivos. As atividades de pesquisa são desenvolvidas 

por meio do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento 

(FUNPED), regulamentado pela Resolução Nº 35, de 

21/12/2012 

Participação de servidores em eventos 

científicos nacionais e internacionais 
Interno/Pesquisadores PRPGI 

Programa de Fomento à Pesquisa e Inovação - 

Bolsa Pesquisador do IFBA 2014-2016 
Interno/Pesquisadores PRPGI 

Programa de Fomento à Pesquisa e Inovação - 

Pró-Pesquisa 2014-2016 
Interno/Pesquisadores PRPGI 

Programa de Apoio à Pesquisa e Inovação -

Bolsa Inovação 2014-2016 
Interno/Pesquisadores PRPGI 

Pedido de Depósito de Patentes de Invenção, 

marca, Modelos de Utilidades no INPI e 

Registro de Software 

Interno/Pesquisadores PRPGI 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Pesquisa e Inovação 

APRPGI estimula a pesquisa científica e tecnológica 

desenvolvida por pesquisadores, bem como por 

estudantes dos diferentes níveis de ensino. A atividade 

de pesquisa e difusão de conhecimento, continuamente 

perpassada por um viés social, almeja dar respostas às 

questões científicas e viabilizar, através de soluções 

tecnológicas, apoio às necessidades da sociedade e do 

Divulgação e distribuição do Manual de 

Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia do IFBA 

Interno e Externo PRPGI 

Edital/Chamada 6ª edição do Concurso Uma 

ideia na cabeça uma inovação na mão 
Interno/Estudantes PRPGI 
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setor produtivo. A integração entre ensino, pesquisa e 

extensão constitui-se como um dos seus principais 

objetivos. As atividades de pesquisa são desenvolvidas 

por meio do Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento 

(FUNPED), regulamentado pela Resolução Nº 35, de 

21/12/2012 

Disseminação da cultura de propriedade 

intelectual e inovação com Palestras e 

minicursos que envolvam o tema “A 

Informação de Patentes: Estímulo à 

Criatividade e fonte de inovação Informação de 

patentes” 

Interno e Externo PRPGI 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica e Tecnológica 
Interno/Estudantes PRPGI 

Seminário de Iniciação Cientifica e Inovação 

Tecnológica do IFBA 

Interno/Estudantes/ 

Orientadores 
PRPGI 
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Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) 

Quadro 7 - Macroprocessos Finalísticos – PROAP 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Planejamento 

Reuniões com os Diretores Gerais dos Campi, Pró-

Reitorias e Diretorias Sistêmicas para a elaboração do 

planejamento tático e operacional. 

Plano de Metas Institucional 

Diretores Gerais, Servidores, 

Órgãos de Controle, Pró-

Reitores e Reitor 

DGAP/DEPLAN 

Acompanhamento do 

Plano de Metas 

Avaliação das metas contidas no Plano de Metas 

Institucional 

Relatório de Acompanhamento de 

Metas 

Diretores Gerais, Servidores, 

Órgãos de Controle, Pró-

Reitores e Reitor 

DGAP/DEPLAN 

Elaboração do Relatório 

de Gestão 

Realização das ações necessárias para atender as 

demandas para a elaboração do Relatório de Gestão 

Institucional, atendendo as determinações do 

Tribunal de Contas da União. 

Relatório de Gestão 

Diretores Gerais, Servidores, 

Órgãos de Controle, Pró-

Reitores e Reitor 

DGAP/DEPLAN 

Planejamento 

Orçamentário 

Reuniões com os Diretores de Gerais dos Campi, 

Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas para a 

elaboração do planejamento orçamentário. 

Matriz Orçamentária Campi e Reitoria DGCOF/DEORC 

Elaboração de empenhos 

Realização das ações necessárias para a elaboração 

dos empenhos para aquisição de equipamentos e 

materiais, bem como a contratação de serviços. 

Empenho processos licitatórios Campi e Reitoria DGCOF/DEORC 

Execução Financeira 
Realização dos pagamentos referentes à contratação 

de serviços e/ou aquisição de equipamentos. 
Relatório de execução 

Fornecedores e Prestadores de 

Serviços 
DGCOF/DEFIN 

Execução Contábil 
Realização das ações necessárias para atender às 

legislações pertinentes a Contabilidade Pública. 
Relatórios Contábeis 

Campi, Reitoria e Órgãos de 

Controle. 
DGCOF/DECONT 

Execução Contábil 
Realização das ações para a gestão das contas 

contábeis e suas conciliações 

Balanço Institucional e Relatórios 

Contábeis 

Campus, Reitoria e Órgãos de 

Controle 
DGCOF/DECONT 

Compras Institucionais 
Elaboração de processos licitatórios institucionais 

para aquisição de equipamentos, materiais e serviços. 
Processos Licitatórios Institucionais Campi e Reitoria DGAP/DEPAD 

Gestão Administrativa 

Realização das ações necessárias para atender às 

demandas de gestão com foco nas boas práticas da 

Administração Pública. 

Relatórios Gerenciais 
Campi, Reitoria e Auditoria 

Interna. 
DGAP/DEPAD 

Gestão Administrativa 
Realização de ações para o acompanhamento da 

gestão orçamentária e financeira das obras existentes 

Planejamento, programação e 

pagamentos. 
Obras institucionais DGAP/PROAP 
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na Instituição.  

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) 

Quadro 8 - Macroprocessos Finalísticos – DGP 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Pagamento de Pessoal 

Atualização financeira, conferência, revisão e demais 

lançamentos em folha de pagamento de colaboradores 

diretos da Instituição. 

Elaboração de planilhas e memórias de 

cálculo, lançamentos na folha de 

pagamento 

Todos os agentes públicos da 

Instituição 

Coordenação de Pagamento 

de Pessoal 

Adicionais e Gratificação 

de Pessoal 

Atualização financeira, conferência, revisão e demais 

lançamentos em folha de pagamento de auxílios, 

adicionais e gratificações dos colaboradores diretos da 

Instituição. 

Elaboração de planilhas e memórias de 

cálculo, lançamentos na folha de 

pagamento 

Todos os agentes públicos da 

Instituição 

Coordenação de Auxílios, 

Adicionais e Gratificações 

Atualização Cadastral 

Atualização de dados cadastrais, emissão de portarias 

relacionadas à vida funcional, lançamento de férias e 

apuração da frequência. 

Edição de Portarias e lançamentos de 

informações nos sistemas de 

acompanhamento da vida funcional dos 

colaboradores 

Todos os agentes públicos da 

Instituição 
Coordenação de Cadastro 

Movimentação de Pessoal 

Gestão dos quadros de pessoal ativo e temporário, 

movimentações de pessoal (admissão, vacância, 

aposentadoria, remoção, redistribuição e relocação, 

entre outros). 

Acompanhamento das listas de concurso 

público, edição de portarias relacionadas 

à movimentação de pessoal, 

dimensionamento e adequação da força 

de trabalho 

Todos os agentes públicos da 

Instituição, candidatos aprovados 

em concurso, servidores de 

outros órgãos ligados ao MEC e 

aposentados 

Coordenação de 

movimentação de pessoal e 

Coordenação de contratação 

temporária e Coordenação de 

Aposentadoria 

Capacitação e 

Desenvolvimento 

Proporcionar o desenvolvimento, contínuo e 

permanente, do servidor, de acordo com o plano de 

desenvolvimento nacional, gerenciar os afastamentos 

para estudos e acompanhar as avaliações anuais de 

desempenho e de estágio probatório. 

Prospecção de cursos de 

aperfeiçoamento, capacitação e 

requalificação, estudo da necessidade 

institucional, instrução de processos de 

afastamento para estudo, aplicação e 

acompanhamento de avaliações de 

desempenho e estágio probatório 

Todos os agentes públicos da 

Instituição 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento e 

Capacitação e Coordenação 

de Gestão de Desempenho 
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Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação (DGTI) 

Quadro 9 - Macroprocessos Finalísticos – DGTI 

Macroprocesso Descrição Produtos e Serviços Principais clientes Subunidades responsáveis 

Planejamento 

Operacional de TI 

Responsável pela estruturação de todas as 

informações necessárias para o funcionamento 

harmônico da organização, visando auxiliar a 

organização no apoio à tomada de decisões do 

negócio sejam operacionais, táticas ou decisões 

estratégicas, no que diz respeito a sua qualidade, 

produtividade, efetividade, modernidade 

Planejamento de Compras para TIC, 

Planejamento e gerenciamento das 

necessidades de TIC, Planejamento 

Capacitações para Servidores da TIC, 

Planejamento Ações Táticas e 

Estratégicas e Compras conjuntas dos 

equipamentos ligados à área de TI 

Unidades do IFBA e Reitoria 
Comitê Gestor de TI, DSI 

e DRT 

Desenvolvimento de 

Soluções de TI 

Responsável por organizar e desenvolver processos 

informacionais que se relaciona com as áreas de 

negócio sugerindo novos caminhos para a instituição 

melhorar o seu desempenho global, através do uso 

racional e criativo da tecnologia de informação. 

Desenvolvimento de sistemas, 

Desenvolvimento web, Gestão das 

solicitações de alterações nos sistemas 

informatizados e Gerenciamento das 

mudanças de tecnologia / metodologia 

utilizada 

Unidades do IFBA e Reitoria CGTI's 

Gestão da 

Infraestrutura de TI 

Responsável pela gestão proativa e inteligente no 

gerenciamento da infraestrutura com soluções de 

monitoramento e gerenciamento para ter total 

controle sobre o gerenciamento do ambiente de 

tecnologia. 

Configuração e manutenção da 

segurança de rede, Instalação, 

configuração e manutenção dos sistemas 

operacionais e de serviços de 

infraestrutura de TI, suporte à área de 

desenvolvimento de aplicações e Suporte 

de apoio aos usuários 

Unidades do IFBA e Reitoria CGTI's 
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Diretoria de Gestão de Comunicação Institucional (DGCOM) 

Quadro 10 - Macroprocessos Finalísticos – DGCOM 

Macroprocessos Descrição Produtos e serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Comunidade externa 

Manter a sociedade informada acerca das ações e 

serviços prestados pelo IFBA, bem como fortalecer a 

imagem da Instituição como promotora de um ensino 

público e de qualidade. 

Matérias jornalísticas, informações, 

campanhas de comunicação, Processo 

Seletivo, clipping, relacionamento com a 

imprensa, coberturas fotográficas e 

divulgação e apoio a eventos 

Sociedade, instituições 

públicas e privadas, 

candidatos (possíveis 

futuros alunos) e veículos 

de imprensa 

Campi 

Comunicação interna 
Prestar informações para o público interno e divulgar 

as atividades de interesse do IFBA. 

Mural eletrônico, intranet, revista IFBA 

Notícias, divulgação de eventos e apoio a 

eventos 

Servidores, alunos e 

terceirizados. 
Campi 

Programação visual 

Contribuir para o planejamento e a implementação de 

campanhas de comunicação internas e externas, 

objetivando transmitir as mensagens desejadas de 

maneira eficaz e objetiva. 

Desenvolvimento e aplicação de 

identidades visuais para as peças de 

comunicação (cartazes, banners, faixas, 

folders, etc.) e criação, desenvolvimento 

e aplicação de projetos gráficos para 

cartilhas, revistas, etc. 

Comunidade externa, 

Campi e Reitoria, 

fornecedores e parceiros 

Campi 

Relações Públicas 

(Gestão de mídias 

sociais) 

Construir e reforçar o relacionamento e a interação 

com a sociedade por meio das mídias sociais 

(Facebook, Twitter, Instagram). 

Posts, tweets, vídeos, imagens e audios 

Imprensa, comunidades 

interna e externa e 

Parceiros 

Campi 
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 

2.1 Planejamento organizacional 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) DO IFBA - 2014 / 2018 

O planejamento estratégico configura-se como uma prática essencial na Administração, 

Pública ou Privada, tendo em vista os benefícios que a organização pode obter com o uso desta 

ferramenta, dentre eles a elevação da eficiência, eficácia e efetividade da organização, ampliando 

a racionalidade das decisões, reduzindo os riscos e aumentando as possibilidades de alcançar os 

objetivos traçados.  

O IFBA construiu o seu terceiro e atual planejamento estratégico, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), para o quinquênio 2014-2018, com ampla participação de 

servidores e estudantes, partindo da identidade da Instituição, no que diz respeito à sua filosofia 

de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, bem 

como à sua estrutura organizacional e às as atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende 

desenvolver. Elaborado para um período de cinco anos, o PDI contempla um conjunto de 

informações, projeções e possíveis ações estratégicas para se alcançar o desenvolvimento 

projetado para o período. 

Em 1997, o planejamento estratégico foi concebido para um horizonte de 10 anos, 

quando ainda éramos CEFET-BA. Com a instituição do PDI, em 2004, elaborou-se o primeiro 

documento institucional projetado para o período de 2004-2008 sob a coordenação de uma 

Comissão
1
 constituída para este fim, tomando como referência o Planejamento Estratégico que 

estava em vigor. Já no âmbito do IFBA, o segundo PDI correspondeu ao período de 2009-2013, e 

originou-se da discussão e revisão da versão preliminar elaborada pela Coordenação de 

Planejamento (COPLAN) para o documento geral sob a orientação de uma Comissão 

Coordenadora Geral e Comissões dos Campi
2
, estas últimas responsáveis pela elaboração do PDI 

do respectivo Campus. Tal documento foi finalizado em 2012, pelo Departamento de 

Desenvolvimento Institucional (DDI), vinculado à PRODIN, conforme sugestão da Comissão 

                                                 
¹ Instituída pela Portaria Nº 215, de 26/05/2004, prorrogada pela Portaria Nº 386, de 23/08/2004. 

2
Instituída pela Portaria Nº 923, de 03/08/2009, prorrogada pela Portaria Nº 1.279 de 03/11/2009. Constituíram Comissões 

locais os Campi Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Valença, Vitória da 
Conquista. 
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Geral, a partir de uma apreciação elaborada pelo DDI e que contou com a colaboração dos 

grupos de trabalhos dos Campi.  

Na construção do PDI 2014 – 2018 partiu-se das diretrizes para elaboração do 

documento, instituída pela Secretaria da Educação Superior do MEC (SESu). A realização do 

PDI dependeu necessariamente da definição de metas a curto, médio e longo prazos em 

consonância com documentos institucionais diversos, a exemplo do PPI, TAMC, Relatórios de 

Autoavaliação do IFBA, Avaliação dos Cursos de Graduação, dentre outros.   

Em consonância com o roteiro sugerido pelo MEC, para a construção do PDI, o 

documento do IFBA apresenta os eixos temáticos essenciais, conforme quadro abaixo: 

Quadro 11 - Eixos essenciais do PDI 

I.PERFIL INSTITUCIONAL  

Missão* 

Visão 

Breve Histórico da Instituição de Educação Superior (IES), histórico de implantação e desenvolvimento, se for 

o caso* 

Finalidades e Características 

Objetivos e Metas* (Descrição dos objetivos e quantificação das metas com cronograma) 

Área (s) de atuação acadêmica 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI  

Inserção regional; 

Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas da instituição; 

Organização didático-pedagógica da instituição*: 

Plano para atendimento às diretrizes pedagógicos, estabelecendo os critérios gerais para definição de: 

Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares; 

Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

Atividades práticas e estágio; 

Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

Incorporação de avanços tecnológicos. 

Políticas de Ensino;  

Políticas de Extensão; 

Políticas de Pesquisa e Pós-Graduação (para as IES que propõem desenvolver essas atividades acadêmicas); 

Políticas de Gestão; 

Responsabilidade Social da IES (enfatizar a contribuição à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e 

social da região). 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

(PRESENCIAL E A DISTÂNCIA)  

Oferta de Cursos 

Apresenta dados relativos ao número de vagas, dimensões das turmas (Nº de turmas e Nº de alunos por turma), 

turno de funcionamento e regime de matrícula de seus cursos. Informar ainda a situação atual dos cursos (em 

funcionamento, em fase de autorização ou de futura solicitação), incluindo o cronograma de expansão na 

vigência do PDI conforme detalhamento a seguir: 

Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia) 

Formação Pedagógica; Sequenciais (formação específica, complementação de estudos) 

Programas Especiais 

Pós-Graduação (lato sensu) 

Pós-Graduação (stricto sensu) 

Polos de EAD (atender Portaria Normativa Nº 2 de 10 de janeiro de 2007); 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
44 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Campi e cursos fora de sede. 

IV. PERFIL DOS CORPOS DOCENTE* E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  

Composição (titulação, regime de trabalho) 

Plano de Carreira 

Critérios de seleção e contratação 

Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do quadro 

Cronograma e plano de expansão dos corpos docente e técnico-administrativo, com titulação e regime de 

trabalho, detalhando perfil do quadro existente e pretendido para o período de vigência do PDI 

V. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES* 

Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma Institucional e Acadêmico (formas de 

participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados) 

Órgãos Colegiados: competências e composição 

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

VI. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas) 

Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-pedagógico) 

Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil) 

Acompanhamento dos egressos 

VII. INFRAESTRUTURA* 

Infraestrutura física (detalhar salas de aula, biblioteca, laboratórios, instalações administrativas, sala de 

docentes, coordenações, área de lazer e outros) 

Biblioteca*: 

Quantificar acervo por área de conhecimento (livros e periódicos, assinatura de revistas e jornais, obras 

clássicas, dicionários, enciclopédias, vídeos, DVD, CD Rom e assinaturas eletrônicas) 

Espaço físico para estudos 

Horário de funcionamento 

Pessoal técnico-administrativo 

Serviços oferecidos 

Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo 

Laboratórios*: 

Instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, indicando sua correlação pedagógica com os 

cursos e programas previstos 

Recursos de informática disponíveis 

Relação equipamento/aluno 

Descrição de inovações tecnológicas significativas 

Recursos tecnológicos e de áudio visual 

Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores de necessidades especiais 

(Decreto Nº 5.296/04 e Decreto Nº 5.773/06) 

Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI 

VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Procedimentos de autoavaliação institucional em conformidade com a Lei Nº 10.861/2004 (SINAES) 

Metodologia, dimensões e instrumentos de avaliação 

Utilização dos resultados da avaliação 

IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS* 

Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de expansão previstos no PDI: 

Estratégia de gestão econômico-financeira 

Planos de investimentos 

Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos) 

X. ANEXO 

Legislação aplicável ao IFBA 

Fonte: Adaptado de http://www2.mec.gov.br/sapiens/pdi.html. 

Nota: * Itens obrigatórios conforme Art. 16 do Decreto Nº 5.773/2006. 
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2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Os principais objetivos estratégicos para o ano de 2015, que podemos destacar no PDI 

2014 – 2018 são: 

I. Aumento do número de vagas e de alunos matriculados em todos os níveis de ensino; 

II. Aumento no número de assistidos pela política de assistência estudantil; 

III. Crescimento na Infraestrutura física; 

IV. Aumento da força de trabalho através das novas contratações de servidores (docentes e 

Técnicos. 

 

2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

O processo iniciou com a aprovação da metodologia de construção pelo CONSUP no ano 

de 2013, por meio da Resolução/CONSUP Nº 21 de 03/06/2013, que previu a constituição de 

uma Comissão Sistêmica (CS) e de uma Comissão Local (CL), por campus (16 à época), que 

seriam responsáveis nos âmbitos central e local pela coleta, coordenação, elaboração e aprovação 

do documento nas respectivas esferas
3
. 

Em julho de 2013, foi realizado pela PRODIN / DDI o I Encontro das CL e CS do PDI 

2014-2018, com o fim de alinhar o plano de ação e dar início aos trabalhos. Já em agosto de 

2013 foram realizadas diversas reuniões via web conferência e presenciais, além disso, foi 

definido e discutido o Seminário Sistêmico/ Local. Houve também a definição do cronograma de 

visitas e a entrega do Plano de Trabalho das comissões locais, bem como iniciou-se a construção 

do documento base do PDI. No mês de setembro de 2013 finalizou o documento base que foi 

enviado para os Campi para as devidas contribuições. Nos meses de outubro e novembro de 

2013 foram feitas as visitas aos 16 Campi para os Seminários Locais e continuidade da 

construção do documento. 

Em dezembro houve uma reunião com a participação das Pró-Reitoras de Ensino e de 

Pós-Graduação, de Diretores Gerais de Campi, Diretores de Ensino e Coordenadores de Pesquisa 

e Pós-Graduação a fim de delinear as Linhas de Pesquisa do instituto. 

                                                 
3
Instituídas pela Portaria Nº 1.030 de 04 de julho de 2013 e Portaria Nº 1.288 de 21 de agosto de 2013 
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Em janeiro de 2014 foi feita a atualização das informações no site e a reorganização das 

atividades da CS. Em fevereiro de 2014 houve a elaboração e alimentação de uma planilha de 

controle e acompanhamento do recebimento dos dados dos Campi. Em março houve reuniões 

para revisar sugestões na alteração do documento base para a primeira versão, além da emissão 

de pareceres pelos membros da CS aos Campi, com sugestões de alterações em seus 

documentos. Entre abril e junho houve a compilação dos dados para a essa versão do PDI, 

reuniões ordinárias para deliberações dos trabalhos, além da formatação final dos dados. 

Em julho de 2014, houve a publicação da primeira versão do PDI 2014 - 2018, e a 

realização do Evento de Validação, que contou com a participação de 13 Campi, além de 

membros do CONSUP e representantes dos discentes, docentes e técnico-administrativos. Em 

agosto de 2014 houve a compilação das alterações propostas no Evento de validação e inserção 

dos últimos dados, com posterior entrega do documento ao Reitor para encaminhamento de 

novos procedimentos. Após isso o documento retornou para o PRODIN, a fim de serem 

efetuados os últimos ajustes e serem providenciadas as correções ortográficas e de normas da 

ABNT.  

A despeito de todo o esforço empreendido pela CS, inúmeros fatores retardaram a 

finalização e o encaminhamento do documento para aprovação do CONSUP, dentre eles, a 

adesão dos servidores à paralisação de 2015 e o fato de alguns Campi deixaram de informar 

alguns dados para o preenchimento das projeções. Essa distorção foi corrigida com a solicitação, 

pelo presidente do CONSUP, para que o DDI colhesse e acrescentasse as informações faltantes. 

Após o cumprimento da última etapa de coleta de dados, o documento foi submetido a uma nova 

revisão ortográfica e formatação final, de modo que o PDI foi aprovado por meio da Resolução 

Nº 47 de 04 de novembro de 2015. 

 

2.1.3 Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais e outros planos 

 

A vinculação do PDI do IFBA com o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal se dá 

através dos Programas e Ações de Governo, cujo demonstrativo da Execução das Ações dos 

Programas de Governo é composto por quatro conjuntos de informações, a saber: Identificação 

do Programa de Governo, Ação, Meta Física e Recurso Orçamentário da Ação. 

O Planejamento Estratégico do IFBA define as políticas de Gestão e subsidia gestores na 

construção do Planejamento Tático e Operacional, por meio do Plano de Metas e Ações 

definindo prioridades, objetivando assim, dentre outros escopos a adequada alocação de 
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recursos, ordenando o equilíbrio entre receita e despesa e cumprindo as metas físicas e 

financeiras estabelecidas na Proposta Orçamentária da Instituição. Cabe ressaltar que o IFBA 

continua mantendo os seus compromissos na execução dos seus programas e ações, com as 

Políticas Públicas para a Educação Profissional, sem perder de vista sua Missão em promover o 

crescimento da Instituição nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. 

A construção anual do Plano de Metas Institucional (PMI) adota como referenciais 

estratégicos o PPI e o PDI, o TAMC, os Programas e as Ações de Governo constante da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do IFBA e o Orçamento da Matriz do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) 

visando também, buscar outras fontes, que viabilizem o alcance efetivo das metas programadas. 

O PMI representa um conjunto de metas elaboradas pelos Setores Estratégicos para 

atender aos macro objetivos a serem atingidos: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Para avaliar 

o cumprimento dos planos de acordo com a responsabilidade direta de execução de cada Setor, 

são monitoradas as metas e indicadores pela Diretoria de Administração e Planejamento por 

meio de seu Departamento de Planejamento (DEPLAN) que promove o acompanhamento e a 

avaliação das metas/ações referente ao ano planejado, com vistas a permitir uma revisão das 

ações praticadas, contribuindo para a melhoria contínua do desempenho. 

 

2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução dos resultados dos planos 

 

Embora o PDI compreenda o quinquênio 2014 - 2018, o documento neste ano só foi 

aprovado no final de 2015, de modo que o seu acompanhamento neste ano ficou comprometido, 

limitando-se à constatação das projeções ali elencadas. A partir de 2016, o DDI estará 

implantando uma ferramenta criada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro (IFTM), com a finalidade de acompanhar de forma sistêmica o cumprimento 

do PDI. Para tanto serão designados em cada campus, por intermédio de portaria, os 

responsáveis pelo acompanhamento e alimentação da ferramenta, sempre com a supervisão do 

DDI. Serão elaborados e apresentados relatórios anuais do acompanhamento do PDI do IFBA. 

No que concerne o plano tático e operacional, o monitoramento da operacionalização das 

Metas/Ações planejadas e executadas é realizado anualmente durante o processo de execução 

pelos Setores Estratégicos, no Sistema PMI/PROAP e por contato direto com os Campi. Este 

acompanhamento tem por objetivo avaliar os resultados visando o cumprimento dos objetivos 

traçados e, quando são detectados desvios, são realizados ajustes visando superá-los. 
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Ao final do exercício, todos os Setores Estratégicos fazem a Avaliação Final do Plano de 

Metas, seguindo a metodologia sistematizada que compatibiliza o percentual das metas 

executadas, não executadas, parcialmente executadas, canceladas e reprogramadas por objetivo, 

que compõem o relatório final com apresentação de gráficos. 

A Avaliação Final do Plano de Metas visa subsidiar os Setores Estratégicos, bem como 

os gestores na elaboração de futuras ações de planejamento e tomada de decisão, permitindo 

promover uma avaliação e reflexão da necessidade da prática do planejamento como uma 

importante ferramenta de trabalho e gestão, cada vez mais abrangente e coletiva. 

 

2.3 Desempenho Orçamentário 

 

Através do seu modelo de gestão, o IFBA busca atender os aspectos legais, bem como o 

atendimento as políticas públicas emanadas pelo MEC/SETEC. 

No exercício de 2015, a maior dificuldade foi o contingenciamento orçamentário de 

custeio e investimento na ordem de 20%. Outro entrave encontrado foi a insuficiência dos limites 

financeiros, liberados ao longo do ano, que não atenderam a todas as demandas institucionais, 

gerando assim um considerável passivo financeiro. 

 

2.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da Unidade e resultados alcançados 

 

Os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) referem-se aos Programas Temáticos do PPA. O IFBA não tem 

sob sua responsabilidade a execução desses Programas, executa apenas ações vinculadas a tais 

programas. Portanto, o preenchimento do Item 2.3.1 não se aplica. As ações de programas sob 

responsabilidade do IFBA são apresentadas no item a seguir. 

 

2.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 

Unidade 
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Quadro 12 - Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20RJ                                                              Tipo: Temático 

Título Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica 

Iniciativa 

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de profissionais e a pesquisa, a produção e a disseminação de 

conhecimento na educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades presencial e à distância, considerando programas específicos, 

como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, 

afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a 

educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente. 

Objetivo 
Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação 

inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho. Código: 0597 

Programa Educação Básica                                                 Código: 2030                       Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  ) Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 839.000,00 839.000,00   679.983,57 

  

   679.983,57 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Apoiar a capacitação de formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o 

ensino da história e cultura indígena  
Alunos capacitados 

78 ---- 78 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

245.408,34 223.285,12 12.500,00     

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 / 2016, em fev/2016 
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Quadro 13 - Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20RG                                                             Tipo: Temático 

Título Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da 

oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, 

locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                       Código: 2031                  Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (     ) Sim      (    )Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

12.300.000,00 12.300.000,00 10.199.985,86 8.655.086,53 7.608.054,70 1.047.031,83  1.544.899,33 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

 Expandir e reestruturar as instalações físicas da UJ Setores estratégicos (13 

Campi) 
13 

 
13 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

19.224.776,77 14.869.317,19 436.647,92     

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 / 2016, em fev/2016 
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OBSERVAÇÕES: 

Do valor de R$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais) estão inclusos os 

valores referentes às emendas discriminadas a seguir: 

Emenda Deputado Daniel Almeida Nº 201513390005 no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), empenhado na sua totalidade e inscritos em Restos a Pagar; 

Emenda Deputado Antônio Brito Nº 201527370004 no valor de R$ 1.800.000,00 (hum 

milhão e oitocentos mil reais) não foi liberado limite para empenho; 

Emenda Deputado Walter Pinheiro Nº 201528800008 no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) não foi liberado limite para empenho. 

ANÁLISE:  

O Quadro 16 informa a utilização dos recursos de capital da Ação 20RG, que foram 

investidos em obras e aquisição de mobiliários e equipamentos para os Campi de Barreiras, 

Simões Filho, Feira de Santana, Jequié, Santo Amaro, Camaçari, Paulo Afonso e Seabra os 

novos Campi, bem como os campi do Plano de Expansão III. Cabe observar que a única emenda 

parlamentar que teve o limite orçamentário liberado para empenho foi a do Deputado Daniel 

Almeida Nº 201513390005, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e esta foi destinada a 

obras. 
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Quadro 14 - Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código  6380                                                             Tipo: Temático 

Título Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica, ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à 

modernização do processo didático-pedagógico, à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos 

administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio a pesquisa, inovação e extensão. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações 

do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código: 0582 

Programa  Educação Profissional e Tecnológica                                  Código: 2031               Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

994.650,00 994.650,00 130.331.64 105.619,13 68.344,13 37.275,00  24.712,51 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

 Realizar ações para o desenvolvimento dos setores estratégicos da UJ Setores estratégicos 22   22 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

186.952,71 83.572,78 19.179,05     

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 / 2016, em fev/2016 
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Quadro 15 - Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código  20RL                                                                              Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 

diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações 

do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                               Código: 2031                    Tipo: A - Inicial LOA  

Unidade Orçamentária  26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

97.855.813,00 100.289.183,00 72.709.631,48 50.256.407,49 41.547.811,81  8.708.595,68 22.453.223,99 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

 Realizar a manutenção e funcionamento dos setores da UJ Setores estratégicos 22   22 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

26.138.391,77 19.525.362,92 1.714.229,75     

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 / 2016, em fev/2016 
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ANÁLISE:  

O Quadro 15 “Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional” acima 

informa a utilização de recurso de capital na Ação 20RL, revelando uma diferença maior da 

Dotação Inicial em comparação à Dotação Final. Tal diferença foi gerada pela liberação 

orçamentária de recursos próprios nas fontes 250 e 260, ocasionado pelo excesso de arrecadação. 
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Quadro 16 - Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade da UPC – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 2994                                                               Tipo: Temático 

Título Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 

Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada, em instituições públicas e 

privadas de educação profissional e tecnológica, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de condições de 

permanência aos estudantes. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.     Código: 0582  

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                      Código: 2031                      Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  ) Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

16.826.297,00 16.826.297,00 16.730.463,08 8.587.896,76 7.825.608,64 762.288,12  8.142.566,32 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Realizar a assistência ao estudante da Educação Profissional e Tecnológica Aluno assistido 7.500,00  7.500,00 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º janeiro  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

5.640.194,34 3.671.214,19 193.074,94    

Fonte: Tesouro Gerencial 2015/2016, em fev/2016 
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Quadro 17 - Ação/Subtítulos – OFSS 

Identificação da Ação 

Código Tipo: 

Descrição   

Iniciativa   

Objetivo Código: 

Programa Código:               Tipo: 

Unidade 

Orçamentária 

  

Ação Prioritária (     ) Sim      (    ) Não              Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

                

Execução Física da Ação 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

0      

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º de 

janeiro 
 Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0 

       

OBSERVAÇÃO: 

Este Quadro 17, “Ação / Subtítulos – OFSS” não foi preenchido, pois o Instituto Federal da Bahia é responsável integralmente de executar as 

Ações, portanto, foi utilizado o quadro anterior. 
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Quadro 18 - Ações não previstas LOA do exercício - Restos a Pagar – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 6358                                                                      Tipo: Temático 

Título Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 

diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.                                        

Código:  

Programa Educação Profissional e Tecnológica                    Código: 2031              Tipo: A – Inicial LOA 

Unidade Orçamentária 26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  ) Não                Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

159.050,56 69.874,47 11.512,42 Capacitar servidores da UJ Servidores capacitados 380 

Fonte: Tesouro Gerencial 2015, em fev/2016 
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Quadro 19 - Ações do Orçamento de Investimento 

Identificação da Ação 

Código  20RG                                                                          Tipo: Temático 

Título Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

Iniciativa 
Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 

diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, 

culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.      Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                  Código: 2031            Tipo: A – Inicial LOA  

Unidade Orçamentária 26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )Não                Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

Dotação Inicial Dotação Final Valor Realizado Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

 12.300.000,00 12.300.000,00  10.199.985,86  

Planejar e executar 

ações para expansão, 

reestruturação e 

funcionamento dos 

setores estratégicos 

da UJ 

Setores estratégicos 22 
 

22 

Fonte: Tesouro Gerencial 2015, em fev/2016 
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OBSERVAÇÕES: 

Do valor de R$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais) estão inclusos os valores 

referentes às emendas discriminadas a seguir: 

Emenda Deputado Daniel Almeida Nº 201513390005 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais), empenhado na sua totalidade e inscritos em Restos a Pagar; 

Emenda Deputado Antônio Brito Nº 201527370004 no valor de R$ 1.800.000,00 (hum 

milhão e oitocentos mil reais) não foi liberado limite para empenho; 

Emenda Deputado Walter Pinheiro Nº 201528800008 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais) não foi liberado limite para empenho. 

ANÁLISE: 

Este quadro mostra os investimentos realizados com recurso da Ação 20RG, nos Campi de 

Barreiras, Simões Filho, Feira de Santana, Jequié, Santo Amaro, Camaçari, Paulo Afonso e Seabra, 

bem como os Campi pertencentes ao Plano de Expansão III. 
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Quadro 20 - Ações do Orçamento de Investimento - Continuação 

Identificação da Ação 

Código  20RL                                                                                Tipo: Temático 

Título Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional 

Iniciativa 

Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e 

diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante. 

Objetivo 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, 

sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades 

das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.     Código: 0582 

Programa Educação Profissional e Tecnológica                                  Código: 2031            Tipo: A – Inicial LOA  

Unidade Orçamentária 26427 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  X  )                Caso positivo: (    ) PAC   (    )   Brasil sem Miséria   (    ) Outras 

Execução Financeira e Física 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Meta 

 Dotação Inicial   Dotação Final   Valor Realizado  Descrição da Meta Unidade de medida Previsto Reprogramado Realizado 

28.953.846,00 28.953.846,00 12.894.590,61 
 Realizar a manutenção e funcionamento 

dos setores estratégicos da UJ 
Setores estratégicos 22 

 
22 

Fonte: Tesouro Gerencial 2015, em fev/2016 

 

OBSERVAÇÃO: 

A redução do valor utilizado na ação descrita no Quadro 20, “Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional” acima 

mencionada decorre da compensação do corte orçamento que deveria ser feito na ação 20RG. 
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2.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

No ano de 2015, o IFBA teve dificuldades geradas pelo contingenciamento orçamentário 

de custeio e investimento na ordem de 20% e pela insuficiência no volume de limite financeiro 

liberado ao longo do ano, gerando assim um passivo considerável. Cabe destacar que esta 

situação impactou nos processos de compras, pois as empresas não apresentavam interesse em 

fornecer para o executivo federal, devido a conjuntura econômica atrelada aos constantes atrasos 

na liquidação das faturas.  

Outra dificuldade encontrada foi o orçamento insuficiente para atender as despesas de 

funcionamento (custeio) dos Campi pertencentes ao Plano de Expansão III, exigindo da Reitoria 

um esforço orçamentário e financeiro. 

 

2.3.4 Obrigações assumidas sem retrospectivo crédito autorizado no orçamento 

 

Quadro 21 - Fornecedores nacionais 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

213110100 Fornecedores Nacionais 

Linha Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final do 

exercício anterior 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo final do 

exercício 

158145 05019519000135 0,00 35,00  35,00 0,00 

 

Quadro 22 - Contas a pagar - credores nacionais 

Identificação da Conta Contábil 

Código 

SIAFI 

Denominação 

213110400 Contas a Pagar Credores Nacionais 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final do 

exercício anterior 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo final do 

exercício 

158145 10.719.113/0001-03 0,00 759,99 759,99 0,00 

34.028.316/0005-37 0,00 6.130,77 6.130,77 0,00 

16.891.175/0001-76 0,00 295,00 353,50 58,50 

33.065.699/0001-27 0,00 8.673,05 8.673,05 0,00 

09.242.037/0001-09 0,00 3.310,00 3.310,00 0,00 

32.624.116/0001-98 0,00 101.119,33 101.119,33 0,00 

47.866.934/0001-74 0,00 7.971,24 7.971,24 0,00 

02.421.679/0001-18 0,00 248,50 248,50 0,00 

09.468.387/0001-80 0,00 328,70 328,70 0,00 

11.122.093/0001-43 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 

116.091.505-97 0,00 2.889,51 2.889,51 0,00 

787.959.315-20 0,00 73,86 73,86 0,00 

002.797.325-54 0,00 243,53 243,53 0,00 

296.326.415-15 0,00 46,35 46,35 0,00 

029.691.835-01 0,00 54,50 54,50 0,00 
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025.714.535-48 0,00 159,99 159,99 0,00 

632.642.855-68 0,00 384,30 384,30 0,00 

08.304.720/0001-52 0,00 5.437,00 5.437,00 0,00 

42.035.097/0001-18 0,00 68.802,66 68.802,66 0,00 

052.484.066-09 0,00 160,00 160,00 0,00 

158404 13.745.542/0001-35 0,00 6.872,50 6.872,50 0,00 

33.065.699/0001-27 0,00 21.343,80 21.343,80 0,00 

34.028.316/0005-37 0,00 148,80 148,80 0,00 

42.035.097/0001-18 0,00 11.030,50 11.030,50 0,00 

158405 13.745.542/0001-35 0,00 2.216,60 2.216,60 0,00 

158406 33.065.699/0001-27 0,00 2.589,55 2.589,55 0,00 

47.866.934/0001-74 0,00 1.612,14 1.612,14 0,00 

158407 13.235.732/0001-02 0,00 306.339,71 306.339,71 0,00 

32.624.116/0001-98 0,00 27.737,26 27.737,26 0,00 

115406/20415 0,00 8.424,00 8.424,00 0,00 

158409 671.946.055-20 0,00 304,40 304,40 0,00 

495.049.595-04 0,00 303,00 303,00 0,00 

975.864.475-00 0,00 312,00 312,00 0,00 

42.035.097/0001-18 0,00 54.727,65 54.727,65 0,00 

34.028.316/0005-37 0,00 1.340,49 1.340,49 0,00 

33.065.699/0001-27 0,00 290,71 290,71 0,00 

13.745.542/0001-35 0,00 6.295,19 6.295,19 0,00 

47.866.934/0001-74 0,00 607,22 607,22 0,00 

14.770.606/0001-10 0,00 10.836,62 10.836,62 0,00 

15.139.629/0001-94 0,00 239,86 239,86 0,00 

158410 33.065.699/0001-27 0,00 4.436,21 4.436,21 0,00 

 115400 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 

 14.842.447/0293-66 0,00 901,00 901,00 0,00 

 13.504.675/0001-10 0,00 349,66 349,66 0,00 

158411 35.636.034/0001-51 0,00 1.282,52 1.282,52 0,00 

 07.345.258/0001-79 0,00 7.405,44 7.405,44 0,00 

158585 15.139.629/0001-94 0,00 270,52 270,52 0,00 

 33.065.699/0001-27 0,00 876,65 876,65 0,00 

158588 35.636.034/0001-51 0,00 2.621,16 2.621,16 0,00 

 34.028.316/0005-37 0,00 69,43 69,43 0,00 

 32.624.116/0001-98 0,00 0,00 1.806,04 1.806,04 

 42.035.097/0001-18 0,00 0,00 25.064,43 25.064,43 

158589 42.035.097/0001-18 22.958,34 39.760,35 16.802,01 0,00 

32.624.116/0001-98 2.039,68 5.530,14 3.490,46 0,00 

47.866.934/0001-74 1.076,92 4.222,41 3.145,49 0,00 

158590 33.065.699/0001-27 0,00 584,65 584,65 0,00 

 

Quadro 23 - Diárias a pagar 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

218910200 Diárias a Pagar 

Linha Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final do 

exercício anterior 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo final do 

exercício 

158404 333.782.405-63 0,00 854,50 854,50 0,00 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

Os Quadros 21, 22 e 23 apresentam dados referentes ao reconhecimento de passivos por 

insuficiência de créditos ou recursos da Reitoria e dos Campi do IFBA, para atender a despesas 

contraídas em exercícios anteriores. 

Com base no Art.37 da Lei 4.320/64 e no Art. 22 do Decreto Nº 93.872, foi constituído 

passivo por Termo de Reconhecimento de Dívidas, uma vez que os saldos de empenho não eram 

suficientes para atender as despesas remanescentes dos contratos firmados. 

Esta Instituição adotou a prática de preenchimento de planilhas de gastos, 

disponibilizadas no site http://www.proap.ifba.edu.br na aba “Orçamento”, com a finalidade de 

facilitar a gestão orçamentária na Reitoria e nos Campi, das despesas de funcionamento, e do 

acompanhamento dos gastos, bem como da sua evolução no decorrer do exercício e possíveis 

saldos orçamentários existentes para remanejamento entre despesas e entre Campi. Assim, no 

período de fechamento do orçamento a orientação é que se realizem as análises dos saldos com 

vistas ao procedimento dos reforços de empenhos, de forma a cobrir as despesas a serem 

liquidadas com o orçamento da LOA do exercício em curso, evitando o reconhecimento de 

passivos no ano seguinte. 

Na busca de atuar com medidas que minimizem os passivos por insuficiência de fundos, a 

PROAP, através do seu Módulo Orçamentário, acompanha a execução orçamentária e financeira 

dos Campi e Reitoria, com vistas à eficiência e eficácia dos mesmos. Outro aspecto que é 

possível destacar é a nomeação de Fiscais de Contratos, bem como a implementação do Módulo 

de Fiscalização de Contratos no site da PROAP. A metodologia de trabalho adotada para a 

realização deste trabalho é baseada nas Instruções Normativas (IN) Nº 02/2008 da SLTI do 

MPOG. 

Constatamos que apesar dos esforços da Instituição houve incidência na maioria dos 

Campi impactando num valor relevante, considerando a totalidade do passivo. 

 

2.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores 

Quadro 24 - Restos a pagar não processados 

Ano de Inscrição Montante em 01/01/2015 Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar em 

31/12/2015 

2014 43.694.180,42 32.045.154,78 1.519.122,30 10.129.913,34 

2013 12.224.499,84 6.213.157,78 1.093.782,06 4.917.560,00 

2012 10.805.269,67 7.919.403,86 426.744,25 2.459.121,56 

http://www.proap.ifba.edu.br/
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2011 944.589,13 152.003,75 147.546,69 645.038,69 

2010 77.409,72  76.943,22 466,50 

2009 100.126,12  18.268,11 81.858,01 

 

Quadro 25 - Restos a pagar processados 

Ano de Inscrição Montante em 01/01/2015 Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar em 

31/12/2015 

2014 198.195,86 192.382,26 5.813,60 0,00 

2013 38.271,08 38.271,08  0,00 

2012 1.250,00 1.250,00  0,00 

2011     

2010     

2009     

 

ANÁLISE: 

A Gestão dos Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores não processados é tratada 

com a observância das legislações vigentes, conforme disposto na Lei 4.320/64, no Decreto Nº 

93.872/86 e no Decreto 7654/2011 nos seus Art. (Art.67, 68 e 69), observando-se a validação 

dos mesmos e a necessidade de permanência. 

A cada exercício é aberto um processo da relação dos Restos a Pagar para que seja 

analisada a necessidade de permanência dos Empenhos inscritos em Restos a Pagar com a 

finalidade de cancelamento dos empenhos, procedimento esse realizado nos exercícios anteriores 

e em 2015.  

Com a implantação do Plano de Expansão II e III o saldo da conta de Restos a Pagar tem 

apresentado um maior valor, decorrente de despesas empenhadas num exercício, sendo inscritos 

em Restos a Pagar, refletida na gestão financeira do exercício seguinte. Cabe destacar que estes 

se tratavam de empenhos de obras em andamento, não concluídas no exercício financeiro e 

outros empenhos, que estão de acordo com o decreto Nº 93.872/86, e que fazem parte de 

despesas de funcionamento. 

Outro fator preponderante no exercício de 2015 se deu em virtude do contingenciamento 

das transferências financeiras, ocorridas ao longo do ano, incompatíveis com os dispêndios 

liquidados prejudicando o desempenho da execução financeira, dos contratos celebrados para a 

manutenção do ensino, impactando no montante de despesas liquidadas, referentes a inscrição 

dos restos a pagar processados, no valor de R$ 10.775.226,74 pendentes de pagamento, cujos 

recursos foram liberados no  final do exercício. 
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2.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos 

Quadro 26 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

UG/Gestão: 158145 / 26427 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Termo de Cooperação 1 2 1 188.319,95 764.784,74 308.320,00 

Totais 1 2 1 188.319,95 764.784,74 308.320,00 
Fonte: Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2015, em fev/2016. 

 

Quadro 27 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de 

Repasse 

Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

UG/Gestão: 158145 / 26427 

Exercício da Prestação das Contas Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Termo de Cooperação = Termo de Execução Descentralizada  

2015 

Contas Prestadas 
Quantidade 2 

Montante Repassado 58.116,00 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 

 
Montante Repassado 

 

Exercícios anteriores a 2015 Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 4 

Montante Repassado 2.211.080,89 

Fonte: Coord. de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2015, em fev/2016. 

 

OBSERVAÇÃO: 

As quatro contas não prestadas referem-se aos termos de cooperação com a UFBA, conforme os Processos de Nº 23278.000656/2011-39, 

23278.000628/2011-11, 23278.000714/2011-24 e 23278.000715/2011-79, pois todas encontram-se dentro do prazo de vigência. Quanto as duas contas 

prestadas, estas referem-se aos Processo Nº 23278.000784/2013-4 e 23278.001096/2014-82. Estes processos encontram-se detalhados no Quadro 33, 

“Mapa dos termos de cooperação existentes no IFBA”.
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Quadro 28 - Situação da análise das 

contas prestadas no 

exercício de referência do 

Relatório de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

Quanto as cinco contas não analisadas, estas referem-se aos Processos de Nº 23278.000656/2011-39, 23278.000628/2011-11, 

23278.000714/2011-24 e 23278.000715/2011-79, acrescida do Processo Nº 23278.001096/2014-82 que ainda não tiveram suas contas aprovadas nem 

reprovadas, pois encontram-se em processo de análise. Quanto a conta aprovada, esta refere-se ao processo Nº 23278.000784/2013-4, que gerou um 

repasse para o Instituto Federal de Brasília (IFBrasília) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Quadro 29 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

UG/Gestão: 158145 / 26427 

Instrumentos da transferência 
Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias 

Termo de Cooperação = Termo de Execução Descentralizada  1    

Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

UG/Gestão: 158145 / 26427 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência 

do relatório de gestão 

Instrumentos 

Termo de Cooperação = Termo de Execução Descentralizada 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 1 

Quantidade reprovada 0 

Quantidade de TCE instauradas 0 

Montante repassado (R$) 30.000,00 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 5 

Montante repassado (R$) 2.211.080,89 
Fonte: Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2015, em fev/2016 
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Fonte: Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2015, em fev/2016. 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

Quanto à evolução das análises de prestações de contas, afirmamos estar em 

conformidade quanto ao prazo de análise e baixa no Sistema SIAFI. 

Quanto ao quadro anterior, esclarecemos que a prestação de contas que se encontra em 

atraso de 31 a 60 dias se refere ao TC 680342, cujo Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto 

emitido pelo Convenente, o Centro Regional de Treinamento da Escola de Administração 

Fazendária na Bahia (CENTRESAF/BA), se encontra em análise pelo coordenador responsável 

na DGP. 

Cabe destacar que a Escola de Administração Fazendária (ESAF) demorou de concluir os 

procedimentos internos para a elaboração de documentação para prestação de contas, o que impactou 

diretamente na quantidade de dias de atraso. 

No tocante ao gerenciamento das transferências, informamos que fica a cargo dos 

coordenadores dos projetos juntamente com os dirigentes de cada campus o acompanhamento e a 

fiscalização destas. 

Segue a descrição detalhada de cada Termo de Cooperação mencionado neste relatório: 
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Quadro 30 - Mapa dos termos de cooperação existentes no IFBA 

Ano da celebração 

do instrumento 

Nº do 

instrumento 
Processo Descrição Responsável Beneficiário 

2011 

TC 673365 
23278.000656/2011-

39 

Termo de Cooperação Técnica - Programa de Pós-

Graduação em Educação - FACED 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação - PRPGI 

Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) 

TC 673357 
23278.000628/2011-

11 
Projeto REMESSA. RedeComep IFBA/FAPEX-UFBA 

Diretoria de Gestão da 

Tecnologia da Informação - 

DGTI 

Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) 

TC 673358 
23278.000714/2011-

24 

Participação de servidores estáveis do IFBA no programa de 

Pós-Graduação em ensino da UFBA para fins de formação e 

qualificação em nível Mestrado e Doutorado acadêmico 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação - PRPGI 

Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) 

TC 673364 
23278.000715/2011-

79 

Contratação da UFBA para ministrar curso de mestrado 

profissional em Administração para servidores do IFBA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação - PRPGI 

Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) 

2013 TC 674831 
23278.000784/2013-

4 

65º Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência - SBPC – Julho /2013 – IFBrasília / DF 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação – 

PRPGI 

IFBrasília / DF 

2014 TC 680342 
23278.001096/2014-

82 

Programa de capacitação dos servidores do IFBA por 

intermédio do Centro Regional de Treinamento da Escola de 

Administração Fazendária na Bahia – CENTRESAF/BA 

Pró-Reitoria de Administração 

e Planejamento - PROAP 
CENTRESAF/BA 

2015 TC 684920 
23278.010650/2015-

50 

Doutorado Institucional em Ensino Filosofia e História das 

Ciências - Programa DINTER PPGEFHC IFBA / UFBA 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação - PRPGI 

Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) 

Fonte: Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias – Sistema SIAFI 2015, em fev/2016 
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2.3.6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de conta 

 

Salientamos que a Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Portarias 

(CPCCP) conta com a experiência de um servidor, tanto para a análise quanto para a prestação 

de contas das transferências. 

2.3.7 Informações sobre a realização de receitas 

 

No exercício 2015, verificamos que das Receitas Orçamentárias apresentadas no Balanço 

Financeiro, do montante de R$ 1.315.349,38 foram arrecadados em termos de Receitas Próprias 

73%, correspondente ao valor de R$ 964.312,01. Os demais valores representam receitas de 

convênios e devolução de despesas de exercícios anteriores (salários, planos de saúde, diárias, 

bolsas, etc.). 

Analisando o detalhamento da classificação orçamentária das receitas próprias 

arrecadadas por natureza nos três últimos exercícios, verifica-se que a receita tende a diminuir, 

uma vez que essas receitas aplicadas ao setor público estão relacionadas a atividade econômica 

desenvolvidas, no caso do IFBA, a atividade de educação, portanto sem fins lucrativos. Ao longo 

do exercício acompanhamos a previsão da receita com a sua realização, sendo que algumas 

destas ocorrem mensalmente, a exemplo das receitas patrimoniais (aluguéis) e outras a exemplo 

de serviços, que atingem a sua previsão num determinado período do exercício.  

Destacamos que as principais receitas arrecadadas nesse Instituto são as patrimoniais 

oriundas de locação de espaço físico, que correspondem as receitas de alugueis (13110000) e 

receitas de serviços, sendo estas as principais geradoras de recursos provenientes de pagamento 

de taxas (16005000). Observa-se que a receita diminuiu, considerando as isenções das cobranças 

de taxas aos alunos que ingressam pela Rede Pública, por ocasião do processo seletivo, e os 

concursos públicos para servidores que não ocorrem no último triênio. Quanto a análise 

comparativa desta receita (16005000), nos exercícios de 2013/2014/2015, observamos que em 

2013 - 2014 a receita cresce e em 2015 decresce, apresentando uma frustação de 75%, uma vez 

que só realizamos o concurso por Processo Seletivo. 

Quanto às receitas financeiras resultantes de aplicação financeira, havia um entendimento 

do Governo Federal que cabia à Coordenação Financeira (COFIN) a competência para aplicação 

dos recursos aos órgãos da administração direta, por esta razão, fomos orientados a desaplicá-lo 

a partir dos novos exercícios 2014 - 2015. Essa situação foi revista e elaborada nova orientação 

para aplicação dos recursos arrecadados pelos órgãos da administração indireta, que será adotada 

no exercício de 2016. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
71 

Prestação de Contas ao TCU 

 

2.3.8 Informação sobre a realização de despesas 

 

Quadro 31 - Despesas por modalidade de contratação 

Unidade orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
46.082.131,47 40.810.291,09 37.793.171,13 40.738.399,03 

a) Convite 
    

b) Tomada de Preços 221.417,02 891.132,23 163.040,75 891.132,23 

c) Concorrência 7.357.475,35 6.109.627,32 6.167.331,65 6.109.627,32 

d) Pregão  38.503.239,10 33.809.531,54 31.462.798,73 33.737.639,48 

e) Concurso 
    

f) Consulta 
    

g) Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas     

2. Contratações Diretas (h+i) 9.728.882,80 10.053.924,09 8.522.514,97 10.038.337,20 

h) Dispensa 8.635.364,60 9.091.540,38 7.653.323,38 9.075.953,49 

i) Inexigibilidade 1.093.518,20 962.383,71 869.191,59 962.383,71 

3. Regime de Execução Especial 18.827,97 46.914,71 18.827,97 46.914,71 

j) Suprimento de Fundos 18.827,97 46.914,71 18.827,97 46.914,71 

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 328.542.810,07 255.801.178,02 328.535.096,15 255.801.178,02 

k) Pagamento em Folha 327.335.536,31 254.467.746,76 327.335.536,31 254.467.746,76 

l) Diárias 1.207.273,76 1.333.431,26 1.199.559,84 1.333.431,26 

5. Outros 33.318.679,14 28.490.317,46 32.046.494,49 28.490.307,11 

6. Total (1+2+3+4+5) 417.691.331,45 335.202.625,37 406.916.104,71 335.115.136,07 

Fonte: Tesouro Gerencial 2015 e Siafi Gerencial 2014, em fev/2016 

 

OBSERVAÇÕES: 

Os valores referentes a Contratações Diretas (Dispensa + Inexigibilidade) contêm os 

processos formalizados com base no Art. 24, Inciso XXII, da Lei Nº. 8.666/1993, para 

pagamento de serviços de concessionária como Energia, Água, Correios, Imprensa Nacional e 

Detran-BA. Este resultado também foi impactado com a contratação de empresa para a 

realização do concurso público para docentes. 
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Quadro 32 - Despesas por grupo e elemento de despesa 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Vencimento e Vantagens Fixas  231.533.467,53  175.946.926,15  231.533.467,53  175.946.926,15       231.533.467,53 175.946.926,15  

Obrigações Patronais 49.026.101,99  36.032.933,46  49.026.101,99  36.032.933,46        49.026.101,99 36.032.933,46   

Aposentadorias e Reformas 30.396.915,50  27.785.003,64  30.396.915,50  27.785.003,64        30.396.915,50 27.785.003,64   

Demais elementos do grupo 16.406.427,28  14.765.802,82  16.379.051,29  14.765.802,82     62.919,31   16.379.051,29 14.765.802,82   

2. Juros e Encargos da Dívida 

Nome do elemento de despesa                  

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes  

Locação de Mão-de-Obra 33.540.518,57  29.420.430,57  28.878.870,02  23.980.843,24  4.661.648,55  5.439.587,33   24.814.146,59 23.954.359,97  

Outros Serviços de Terceiros – PJ / 

Aux. Financeiro a Estudantes 
18.520.321,42  21.715.644,71  11.485.940,20  17.433.680,33  7.034.381,22  5.547.435,01   9.816.552,66 17.433.680,33  

Auxílio Financeiro a Estudantes / 

Outros Serv. Terceiros – PJ 
14.032.519,92  20.142.168,66  7.758.439,78  14.594.733,65  6.274.080,14  4.281.964,38   7.022.976,38 14.468.259,41  

Demais elementos do grupo 35.669.511,15  48.703.126,77  30.206.788,92  40.656.767,26  5.462.722,23  8.046.359,51   28.481.174,08 40.619.714,13  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Líquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Equipamento e Material Permanente  12.281.015,22  15.286.540,73  4.210.513,17  2.733.317,35  8.070.502,05  12.553.223,38   2.881.023,20 2.725.132,13  

Obras e Instalações 11.721.333,92  14.220.180,95  7.419.983,90  6.587.264,16  4.301.350,02  7.632.916,79   6.169.436,34 6.587.264,16  

Outros Serviços de Terceiros – PJ / 

Aquisição de Imóveis 
2.647.972,74  1.166.000,00  55.074,04  1.166.000,00   2.592.898,70  0,00  55.074,04 1.166.000,00   

Demais elementos do grupo 356.165,65  452.629,93  340.185,11  322.855,22  15.980,54  129.774,71   340.185,11 322.855,22   

5. Inversões Financeiras 

Nome do elemento de despesa                  
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...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida 

Nome do elemento de despesa                  

...                 

...                 

Demais elementos do grupo                 

Fonte: Tesouro Gerencial 2015/2016 e Siafi Gerencial 2014, em fev/2016 

 

OBSERVAÇÃO: 

Em relação ao Item 3, “Outras Despesas Correntes”, o subitem “Outros Serviços de Terceiros – PJ / Aux. Financeiro a Estudantes”, o valor 

informado compreende a soma dos recursos de Auxílio Financeiro Estudantes (PAAE, Fonte 100), Auxílio Financeiro Estudante (Fonte 112), Auxílio 

Financeiro Estudante (Fonte 0312/112, PRONATEC), Auxílio Financeiro Estudante (Fonte 250) e Auxílio Financeiro Estudante (Pró Funcionário, Fonte 

312). 

No grupo de despesas, o Item 4, “Investimento”, subitem “Outros serviços de terceiros – PJ”, está relacionado a ND 44903916 – Manutenção e 

Conservação de Bens Imóveis. 

 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
74 

Prestação de Contas ao TCU 

 

2.3.9 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo b e cartões de pagamento do Governo Federal 

Quadro 33 - Concessão de suprimento de fundos 

Exercício Financeiro 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI 

Meio de Concessão 

Valor do maior limite 

individual concedido 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  Valor Total Quantidade  Valor Total 

2015 

158403 IFBA/Campus de Camaçari   02 8.400,00 4.400,00 

158405 IFBA/Campus de Valença   01 6.000,00 6.000,00 

158407 IFBA/Campus de Simões Filhos   03 8.511,73 3.500,00 

158409 IFBA/Campus de Vitoria da 

Conquista 

  01 
7.500,00 7.500,00 

158411 IFBA/Campus de Salvador   09 6.880,36* 4.500,00 

2014 

158403 IFBA/Campus de Camaçari   02 8.000,00 4.000,00 

158405 IFBA/Campus de Valença   01 6.000,00 6.000,00 

158407 IFBA/Campus de Simões Filhos   04 11.028,00 3.605,00 

158409 IFBA/Campus de Vitoria da 

Conquista 

  03 
20.000,00 7.000,00 

158411 IFBA/Campus de Salvador   07 19.202,44 7.500,00 
Fonte: SIAFI/2014/2015 

* Concessão de suprimento de fundos 

Quadro 34 - Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 
Unidade Gestora (UG) do SIAFI Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura Total 

(a+b) Código Nome ou Sigla Quantidade  Valor Total Quantidade  Valor dos Saques (a) Valor das Faturas (b) 

2015 

158403 IFBA/Campus de Camaçari    0 0,00 2.241,12 2.241,12 

158405 IFBA/Campus de Valença   0 0,00 1.668,59 1.668,59 

158407 IFBA/Campus de Simões Filhos   0 0,00 8.227,26 8.227,26 

158409 IFBA/Campus de Vitoria da Conquista   0 0,00 25,00 25,00 

158411 IFBA/Campus de Salvador 

 

 0 0,00 6.880,36* 6.880,36 

2014 

158403 IFBA/Campus de Camaçari    03 240,00 1.375,84 1.615,84 

158405 IFBA/Campus de Valença   0 0,00 1.441,71 1.441,71 

158407 IFBA/Campus de Simões Filhos   0 0,00 8.503,47 8.503,47 

158409 IFBA/Campus de Vitoria da Conquista   04 1.095,00 18.127,36 19.222,36 

158411 IFBA/Campus de Salvador 

 

 17 3.850,00 15.352,44 19.202,44 
Fonte: SIAFI/2014/2015 

* Utilização de suprimento de fundos
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Quadro 35 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

158403 IFBA/Campus de Camaçari 

3339030 

17 608,90 

24 1.147,72 

26 120,50 

3339039 63 364,00 

Total  2.241,12 

158405 IFBA/Campus de Valença 

339030 

11 197,90  

16 73,39  

24 697,30  

339039 16 700,00 

Total 1.693,59 

158409 
IFBA/Campus de Vitória da 

Conquista 

339030 24 25,00 

Total 25,00 

158407 IFBA/Campus de Simões Filho 

339030 

9 867,91 

16 893,25 

21 637,89 

23 219,80 

24 1.408,44 

25 438,25 

26 1.075,01 

31 270,00 

39 180,00 

42 41,38 

339039 

18 1.571,00 

19 500,00 

63 124,33 

Total 8.227,26 

158411 IFBA/Campus de Salvador 

339030 

01 241,03 

03 55,00 

16 20,50 

17 220,00 

19 70,00 

24 2.031,47 

25 406,37 

26 1.874,37 

28 342,59 

42 89,50 

339039 

12 800,00 

17 180,00 

20 336,17 

Total 6.667,00** 
Fonte: SIAFI/2014/2015 

** Gastos com suprimentos de fundos no exercício de referência
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ANÁLISE CRÍTICA 

 

A diferença de valor constante nos Quadros “(*) Utilização de suprimento de fundos”, 

“Utilização de suprimento de fundos” e “(**) Classificação dos gastos com suprimento de 

fundos no exercício de referência” de R$ 213,36, refere-se a despesas efetuadas e não aprovadas 

na análise da prestação de contas e/ou pagamento de tributos (ISS não retido). Tais valores foram 

devolvidos e/ou arrecadados através de Guia de Recolhimento da União (GRU) e/ou DAR, 

conforme Quadro 36 abaixo: 

Quadro 36 - Despesas efetuadas e não aprovadas 

Data registro de 

arrecadação nota 

sistema valor 

Registro de arrecadação Nota dos Sistema Documento de arrecadação Valor 

24/08/2015 481 1251   13,03 

27/11/2015 665 1915   226,14 

26/05/2015   819 800079 -9,00 

05/08/2015   1144 800120 -13,03 

20/10/2015   1561 800158 -3,78 

 
  

TOTAL 213,36 

 

2.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

INDICADORES ACADÊMICOS E DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os Indicadores Gerenciais funcionam como uma ferramenta que tem o objetivo de 

mensurar o desempenho organizacional e realizar uma análise comparativa, quando relacionados 

às políticas públicas. Observam-se que tais indicadores servem como parâmetro para analisar a 

eficiência na aplicação dos recursos públicos, no caso especifico dos indicadores apresentados a 

sua relação com os objetivos fins da instituição. O IFBA vem trabalhando para estabelecer 

formas de acompanhamento periódico desses indicadores, para tanto busca estabelecer formas 

precisas de coleta e análise dos dados institucionais por meio dos sistemas disponíveis para 

instituição, com objetivo de tornar essas informações mais fidedignas. De posse dos dados, a 

instituição poderá priorizar as áreas que necessitam de maior aplicação de recursos e as ações a 

serem corrigidas. 

O TCU através do Acórdão Nº 2.267/2005 estabelece a metodologia de cálculo para os 

indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT), conforme cálculos apresentados no item 2.4.1. Os sistemas que são utilizados como 
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fonte de dados para o cálculo dos indicadores são o SISTEC, alimentado pelos Campi, o SIAFI e 

o SIAPE. 

O SISTEC foi definido como fonte oficial para coleta de dados para cálculo da matriz 

orçamentária, sendo apresentada a RFEPCT, pela SETEC, no fluxo de alunos vinculados ao 

Instituto por meio desse sistema, cujos dados são informados pelos Campi. 

 

2.4.1 Apresentação e análise de indicadores de desempenho conforme deliberações do Tribunal de 

Contas da União 

Quadro 37 - Relação Inscritos / Vagas 

Dados gerais do indicador 

Relação de candidatos por vaga 

Identificar a relação de Candidatos Inscritos por Vagas Ofertadas 

Capacidade de Oferta de Vagas 

Os dados foram coletados pela SETEC através do SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 
Nº Inscrições = quantidade de candidatos inscritos nos processos seletivos 

Nº Vagas ofertadas = quantidade de vagas ofertadas em processos seletivos 

 

Descrição 2013 2014 2015 

Inscritos 33.654 26.418 25.292 

Vagas 10.551 6.783 6.262 

Relação Inscritos/Vagas 3,10 3,89 4,04 

Fonte: Sistec/MEC 

 

ANÁLISE: 

O quadro acima não reflete a realidade de oferta e procura pelos cursos oferecidos pelo 

IFBA em 2015. O que pode ter ocorrido é que alguns Campi não atualizaram o SISTEC a tempo 

da coleta dos dados pelo MEC, posição de 22/02/2016. 

Na realidade foram ofertadas 13.214 vagas, havendo 36.018 inscritos no processo 

seletivo, um incremento significativo no número de candidatos inscritos nos processos seletivos 

para estudantes do IFBA. Atribui-se este aumento ao maior conhecimento que os moradores das 

diversas localidades passaram a ter sobre as Unidades do IFBA abertas no interior do Estado na 

etapa da Expansão II da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como à 

realização das avaliações dos Cursos Superiores do IFBA pelo SINAES, com ótimos resultados. 

Descrição da relação Inscritos / Vagas 

Descrição 2013 2014 2015 
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Inscritos 33.654 26.418 36.018 

Vagas 10.551 6.783 13.214 

Relação inscritos / vagas 3,10 3,89 2,73 
Fonte: Sistec/MEC (2013 - 2014); IFBA/PROEN (2015) 

Gráfico 1 - Relação Inscritos / Vagas 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

No ano de 2015 foram ofertadas 13.214 vagas, havendo 36.018 inscritos no processo 

seletivo, um incremento significativo no número de candidatos inscritos nos processos seletivos 

para estudantes do IFBA. Atribui-se este aumento ao maior conhecimento que os moradores das 

diversas localidades passaram a ter sobre as Unidades do IFBA abertas no interior do estado na 

etapa da Expansão II da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, bem como à 

realização das avaliações dos Cursos Superiores do IFBA pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), com ótimos resultados.
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Quadro 38 - Relação Ingressos por Matrícula Atendida 

Dados gerais do indicador 

Relação de ingressos por matrícula atendida 

Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos 

Identificar a quantidade de ingressos em relação ao total de alunos matriculados 

Os dados foram coletados pela SETEC através do SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

X100 

Nº Ingressos = Número de ingressos por meio de processo seletivo.  

Alunos Matriculados – Todos os alunos matriculados no Instituto. 

Alunos Matriculados (Anos 2013 a 2015) - Informação retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

 

Descrição da relação Ingressos por Matrícula Atendida 

Descrição 2013 2014  2015 

Ingressos 10.848 6.808 6.238 

Alunos Matriculados 30.769 29.962 32.957 

Taxa de ingressos / alunos 35,25% 22,72% 18,92% 

Fonte: Sistec/MEC 

 

 

Gráfico 2 - Ingressos por Matrícula Atendida 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

Esse indicador mostra que houve um decréscimo no número de vagas ofertadas. Contudo, 

esses dados não refletem a realidade. Essa discrepância pode ser fruto do atraso na alimentação 

do SISTEC pelos Campi, em função da adesão dos servidores à paralisação de 2015, ocorrida 

durante o período de extração dos dados do SISTEC pelo MEC.
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Quadro 39 - Relação de Alunos por Docentes em tempo integral 

Dados gerais do indicador 

Relação de Alunos por Docentes em tempo integral 

Quantificar a relação aluno com os docentes em tempo integral 

Identificar a relação aluno com docentes em tempo integral 

Os dados foram coletados pela SETEC no SIAPE e no SISTEC. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 
Alunos Matriculados =   Quantidade de Alunos Matriculados.  

Docentes em Tempo Integral = Quantidade de Docentes em Tempo Integral. 

Docente em tempo integral (Docentes Quadro Permanente+Docente Substituto) (40h + DE) (20h multiplica por 0,5). 

Alunos Matriculados (2015) Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

 

Quadro 40 - Descrição da relação de Alunos por Docentes em tempo integral 

Descrição 2013 2014 2015 

Alunos matriculados 30.769 29.962 32.957 

Docentes em tempo integral 1.313 1.355 1.314 

Relação alunos matriculados / Docentes em tempo integral 23,43 22,11 25,07 
Fonte: Sistec/MEC 

 

 

Gráfico 3 - Alunos por Docentes em tempo integral 

 
 

 

ANÁLISE:  

 

Verifica-se um acréscimo deste indicador, em comparação com o ano de 2014, devido ao 

aumento do número de matriculados e redução do quadro de Docentes em Tempo Integral. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
81 

Prestação de Contas ao TCU 

 

 

Quadro 41 - Títulos do corpo Docente 

Dados gerais do indicador 

Titulação do corpo Docente 

Quantificar o índice de qualidade do corpo docente 

Identificar o índice de qualidade do corpo docente 

Os dados foram coletados pela SETEC no SIAPE. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

X100 

Nº de Docentes por Titulação e inserindo pesos.  
Nº de Docentes por Titulação = Número de Docentes Efetivos por Titulação. 

D - Doutorado -196; M - Mestrado - 755; E - Especialização - 304; A - Aperfeiçoamento – 07; G - Graduação – 83 

 

Relação de Títulos do corpo Docente 

Descrição 2013 2014 2015 

Total de docente por titulação multiplicado pelos pesos 4.512 4.858 5.009 

Total de Docentes  1.226 1.388 1.345 

Índice titulação corpo docente 3,68% 3,50% 3,72% 

Fonte: Sistec/MEC 

 

Gráfico 4 - Títulos do corpo Docente 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

É possível identificar nesse indicador o aumento na qualificação dos docentes no 

Instituto, entretanto houve um acréscimo na contratação que modifica a relação de docentes 

qualificados com docentes contratados, apresentando uma pequena variação no índice. O IFBA 

tem investido ao longo do tempo em processos de qualificação dos seus docentes em programas 

de mestrado e doutorado patrocinado na forma de convênios, o que tem proporcionado à 

elevação do indicador de qualidade docente.  O valor máximo deste indicador é de 5. 
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Quadro 42 - Resumo dos indicadores do Acordão TCU Nº 2.267/2005 

Descrição 2013 2014 2015  

1. Relação candidato / vaga 3,01 3,89 10,65 

2. Taxa de ingressos / alunos 35,25% 22,72% 18,92% 

3.Taxa de concluintes/ aluno 5,07% 5,34%* 5,14% 

4. Índice de eficiência acadêmica (Índice calculado pela SETEC/MEC) 43,33% 49,69% 34,60% 

5. Índice de retenção de fluxo escolar (Índice calculado pela SETEC/MEC) 33,76% 34,40% 51,07% 

6. Relação alunos / Docente em tempo integral 23,43 22,11 25,07 

7. Índice de titulação do corpo Docente 3,68% 3,50% 3,72% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

ANÁLISE: 

Observações para 2015: Estes indicadores deverão sofrer alterações, tendo em vista que: 

I. Todos os componentes utilizados para o cálculo dos indicadores de 2015, segundo o 

Acórdão 2.267/2005, foram fornecidos pela SETEC, retirados do sistema SISTEC, conforme 

orientação do MEC, posição de 22/02/2016. 

II. Alguns Campi não atualizaram o SISTEC a tempo da coleta dos dados pelo MEC, devido 

a adesão dos servidores a paralisação de 2015, impactando no atraso do calendário acadêmico; 

III. Faltam os alunos concluintes do 2º semestre de 2015, em alguns Campi que terminarão o 

ano letivo de 2015 tardiamente, em função das paralizações por greve. Os Calendários 

Acadêmicos 2015 ultrapassaram o calendário civil de 2015 em diversos Campi em função dos 

ajustes feitos para reposição relativa aos dias paralisados durante a greve de servidores ocorrida 

em 2015. Deste modo, os seguintes Campi ainda estavam com o ano letivo de 2015 em 

andamento no momento da coleta dos dados no SISTEC. Seguem as datas de conclusão do ano 

letivo 2015 nos Campi que ultrapassaram o ano civil de 2015: 

Barreiras: 12/04/2016 Feira de Santana: 18/06/2016 Jequié: 19/01/2016 Santo Amaro: 21/06/2016 

Brumado: 06/02/2016 Ilhéus: 05/02/2016 Paulo Afonso: 19/05/2016 Seabra: 03/06/2016 

Camaçari: 14/12/2016 Irecê: 23/03/2016 Porto Seguro: 29/06/2016  Simões Filho: 09/05/2016 

Eunápolis: 26/04/2016 Jacobina: 19/02/2016 Salvador: 30/04/2016 Valença: 11/06/2016 

  

 

Vitória da Conquista: 

30/01/2016 

Considerando esses elementos, conclui-se que apesar dos dados da tabela acima 

demonstrarem aumento nos índices de retenção do Instituto do ano de 2014 para 2015, esses 
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quantitativos absolutos são insuficientes para definir o comportamento real dos números 

relativos à retenção no IFBA em 2015. 

OBSERVAÇÃO:  

Em relação ao Relatório de Gestão TCU de 2014 vale ressaltar que o SISTEC/MEC 

calculou a taxa de retenção em 43,45%, posição em 06/03/2015, porém quando os Campi 

finalizaram o ano letivo, a exemplo de Camaçari em 06/06/2015, os cálculos foram refeitos 

devido o acréscimo no número de concluintes, finalizando este indicador em 34,60%. Todos os 

componentes de matrículas e concluintes atualizados por campus estão disponíveis no Relatório 

de Gestão Institucional 2014 no site do IFBA em Transparência, como também as observações 

referentes às datas de conclusão do ano letivo 2014 dos Campi que ultrapassaram o ano civil de 

2014 estão disponíveis no Relatório de Gestão TCU 2014. 
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INDICADORES FINANCEIROS 

Quadro 43 - Gasto corrente por aluno 

Dados gerais do indicador 

Gasto corrente por aluno 

Quantificar o custo anual do aluno 

Identificar o custo anual do aluno. 

Os dados foram coletados pela SETEC no SISTEC e pelo DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Gasto Corrente – Total de gastos – investimentos – Precatórios – Inativos/Pensionistas- ação 20RW Apoio à Formação 

Profissional e Tecnológica.  
Alunos Matriculados – Total de Alunos Matriculados  

Alunos Matriculados (Anos de 2013, 2014 e 2015).  

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

Relação do gasto corrente por aluno 

Descrição 2013 2014 2015  

Gasto corrente 313.529.684,98 302.619.532,00 382.090.530,72 

Alunos matriculados 30.769 29.962 32.957 

Custo anual do aluno 10.189,79 10.100,11 11.593,60 

Fonte: Sistec/MEC 
 

Gráfico 5 - Gasto corrente por aluno 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

Ocorreu o acréscimo do custo anual por aluno tendo em vista o aumento com os gastos 

com custeio devido a entrega dos prédios dos Campi do Plano de Expansão III, bem como o 

funcionamento dos ginásios poliesportivos, aumento do quadro de servidores e o aumento no 

número de alunos matriculados em comparação ao ano de 2014.
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Quadro 44 - Gasto com pessoal 

Dados gerais do indicador 

Gasto com pessoal 

Quantificar o percentual de Gasto com pessoal do Gasto Total 

Identificar o gasto com pessoal do Total de Gasto. 

Os dados foram coletados pela DGP no SIAPE e pela DOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Gasto com Pessoal – Gasto com servidores ativos, inativos, pensionistas. 

Total de Gastos – Total de Gastos com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC 

 

 

Relação do gasto com pessoal 

Descrição 2013 2014 2015  

Gasto com pessoal 207.950.424,32 254.467.746,76 327.335.536,31 

Total de gastos 405.036.867,16 407.844.319,46 458.780.087,98 

Percentual de gastos com pessoal 51,34% 62,39% 71,35% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

 

Gráfico 6 - Gasto com pessoal 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

Percebe-se o aumento de gasto com pessoal devido à expansão, consequentemente a 

ampliação do quadro de servidores nos diversos Campi.
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Quadro 45 - Percentual de gasto com pessoal inativo com relação ao gasto total com pessoal 

Dados gerais do indicador 

Percentual de gasto com pessoal inativo com relação ao gasto total com pessoal 

Quantificar o percentual de Gasto com pessoal Inativo do Gasto Total com Pessoal 

Identificar o gasto com pessoal Inativo com relação ao gasto com pessoal 

Os dados foram coletados pela DGP no SIAPE e pela DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 
Gasto com Inativo - Total de gasto com pessoal Inativo. 

Gasto com pessoal – Total de Gasto com pessoal 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC 

 

 

Relação do percentual de gasto com pessoal inativo com relação ao gasto total com pessoal 

Descrição 2013 2014 2015 

Gasto com pessoal inativo 29.641.449,98 33.204.659,99 36.619.166,65 

Total de gasto com pessoal 207.950.424,32 254.467.746,76 327.335.536,31 

Relação pessoal inativo com gasto com pessoal 14,25% 13,00% 11,19% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

 

Gráfico 7 - Gasto com pessoal inativo com relação ao gasto total com pessoal 

 
 

 

ANÁLISE: 

Este indicador reflete o Total de Gastos com Pessoal Inativo com o Total de Gasto com Pessoal e 

apresenta uma diminuição no indicador devido ao aumento de Gasto com Pessoal com a 

expansão e ampliação do quadro de pessoal nos diversos Campi.
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Quadro 46 - Percentual de gasto com pessoal ativo com relação ao gasto total com pessoal 

Dados gerais do indicador 

Percentual de gasto com pessoal ativo com relação ao gasto total com pessoal 

Quantificar o percentual de gasto com pessoal ativo do gasto total com pessoal 

Identificar o gasto com pessoal ativo com relação ao gasto com pessoal 

Os dados foram coletados pela DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 
Gasto com ativo - Total de Gasto com pessoal ativo. 

Gasto com pessoal – Total de Gasto com pessoal 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

 

 

Relação do percentual de gasto com pessoal ativo com relação ao gasto total com pessoal 

Descrição 2013 2014 2015 

Gasto com pessoal ativo 144.699.266,31 221.263.086,77 290.716.369,66 

Total de gasto com pessoal 207.950.424,32 254.467.746,76 327.335.536,31 

Percentual pessoal ativo com total de pessoal 69,58% 86,95% 88,81% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

 

Gráfico 8 - Gasto com pessoal ativo com relação ao gasto total com pessoal 

 
 

 

ANÁLISE: 

Este indicador mostra o percentual de Gasto com Pessoal da Ativa com relação ao Total 

de Gastos com Pessoal. A ampliação dos percentuais deste indicador ainda reflete a ampliação 

do quadro do Pessoal Ativo, mesmo tendo crescido o número de servidores aposentados nos 

últimos anos.
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Quadro 47 - Gastos com outros custeios 

Dados gerais do indicador 

Gastos com outros custeios 

Quantificar o percentual de percentual de gastos com outros custeios. 

Identificar os gastos com outros custeios com relação aos Gastos totais 

Os dados foram coletados pela DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

 

Gastos com outros custeios - Gastos Totais com outros custeios menos (benefícios, PASEP) 

Gasto Totais – Gastos totais com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

Fórmula retirada do manual para produção e análise dos indicadores da Rede Federal de EPCT. Acórdão TCU 

2267/2015 exercício 2014. 

 

 

Relação dos gastos com outros custeios 

Descrição 2013 2014 2015  

Gastos com outros Custeios 120.037.007,96 64.767.052,85 71.977.603,88 

Gastos Totais 405.036.867,16 407.844.319,46 458.780.087,98 

Percentual de Gastos com outros Custeios de Gastos Totais 29,63% 15,88% 15,69% 

Fonte: Sistec/MEC 
 

 

Gráfico 9 - Gastos com outros custeios 

 
 

 

ANÁLISE: 

 

O indicador reflete o esforço institucional para ampliar a eficiência dos gastos públicos 

em despesas com a manutenção básica, mesmo com a expansão dos novos Campi, destacando 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
89 

Prestação de Contas ao TCU 

 

ações para a redução dos gastos de custeio.
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Quadro 48 - Gastos com investimento 

Dados gerais do indicador 

Gastos com Investimento 

Quantificar o percentual de Gasto com investimento com os gastos totais. 

Identificar os gastos com investimento dos gastos totais. 

Os dados foram coletados pela DGCOF no SIAFI. 

Para o cálculo deste indicador adotou-se a seguinte fórmula: 

Total gastos despesas Investimentos   x 100 

Gastos Totais 

Gastos com investimento– Despesa destinada ao planejamento e execução de obras. 

Gasto Totais – Gastos totais com todas as fontes e todos os grupos de despesas. 

Informação fornecida pela SETEC retirada do sistema SISTEC conforme orientação do MEC. 

Fórmula retirada do manual para produção e análise dos indicadores da Rede Federal de EPCT. Acórdão TCU 2267/2015 exercício 

2014. 

 

 

Relação dos gastos com investimento 

Descrição 2013 2014 2015  

Total de gastos com despesa de investimento  61.865.732,2 72.020.127,47 40.070.390,61 

Total de Gasto total 405.036.867,16 407.844.319,46 458.780.087,98 

Percentual de Gastos com investimento com total de gastos 15,27% 17,65% 8,73% 

Fonte: Sistec/MEC 

 

 

Gráfico 10 - Gastos com investimento 

 
 

 

 

ANÁLISE: 
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Ocorreu um decréscimo do percentual de gastos, reflexo do contingenciamento 

orçamentário de recursos de investimento.
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Quadro 49 - Resumo dos indicadores financeiros 

Descrição 2013 2014 2015  

Gasto Corrente por Aluno (R$/aluno) 10.189,79 10.100,11 11.601,70 

Gastos com Pessoal 51,34% 62,39% 71,35% 

Gastos com Pessoal Inativo 14,25% 13,00% 11,19% 

Gastos com Pessoal Ativo 69,58% 86,95% 88,81% 

Gastos com Outros Custeios 29,63% 15,88% 15,69% 

Gastos com Investimentos 15,27% 17,65% 8,73% 

Fonte: SIAFI Gerencial/SETEC/MEC 

 

2.5 Informações sobre projetos e programas financiados com recursos externos 

 

 

2.5.1 Visão geral do contrato 

 

Contrato IFBA − GIZ  

Este contrato trata da participação do IFBA no treinamento de técnicos em refrigeração 

dentro do programa de diminuição da emissão de agentes causadores do efeito estufa e/ou da 

degeneração da camada de ozônio. Pelo contrato o IFBA deveria treinar até 1280 técnicos em 

refrigeração no período entre 15/03/2014 e 31/12/2015. Além do repasse de recursos previsto no 

contrato visando a realização dos treinamentos, foram previstas cláusulas contratuais tipificando 

os objetos fruto de doação por parte da Agência GIZ no Brasil. O IFBA, por sua vez, cedeu 

espaço para realização dos treinamentos e a expertise dos seus servidores. A gestão do projeto 

ficou a cargo dos coordenadores nominados no contrato e a gestão de recursos aconteceu por 

meio de Fundação de apoio interveniente – Fundação da Escola de Administração (FEA) da 

UFBA. 

 

2.5.2 Informações sobre eventuais contrapartidas 

 

Foi previsto no contrato a doação de kits didáticos de refrigeração e ferramentas de uso 

comum em oficinas de refrigeração; 
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2.5.3 Demonstração dos fluxos financeiros dos projetos ou programas 

 
Descrição Valor (R$) 

Receitas da GIZ referente ao treinamento 538.454,20 

Coffee Break – Obrigatório pela GIZ em todas as aulas 36.547,42 

Professores  149.700,00 

Pessoal Administrativo – Celetistas + encargos 67.915,05 

Gráfica 35.318,00 

Material de consumo 56.240,41 

Taxa FEA 40.222,66 

Despesas bancárias 904,11 

Reformas 5.000,00 

Diversos 7.624,65 

SALDO FINAL 138.981,90 

 

2.5.4 Os efeitos (positivos ou negativos) na taxa interna de retorno decorrentes da variação cambial, 

atraso na execução do cronograma físico, alterações contratuais, etc. 

 

Não se aplica; 

 

2.5.5 Visão gerencial e sucinta sobre os bens e serviços desenvolvidos com os recursos dos projetos 

ou programas financiados 

 

Com os recursos oriundos do projeto foram capacitados 1092 técnicos de refrigeração, foi 

adquirido material de consumo utilizado em aulas práticas do IFBA e materiais permanentes para 

a oficina de refrigeração do IFBA. 
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3. GOVERNANÇA 

3.1 Descrição das estruturas de governança 

 

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

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

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

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

 

3.1.1 Conselho Superior 

 

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

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

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

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

educacional;  

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

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

estabelecido nos Art. 12 e 13 da Lei Nº 11.892/2008;  

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

orçamentária anual;  

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

normas disciplinares;  

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

termos da legislação vigente;  

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

conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;  

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

serem cobrados pelo IFBA;  



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
95 

Prestação de Contas ao TCU 

 

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

como o registro de diplomas;  

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

parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação específica;  

X. Deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação. 

 

3.1.2 Unidade de Auditoria 

 

A Auditoria Interna (AUDIN) do IFBA, dirigida por um(a) chefe, nomeado pelo(a) 

Reitor(a), é o órgão de controle e instrumento gerencial responsável por fortalecer e assessorar a 

gestão, encarregado da avaliação periódica de desempenho das atividades estabelecidas pela 

administração, de forma a proporcionar ao(à) Reitor(a) e aos (às) Diretores Gerais dos Campi 

base segura para a tomada de decisões, bem como prestar apoio aos Órgãos do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao TCU, respeitada a legislação pertinente. 

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

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

aprovação da Controladoria-Geral da União.  

 

3.1.3 Colégio de Dirigentes 

 

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

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

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

Colégio de Dirigentes:  

I. Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;  

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

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

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

organizacional do IFBA;  
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IV. Apreciar e recomendar o calendário de referência anual;  

V. Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão;  

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

3.1.4 Ouvidoria 

 

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

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

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

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

constitucionalidade e da legalidade de seus atos.  

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

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

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

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

ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.1.5 Correição 

 

A Correição, chefiada por um chefe, será encarregada das atividades relacionadas à 

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

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

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

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

 

3.1.6 Procuradoria Federal 

 

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

responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, observando-se a 

legislação pertinente. Compete ao Procurador-Chefe:  

I. Dirigir, coordenar e supervisionar todas as atividades da Procuradoria; 
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II. Prestar assessoramento ao Reitor(a) e demais Dirigentes do IFBA no controle da 

legalidade dos atos a serem por eles praticados.  

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

como auditoria independente, conselhos externos, etc. 

3.1.7 Comitê Gestor de T.I 

 

O Comitê de TI do IFBA desenvolve atividades direcionadas ao aprimoramento dos 

instrumentos de Gestão e da utilização dos Recursos de Tecnologia, bem como da Segurança da 

Informação, no sentido de assegurar que as tarefas e ações de TI se desenvolvam alinhadas com 

a Missão institucional do IFBA, atendendo às diretrizes emanadas do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação (SLTI/MP), dos recentes Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), assim 

como das recomendações contidas nas Instruções Normativas (IN), relativas à Segurança da 

Informação e Comunicações (SIC), provenientes do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República (GSI/PR). 

 

3.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 

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

Tecnologia da Bahia é um órgão técnico de controle, que se encontra sujeita à orientação 

normativa e supervisão técnica da Controladoria Geral da União (CGU), e estruturalmente 

vinculada à Reitoria do IFBA. 

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

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

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

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

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

atuando de forma centralizada. 

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

Financeiro-Contábil, Gestão Patrimonial, Gestão Suprimento de Bens e Serviços, Pessoas e de 

Fortalecimento da Gestão. 
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Ao longo do exercício 2015, foram auditadas as áreas supramencionadas, sendo 

executadas as Ações de Nº. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 21 do Plano Anual de Auditoria 

Interna 2015 (PAINT/2015), cujos objetos abordados foram, respectivamente, apuração de 

denúncia, governança de tecnologia da informação, exames dos pagamentos e execução das 

despesas conforme LOA, acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do 

Cartão de Pagamento do Governo Federal, avaliação do controle de bens móveis, avaliação da 

gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ classificado como “bens de uso 

especial”, acompanhamento de contratos e fornecimento de bens e serviços, verificação dos atos 

de vacância, concessões de aposentadoria e pensão e movimentação de servidores, 

monitoramento da folha de pagamento, bem como gratificação e incentivo à qualificação. 

Em virtude da realização destas auditorias, foram emitidos 20 Relatórios Preliminares e 

11 Relatórios Finais de Auditoria, 2 Notas de Auditoria, além de 12 Relatórios Finais relativos 

ao PAINT/2014. 

No que tange à execução do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2015, 

informamos que o quantitativo de manifestações a serem avaliadas por meio do Plano de 

Providências foi superior ao estimado no momento da distribuição das Ações de Auditoria por 

Auditor e a mudança das atribuições de uma das auditoras lotadas na Unidade, contribuíram para 

inexecução das Ações de Nº. 06, 15 e 17, que tratam, respectivamente, de acompanhamento de 

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

diárias e passagens. 

Feitas estas ponderações, expomos abaixo as ações constantes no PAINT/2015 

efetivamente realizadas e pendentes, para fins de esclarecimento: 
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Quadro 50 - Plano de Auditoria Interna (PAINT 2015) 

Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2015 

Ação 
Objetivos 

Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

01 

Elaboração do Manual 

da Unidade de Auditoria 

Interna. 

Padronizar as rotinas referentes às atividades e atribuições 

da Unidade de Auditoria Interna 
 Não realizada 

Não realizada em virtude das demandas do 

setor. 

02 

Acompanhamento do 

Plano de Providências 

Permanente – PPP – 

CGU. 

Acompanhar, junto aos setores, para os quais houve 

formulação de Recomendação por parte da CGU, a 

informação acerca das implementações das melhorias 

recomendadas; Atualizar o Plano de Providências 

Permanente- PPP- CGU com vistas a promover maior 

eficácia desse canal de interlocução entre a CGU e o 

IFBA. 

Janeiro a Dezembro Realizada 

Implementações com vistas ao 

atendimento das Recomendações oriundas 

da CGU, devidamente atualizadas. 

03 

Acompanhamento do 

Programa de Assistência 

Estudantil - PAE 

Verificar a existência de normas para seleção de bolsistas; 

Analisar o atendimento aos critérios fixados; Verificar o 

atendimento para o cumprimento do Programa 

Maio a Agosto 
Auditoria não 

concluída 

Por recomendação da CGU, a auditoria 

não foi concluída, tendo em vista que a 

Coordenação de Atenção Estudantil – 

CAE, do Campus Salvador, negou o 

acesso aos documentos passíveis de serem 

analisados para o devido andamento da 

auditoria. 

04 

Participação na 

elaboração do Relatório 

de Gestão – Exercício 

2014 

Participar da construção do Relatório de Gestão - 2014; 

Responder aos itens do Relatório de Gestão 2014, 

referentes à Unidade de Auditoria Interna deste IFBA, 

conforme o disposto nas Decisões Normativas (DN) TCU 

vigentes. 

Janeiro a Março Realizada - 

05 

Participação na 

elaboração de Relatórios 

de Atividades de 

Auditoria Interna. 

Participar da construção dos Relatórios Preliminares e 

Finais de Auditoria Interna. 
Janeiro a Dezembro Realizada - 

06 

Acompanhamento de 

Convênios celebrados 

entre o IFBA com 

outros órgãos/entidades 

federais, estaduais e 

municipais e de Termos 

de Parceria. 

Verificar a conformidade na execução dos convênios 

existentes e o cumprimento das práticas recomendadas 

pela legislação 
- Não realizada 

Por motivos anteriormente explanados, a 

Ação não foi realizada, tendo sido adiada 

para o exercício 2016. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
100 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2015 

Ação 
Objetivos 

Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

07 

Acompanhamento das 

demandas dos Órgãos 

de Controle Interno e 

Externo (CGU/TCU) 

Auxiliar na efetiva implementação das Determinações/ 

Recomendações oriundas dos órgãos de controle; 

Oferecer suporte aos trabalhos de auditoria realizados 

pelos órgãos de controle (CGU/TCU) 

Janeiro a Dezembro Realizada - 

08 Elaboração do RAINT 

Elaborar RAINT/2015 com vistas à apresentação dos 

resultados dos trabalhos da Auditoria referente ao 

exercício 2015, de acordo com a IN Nº. 01/2007 – CGU 

Janeiro a Março Em Andamento 

Foi solicitado prorrogação do prazo em 

virtude da nomeação de servidora para 

substituir a titular da Unidade de Auditoria 

Interna, que encontra-se em gozo de 

licença-maternidade. 

09 Elaboração do PAINT 

Elaborar o Planejamento anual das atividades de auditoria 

para o exercício de 2015, de acordo com a IN Nº. 01/2007 

- CGU 

Outubro e 

Novembro 
Realizada - 

10 

Elaboração do Plano de 

Providências da AUDIN 

- Monitoramento das 

Recomendações 

emanadas pela Unidade 

de Auditoria Interna 

Elaborar Plano de Providência da AUDIN e, sua 

respectiva atualização; Verificar se as recomendações 

dispostas nos Relatórios de Atividades de Auditoria estão 

sendo implementadas. 

Novembro e 

Dezembro 
Realizada 

Elaboração do Plano de Providências das 

recomendações proferidas nos relatórios 

emanados nos exercícios anteriores. 

11 Apuração de denúncia 
Apurar as denúncias apresentadas à Unidade de Auditoria 

Interna. 
Janeiro a Dezembro Realizada - 

12 

Governança de 

Tecnologia da 

Informação 

Acompanhar as ações que estão sendo implementadas 

pelos setores responsáveis, bem como avaliar a 

efetividade das ações que estão sendo tomadas; 

Cumprimento do preceituado nas Notas Técnicas dos 

órgãos que regulam as matérias, assim como o 

atendimento e adequação ao preceituado nos Acórdãos do 

TCU com relação à Governança e Gestão de TI; Avaliar 

os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens, materiais de Tecnologia da Informação (TI). 

Maio a Novembro Realizada 

Elaboração de 3 (três) Programas de 

Auditoria, 3 (três) Relatórios Preliminares 

e 3 (três) Relatórios Finais. 

13 

Exame dos pagamentos 

e execução das despesas 

conforme LOA 

Examinar e acompanhar os procedimentos de pagamentos 

tomando por critério a documentação fiscal e os 

dispositivos da Lei Nº. 4.320/1967, bem como outras 

legislações tributárias; assegurar a legalidade e 

conformidade dos processos. 

Outubro a Dezembro Realizada 

Elaboração de 1 (um) Programa de 

Auditoria,1 (um) Relatório Preliminar e 1 

(um) Relatório Final. 
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Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2015 

Ação 
Objetivos 

Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal – 

CPGF 

Verificar a natureza dos processos, sua legalidade e 

fidedignidade na aplicação e prestação de contas das 

despesas realizadas; Evitar a fragilidade dos controles; 

evitar gastos em discordo com as normas vigentes; 

Analisar a adequação da estrutura de controles internos 

administrativos para garantir o regular uso dos cartões de 

pagamento. 

Fevereiro a Outubro Realizada 

Elaboração de 1 (um) Programa de 

Auditoria, 6 (seis) Relatórios Preliminares 

e 6 (seis) Relatórios Finais. 

15 
Avaliação do controle 

de bens móveis 

Avaliar a efetividade dos controles internos do 

almoxarifado e do patrimônio. 
- Não realizada 

Por motivos anteriormente explanados, a 

Ação não foi realizada, tendo sido adiada 

para o exercício 2016. 

16 

Avaliação da gestão do 

patrimônio imobiliário 

de responsabilidade da 

UJ, classificado como 

“bens de uso especial” 

Verificar o cadastramento dos imóveis da UJ no Sistema 

de Patrimônio Imobiliário da União – SPIUNet; Avaliar a 

estrutura de pessoal da UJ designada para gerir os bens 

imóveis; Averiguar a existência ou não de estrutura 

tecnológica para gerir os imóveis 

Fevereiro a Junho Realizada 

Elaboração de 1 (um) Programa de 

Auditoria, 1 (um) Relatório Preliminar e 1 

(um) Relatório Final. 

17 

Acompanhamento dos 

atos de concessão de 

diárias e passagens 

Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias e 

passagens, em conformidade com a legislação; Evitar 

pagamentos indevidos. 

- Não realizada 

Embora a Ação não tenha sido executada 

no exercício devido aos intercorrências 

anteriormente apresentada, ela não foi 

inserida no PAINT/2016 devido ao atual 

acompanhamento, por meio do Plano de 

Providências, das implementações das 

recomendações emanadas por esta AUDIN 

acerca do tema, no exercício 2014. 

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. 

Avaliar os controles internos existentes e verificar a 

eficácia, eficiência e economicidade nos processos 

licitatórios e de contratação direta; Identificar o 

cumprimento de cláusulas contratuais; aferir a efetiva 

prestação dos serviços e reciprocidade das obrigações; 

Analisar legalidade dos editais; Avaliar os critérios de 

sustentabilidade ambiental na contratação de serviços ou 

obras; Verificar informações sobre a existência de 

contratação de serviço relacionado à separação de 

resíduos recicláveis descartados. 

Julho a Dezembro Realizada 
Elaboração de 01 (um) Programa de 

Auditoria e 6 (seis) Relatórios Preliminares 
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Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2015 

Ação 
Objetivos 

Período de 

Realização 

Situação de 

Realização 
Observação 

Nº. Descrição 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões 

de aposentadorias e 

pensão e movimentação 

de servidores. 

Averiguar a legalidade dos atos de aposentadorias, 

pensões e movimentação de pessoal. 

Setembro a 

Dezembro 
Realizada 

Elaboração de 01 (um) Programa de 

Auditoria e 01 (um) Relatório Preliminar 

20 

Monitoramento da folha 

de pagamento referente 

à remuneração, 

benefícios e vantagens 

Averiguar a legalidade dos pagamentos. Maio a Setembro Realizada 

Elaboração de 01 (um) Programa de 

Auditoria, 01 (um) Relatório Preliminar e 

01 Relatório Final. 

21 
Gratificação de 

Incentivo à Qualificação 

Averiguar a legalidade e tempestividade das concessões 

da Gratificação de Incentivo á Qualificação aos técnicos 

administrativos do IFBA 

Outubro a Dezembro Realizada 
Elaboração de 01 (um) Programa de 

Auditoria e 01 (um) Relatório Preliminar. 

22 

Participação de 

servidores em 

aperfeiçoamento 

técnicos para realização 

das atividades de 

Auditoria Interna 

Proporcionar a devida atualização técnica em 

administração pública e controle interno. 
Março e Abril 

Parcialmente 

realizada 

Capacitação de 02 (dois), dentre os 05 

(cinco) auditores lotados no setor 

exercendo as atribuições do cargo: 

Participação de 01 (uma) servidora no 

Curso de "AUDI 1 – Com ênfase em 

instituições governamentais", pelo Instituto 

de Auditores Internos do Brasil (IIA 

Brasil); Participação de 01 (servidora) no 

curso “Auditoria em TI”, promovido pelo 

IIA Brasil. 

23 

Participação de 

servidores no XLII e 

XLIII FONAITec-MEC 

Atualizar e capacitar os técnicos da Auditoria Interna Junho 
Parcialmente 

realizada 

Participação de 02 (duas) servidora no 

XLII FONAITec. 

 

Em face da implementação das atividades previstas no PAINT acima discorridas, destacam-se os trabalhos mais relevantes desenvolvidos no 

exercício em tela, bem como as principais constatações:
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Quadro 51 - Trabalhos relevantes realizados no exercício e principais constatações 

Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

12 
Governança de Tecnologia 

da Informação 
07 

CONSTATAÇÃO 03: Inexistência de sistemas informatizados para gestão de Almoxarifado e Patrimônio. 

CONSTATAÇÃO 05: Inexistência dos seguintes documentos normativos: 

 Plano de Tratamento dos Riscos de Segurança da Informação; 

 Programa de Gestão da Continuidade de Negócios, composto pelos seguintes planos: 

o  Plano de Gerenciamento de Incidentes; 

o  Plano de Continuidade de Negócios; e 

o  Plano de Recuperação de Negócios. 

 Normas e controle de acesso. 

12 
Governança de Tecnologia 

da Informação 
09 

CONSTATAÇÃO 01: Considerando que: 

- O desenvolvimento sustentável é um tema que vem ganhando destaque na agenda política da Administração ao 

longo dos últimos anos, haja vista a indispensabilidade de suprir as necessidades da atual geração sem comprometer 

as gerações futuras; 

- As licitações públicas devem ser orientadas a implementar políticas públicas que induzam a um padrão de consumo 

e produção que atendam ao interesse público de forma sustentável; 

- Nas aquisições de produtos, as prerrogativas concernentes ao impacto ambiental também devem ser consideradas 

na apuração da contratação mais vantajosa, haja vista a economia apresentada em longo prazo; 

- Não foi utilizado nenhum critério de sustentabilidade na descrição dos materiais a serem adquiridos (Anexo I do 

Edital); 

- No instrumento convocatório em análise, a única menção referente aos critérios de sustentabilidade ambiental 

provém do item 8, Anexo I (Dos critérios de sustentabilidade ambiental);  

- Não consta no Item 8 (oito), Anexo I, do Edital SRP Nº. 03/2014, sob o título “Dos critérios de sustentabilidade 

ambiental”, a exigência dos critérios estabelecidos, apenas a possibilidade de exigir. 

Constatou-se que os critérios ambientais para aquisição dos bens, constantes no instrumento convocatório em análise, 

não foram suficientes para a devida promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme determinado em 

múltiplos dispositivos legais, bem como na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

12 
Governança de Tecnologia 

da Informação 
09 

CONSTATAÇÃO 02: A ata de registro de preços, na qualidade de pré-contrato unilateral, deve conter todos os 

elementos essenciais do futuro contrato, aplicando-se subsidiariamente o disposto no artigo 462 do Código Civil. 

Entretanto, foi verificado que os critérios de sustentabilidade ambiental, dispostos no item 8, Anexo I, do Edital do 

Pregão Eletrônico SRP Nº. 03/2014, não constam nas atas resultantes do referido Pregão. 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

12 
Governança de Tecnologia 

da Informação 
10 

CONSTATAÇÃO 01 - Considerando que: 

- O desenvolvimento sustentável é um tema que vem ganhando destaque na agenda política da Administração ao 

longo dos últimos anos, haja vista a indispensabilidade de suprir as necessidades da atual geração sem comprometer 

as gerações futuras; 

- As licitações públicas devem ser orientadas a implementar políticas públicas que induzam um padrão de consumo e 

produção que atendam ao interesse público de forma sustentável;- Nas aquisições de produtos, as prerrogativas 

concernentes ao impacto ambiental também devem ser consideradas na apuração da contratação mais vantajosa, haja 

vista a economia apresentada em longo prazo;- Não foi utilizado nenhum critério de sustentabilidade na descrição 

dos materiais a serem adquiridos (Anexo I do Edital) nos editais em exame;- Nos instrumentos convocatórios em 

análise, a única menção referente aos critérios de sustentabilidade ambiental provêm dos seus itens 9 (nove), Anexo 

I, sob o título “Dos critérios de sustentabilidade ambiental”; - Não consta nos critérios de sustentabilidade ambiental 

(item 9, Anexo I, dos Editais nos. 08, 10 e 15/2014) a exigência dos critérios estabelecidos, apenas a possibilidade de 

exigir. 

Constatou-se que os critérios ambientais para aquisição dos bens constantes no instrumento convocatório em análise, 

não foram suficientes para a devida promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme determinado em 

múltiplos dispositivos legais, bem como na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

CONSTATAÇÃO 03: Licitações tendenciosas, com descrição dos objetos contendo minúcias desnecessárias de 

forma a induzir a aquisição de equipamentos/marcas pré-determinadas, sob a falsa aparência de convocação 

igualitária, frustrando o caráter competitivo do certame e atentando contra os princípios fundamentais da licitação, 

em especial ao da isonomia e da ampla competição. 

13 

Exame de pagamentos e 

execução das despesas 

conforme LOA 

13 
CONSTATAÇÃO 2: Pagamento de diárias posteriormente às viagens, em desconformidade ao disposto no artigo 5º 

do Decreto Nº 5.992/2006. 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

02 Sem constatações relevantes 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

03 

CONSTATAÇÃO 01:  Divergência entre a fundamentação normativa de excepcionalidade da despesa constante, nas 

notas de empenho, daquela indicada na Proposta de Concessão do SF, em desconformidade ao disposto nos itens 

5.2.1 e 7.2.3 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

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

do SF, em desconformidade ao disposto nos itens 5.1.7; 6.4.1 e 6.4.2 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

04 

CONSTATAÇÃO 03: Ausência de sistemática de pagamento na Proposta de Concessão do SF, em desconformidade 

ao disposto no item 6.4.3 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

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

permitido pela legislação, em desconformidade ao disposto nos itens 08.05, 08.06, 08.07 e 08.08 do Manual SIAFI - 

Macrofunção – 021121. 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

06 

CONSTATAÇÃO 03: Reclassificação da despesa em período superior ao indicado pela legislação, em 

desconformidade ao disposto nos itens 09.03 e 09.04 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121.  

CONSTATAÇÃO 06: Contratação de serviços de terceiros - Pessoa Física sem recolhimento dos encargos sociais, 

em desconformidade ao disposto nos itens 10.1, 10.2, 10.3, 11.4.8 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

08 

CONSTATAÇÃO 04: Documento fiscal emitido em nome do Suprido, em desconformidade ao disposto no item 

11.04.05 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

CONSTATAÇÃO 06: Gastos realizados sem saldo suficiente na natureza de despesa correspondente, em 

desconformidade ao disposto no item 15.2 do Manual SIAFI - Macrofunção – 021121. 

CONSTATAÇÃO 12: Ausência de manifestação quanto à aprovação ou rejeição da Prestação de Contas do SF por 

parte do Ordenador de Despesa, em desconformidade ao Princípio da motivação, Art. 2º, caput e inc. VII, da Lei 

9.784/99. 

14 

Acompanhamento da 

aplicação das despesas 

realizadas através do 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - CPGF 

11 Sem constatações relevantes  

16 

Avaliação da Gestão do 

Patrimônio Imobiliário de 

Responsabilidade da UJ, 

classificados como bens de 

uso especial 

05 

CONSTATAÇÃO 02: O valor do imóvel do Campus de Brumado que consta, no SPIUNet, diverge do valor 

constante no SIAFI quando extraído o razão da conta 123210107 – Imóveis de uso educacional. No SPIUNET, o 

valor do imóvel está registrado em R$ 1.100.547,02 enquanto, no SIAFI, consta o valor de R$ 13.499,97. 

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 

14 

CONSTATAÇÃO 04: Contratação do serviço sem a prévia anuência do Reitor, tendo em vista a ausência de sua 

autorização para o andamento do processo. 

CONSTATAÇÃO 08: 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. 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

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 

15 

CONSTATAÇÃO 04: 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. 

CONSTATAÇÃO 05: 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. 

CONSTATAÇÃO 08: Não foram incluídos critérios ambientais relacionados à promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável no processo de contratação do serviço. 

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 

17 

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, conforme se verifica nas informações 

contidas na planilha abaixo: 

Relação das informações contidas no Contrato Nº 13-2009 e a Nota de Empenho Nº 

2015NE800196 

Informações sobre o Contrato Nº 13-2009 

(usado como respaldo para emissão da NE) 

Data da assinatura 29/08/2009 

Período máximo de vigência 60 meses 

Data limite do contrato 29/08/2014 

Informação sobre a Nota de Empenho Nº 2015NE800196 

Data de emissão 17/03/2015 

 

 

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 

18 

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. 

18 

Acompanhamento de 

contratos e fornecimentos 

de bens e serviços 

adquiridos nas diversas 

modalidades de licitação e 

sistema de pregão, bem 

como nas contratações 

19 

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. 

Relação do Valor Planejado x Valor Executado: 

 

PARÂMETRO UTILIZADO TOTAL 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

diretas Valor planejado R$ 100.000,00 

Valor executado R$ 533.898,80 

 

 

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 

20 

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 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 principio constitucional da Impessoalidade, bem como a escolha mais vantajosa para a 

Administração; 

A não realização da licitação, quando obrigatória, configura impropriedade administrativa tipificada no art. 10 e 

11 da Lei Nº 8.429/1992; 

 O agente público não detém livre arbítrio para adquirir bens e contratar serviço em nome da 

Administração Pública; 

A indevida e deliberada dispensa do certame configura prática de ato ilegal, com violação ao princípio constitucional 

da legalidade. 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 01: Ausência de atendimento, em sua completude, aos princípios do Controle Interno, conforme o 

disposto no Capítulo VII, seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria Federal de Controle - SFC. 

SITUAÇÃO:  

1 - Ausência de capacitação/treinamento dos servidores que exercem atividades em nível de execução operacional 

nas Coordenações do referido Departamento, conforme o disposto no Formulário de Avaliação do Controle Interno.  

Em relação à Capacitação dos Gestores, observou-se, de acordo com as respostas encaminhadas, que não houve 

capacitação específica e direcionada, ofertada pelo IFBA, para o exercício de suas atribuições na função de 

Coordenação. 

Cabe destacar que a Coordenação de Gestão do Desempenho - COGED informou a participação no curso de 

“Capacitação para membros de Comissões de PAD”, enquanto que a Coordenação de Aperfeiçoamento e 

Capacitação - COAC não se manifestou quanto à participação dos seus servidores nos cursos ofertados pelo IFBA. 

2 - Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das atividades desenvolvidas pela 

Coordenação de Admissão, Vacância e Dimensionamento de pessoal - COMOP e Coordenação de Contratação 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

Temporária - COTEMP; 

Em que pese a Coordenação de Contratação Temporária - COTEMP informar que possui roteiros das atividades 

desempenhadas, não foi localizado no site institucional a publicação dos referidos documentos.  

3 - Ausência de formalização, bem como de publicação das regras internas necessárias ao funcionamento da COMOP 

e COTEMP; 

Cabe ressaltar que numa estrutura adequada de controle interno administrativo deve haver clara fixação de regras e 

procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com vistas a não comprometer a eficiência administrativa. 

4 - Vulnerabilidade do acompanhamento e revisão dos atos e fatos administrativos da atividade de remoção dos 

servidores; 

5 - Fragilidade do controle interno administrativo em relação ao ato de Remoção, uma vez que não assegura o 

atendimento, na íntegra, dos dispositivos constantes na Resolução Nº 77/2011. 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 02: Servidor removido a pedido, a critério da administração, sem a existência de vaga 

correspondente ao cargo do servidor, no local de destino. 

 SITUAÇÃO:  

O servidor solicitou a remoção a pedido, a critério da administração, conforme consta, no documento intitulado 

“Formulário de Solicitação de Remoção”, no campo modalidade de remoção. 

Embora constasse a anuência e deferimento dos Gestores envolvidos quanto à conveniência e oportunidade, não 

havia saldo/código de vaga com vista a atender ao pleito da Coordenação de Engenharia Industrial Elétrica no Banco 

de Professor Equivalente - BPEQ, conforme despacho exarado pela Diretoria de Ensino - Campus Salvador. 

O ato de remoção foi realizado sem a existência de vaga, em que pese à exigência legal, em desconformidade com o 

Regulamento de Remoção, aprovado pela Resolução Nº 77/CONSUP. 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 03: Ausência de especificação do fundamento legal na Portaria que concedeu a remoção de 

servidor em desconformidade com a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, bem como em dissonância com o procedimento adotado em outras Portarias 

publicadas pela própria DGP. 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 04: Processo de remoção na modalidade “a pedido” convertido para a modalidade “de ofício” 

SITUAÇÃO:  

Processo se iniciou com a modalidade, a pedido, a critério da administração, conforme o disposto nos documentos 

intitulados “Requerimento de Direitos e Vantagens – RDV e Exposição de Motivos” e foi convertido para a 

modalidade de ofício conforme o disposto no documento intitulado ”Portaria Nº 859”, de 03/06/2014.  

Embora haja a motivação, com a fundamentação da conveniência e oportunidade da administração, constante no 

documento intitulado “Demandas do Departamento de Ciências Sociais”, o ato de converter uma modalidade em 

outra fragiliza e coloca em risco o fiel cumprimento do Regulamento de Remoção e, consequentemente, o 

atendimento aos Princípios da Administração Pública. 

Cabe salientar que, no caso em tela, o servidor se encontrava em Estágio probatório, sendo esta uma condição de 

indeferimento do pedido de remoção, conforme o disposto no regulamento.  
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 05: Não foi localizada a publicação dos requerimentos dos interessados pela remoção por permuta 

no site institucional, conforme exigido no parágrafo único do art. 7º do Regulamento de Remoção. 

 SITUAÇÃO: 

A COMOP informou por meio do Formulário de Entrevista in loco, que “por se tratar de situação não muito comum 

(diria até mesmo rara), devido à própria natureza dessa modalidade de remoção, ou seja, por ser difícil para o 

servidor encontrar outro servidor com perfil semelhante (mesmo cargo, carga horária; e que haja coincidência entre 

os Campi envolvidos), a COMOP tem cometido esse equívoco em não verificar esse artigo da resolução”. 

Cabe destacar que a dificuldade exposta pela Coordenação decorre da ausência de estrutura adequada para o 

atendimento, na íntegra, à Resolução Nº 77/2011. Algumas atribuições do DEMP e da COMOP, dispostas no 

Regimento Geral do IFBA, ainda se encontram sem implementação, comprometendo a eficiência administrativa da 

Diretoria.  

Observa-se a necessidade de atuação conjunta entre a DGP, o Departamento e a Coordenação responsável com o 

objetivo de se construir as condições necessárias e adequadas à concessão da remoção, a exemplo, do mapeamento 

de conhecimentos, habilidades e atitudes de servidores, uma vez que esta ferramenta gerencial servirá como 

mecanismo de apoio à movimentação de pessoal, de acordo com o disposto no inciso XIV do art.176 Regimento 

Geral do IFBA. 

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 07: Ausência de documento de requisição do servidor no processo de remoção “de ofício”, no 

interesse da administração, com a devida justificativa formal do gestor responsável pela unidade requisitante, em 

inobservância ao Regulamento de Remoção, aprovado pela Resolução Nº 77/2011.  

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 10: Não foi encaminhado o processo de Nº 23278001467/2013-45 para fins de análise por parte 

dessa auditoria interna. Conforme o disposto no documento interno, encaminhado pela Coordenação de Arquivos e 

Atendimento Pessoal - CAAP, a Coordenação informou que está sendo verificado se foi encaminhado para o referido 

setor.  

19 

Verificação dos atos de 

vacâncias, concessões de 

aposentadorias e pensão e 

movimentação de 

servidores. 

012 

CONSTATAÇÃO 11: Não foram localizados os termos e ou memorandos emitidos pelos Campi com a informação 

da data de entrada em exercício do servidor na nova lotação, conforme o disposto no documento intitulado 

“Formulário de Entrevista”.   

SITUAÇÃO: 

Em que pese à existência de procedimento informal de controle, que não se encontra disposto em manual ou em 

qualquer documento específico, na prática, não existe o acompanhamento dos fatos administrativos do ato de 

remoção, particularmente, em relação aos prazos do Regulamento. 

Verifica-se que não há fluxo de processos na Comop, nem a formalização das regras internas necessárias ao 

funcionamento do setor, no qual  conste a fixação de responsabilidade das partes envolvidas. Além disso, a rotina 

para a Gestão da frequência dos servidores é inadequada, visto que o levantamento da frequência é realizado 

manualmente, o que torna o processo de apuração moroso, ineficiente e intempestivo. 

20 Monitoramento da folha de 01 CONSTATAÇAÕ 06: Foram observadas inconsistências na forma de cálculo dos pagamentos de funções no mês do 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

pagamento referente à 

remuneração, benefícios e 

vantagens 

ato de concessão/dispensa, conforme o disposto nos Quadros 2 e 3 abaixo, em discordância com os procedimentos 

utilizados pela Coordenação em outras fichas financeiras da amostra. 

  

PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO - SIAPE (tela fpcofichaf) (Resumido) 

Matrícula Portaria 
Inconsistência 

Mês/2014 

1768397 
PORTARIA Nº 489, DE 20 DE MARÇO 

DE 2014 
Mar 

2135437 
PORTARIA Nº 1.854, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2014 
Nov 

1461660 
PORTARIA Nº 1.870, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2014 
Nov 

19009 
PORTARIA Nº 500, DE 26 DE MARCO 

DE 2014 
Mar 

1832298 
PORTARIA Nº 1.435, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2014 
Set 

Fonte: Diário Oficial da União, 2014 
 

INCONSISTÊNCIA NO CÁLCULO DA RETRIBUIÇÃO (Resumido) 

Matrícula Portaria 

Valor pago no 

SIAPE 

(FPCOFICHAF) 

1845701 
PORTARIA Nº 156, DE 24 DE 

JANEIRO DE 2014 
531,99 

1729770 
PORTARIA Nº 498, DE 24 DE 

MARÇO DE 2014 
R$ 531,99 

2844950 
PORTARIA Nº- 1.424, DE 12 DE 

SETEMBRO DE 2014 
219,54 

1624224 
PORTARIA Nº 1.869, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2014 
R$ 790,75 

1460402 
PORTARIA Nº 1.873, DE 18 DE 

NOVEMBRO DE 2014 
R$ 219,54 

Fonte: Diário Oficial da União, 2014 - Período da amostra: Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e 

Novembro 

21 
Verificação da legalidade e 

tempestividade das 
16 

CONSTATAÇÃO 01: Não foi utilizado o formulário próprio para a solicitação do Incentivo à Qualificação, em 

discordância com o formulário de “Requerimento – Incentivo à Qualificação” disponibilizado na Resolução n° 25, de 
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Ação – PAINT/2015 
Número do 

Relatório 
Constatações 

concessões da Gratificação 

de Incentivo à 

Qualificação aos técnicos 

administrativos do IFBA 

10 de junho de 2013. 

CONTATAÇÃO 02: Não há um critério único/metodologia para o cálculo e pagamento do Incentivo referente ao 

período inicial, retroativo à data de solicitação no protocolo. 

Em relação às providências adotadas pela gestão, podem ser observadas, na tabela abaixo, as recomendações formuladas pela Unidade de 

Auditoria Interna do IFBA em 2015. Entretanto, cumpre-nos informar que a AUDIN acompanha anualmente as implementações das recomendações 

por meio do Plano de Providências, iniciando essa atividade no ano seguinte à elaboração dos relatórios. 

 

RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Quadro 52 - Recomendações formuladas no exercício 2015 

Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

001/2015 20 

Que a DGP promova, rotineiramente, a capacitação adequada e específica dos Servidores e Gestores para o 

efetivo exercício de suas atribuições 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento 

Que se elaborem manuais de rotinas/ procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa e 

mitigação dos riscos. 

Que se proceda ao mapeamento dos processos do Departamento, atentando-se para a necessidade de geri-los, de 

maneira contínua. 

Que se atente para a segregação de funções no Departamento em atendimento ao Princípio do Controle interno. 

Que se proceda à formalização e publicação das regras internas necessárias ao funcionamento do setor. 

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. 

Que se elabore Estudo com vistas a estimar o quantitativo, a composição, o perfil e os parâmetros de lotação da 

Diretoria com o objetivo de adequar a força de trabalho das Coordenações. 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

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. 

Que sejam adotadas providências no sentido de promover a retificação dos atos ora publicados, em atenção ao 

princípio da legalidade. 

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. 

Que se proceda à publicação dos atos de provimento e vacância de cargos de direção e funções gratificadas 

noDOU, conforme o disposto no Acórdão 326/2015 do TCU. 

Parcialmente atendido. Cabe 

ressaltar a necessidade de 

acompanhamento, por meio do 

“Plano de Providência 2016”,com 

vista ao atendimento integral da 

recomendação. 

Que os servidores sejam instruídos, pela DEAP, a proceder ao pagamento de cargo/função, tão somente, 

enquanto ocorrer o efetivo exercício. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento 

Que sejam adotados controles sobre transações, bem como procedimentos de conferência e revisão dos próprios 

atos no sentido de se evitar o pagamento indevido, em observância ao princípio da legalidade. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento 

Que se regularize o ato de pagamento das retribuições de cargos e funções, conforme o disposto no Memorando 

Nº 064/2015/DEAP/DGP 

Parcialmente atendida.  Conforme 

dispõe o anexo do Memorando 

70/2015/DGP/REITORIA/IFBA, a 

Coordenação de Pagamento - 

COPAG elaborou as memórias de 

cálculos, que foram encaminhadas 

para esta Unidade de Auditoria 

Interna, com vistas a regularização 

dos pagamentos. Cabe ressaltar a 

necessidade de acompanhamento, 

por meio do “Plano de 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

Providência” 2016, tendo em vista 

que algumas ações ficam 

pendentes. 

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. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento 

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. 

002/2015 014 
Que esse Campus crie mecanismo de controle com a finalidade de promover o atendimento às S.A.’s oriundas 

desta Unidade de Auditoria Interna, de modo a não prejudicar o trabalho desenvolvido pelo Setor. 

Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

003/2015 014 

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. 

Conforme o Memo. Nº 020/2015 - 

DCOF, o Gestor manifestou-se 

favorável ao atendimento das 

recomendações. Nesse sentido, o 

cumprimento da mesma será 

objeto de acompanhamento por 

meio do “Plano de Providência 

2016”. 

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. 

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. 

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. 

Documento indicado pelo Gestor 

no Memo. Nº 020/2015 – DCOF 

não atende ao recomendado. Nesse 

sentido, o cumprimento da 

recomendação será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

Quando do pagamento a fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga. 

Conforme o Memo. Nº 020/2015 - 

DCOF, o Gestor manifestou-se 

favorável ao atendimento da 

recomendação. Nesse sentido, o 

cumprimento da mesma será 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

objeto de acompanhamento por 

meio do “Plano de Providência 

2016”. 

Que o Suprido faça constar, em suas prestações de contas, todos os comprovantes das transações realizadas com 

o cartão, pois a ausência desses documentos prejudica a transparência do processo aquisitivo e dificulta a 

conferência dos valores efetivamente utilizados. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

020/2015 - DCOF, o Gestor 

informa que a falta do 

comprovante de pagamento foi 

sanada com outro documento, 

incluso na prestação de contas. 

004/2015 014 

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, 

ou modelo similar que contemple todos os campos daquele. 

Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover o atendimento. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Quando do pagamento a fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga 

Quando da concessão de novo Suprimento de Fundos, que o Suprido realize as despesas de acordo com o ato de 

concessão do SF. 

Quando da concessão de novo suprimento de Fundos, que o Agente Suprido se atente para os prazos legais de 

devolução dos valores não utilizados. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
115 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

005 16 

Que os servidores, responsáveis pela gestão dos bens imóveis, atualizem-se quanto às legislações que 

regulamentam as suas atividades e as coloquem em prática. 

Conforme o Memo. Nº 

739/2015/PROAP/IFBA, o Gestor 

manifestou-se favorável ao 

atendimento das recomendações. 

Nesse sentido, o cumprimento da 

mesma será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

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. 

Que se elabore um Manual de Procedimentos relativo às atividades rotineiras de gestão dos bens imóveis. 

Conciliar os registros contábeis do SIAFI, relativos aos imóveis de uso especial, com os registros do sistema 

SPIUNet. 

Conciliar os registros contábeis do SIAFI, relativos aos imóveis de uso especial, com os registros do sistema 

SPIUNet. 

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). 

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

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

006/2015 14 

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. 

Conforme o Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

manifestou-se favorável ao 

atendimento da recomendação. 

Nesse sentido, o cumprimento da 

mesma será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

Que o responsável pela análise da prestação de contas recolha os tributos decorrentes do SF em atraso, caso 

existam, informando ao Ordenador de Despesas sobre a necessidade de se tomar providências cabíveis em 

relação ao ressarcimento ao erário quando do pagamento de encargos relativos aos tributos. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

indicou documentos comprovando 

que os recolhimentos já estão 

sendo realizados. 

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. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

informa que o Agente Suprido foi 

notificado, o qual efetuou a 

devolução da importância gasta. 

Quando da solicitação de novas compras, via suprimento de fundos, que o Suprido solicite ao demandante que Atendida.  Por meio do Memo. Nº 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

assine devidamente o formulário, necessitando apor a data e a sua assinatura, seguida do seu nome legível e da 

denominação do seu cargo ou função. 

59/2015/DACOF, o Gestor 

informa que a solicitação já foi 

regularizada. 

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. 

Os esclarecimentos apresentados 

pelo Gestor por meio do Memo. 

Nº 59/2015/DACOF, não atendem 

ao recomendado. Nesse sentido, o 

cumprimento dessa recomendação 

será objeto de acompanhamento 

por meio do “Plano de Providência 

2016”. 

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. 

Os esclarecimentos apresentados 

pelo Gestor por meio do Memo. 

Nº 59/2015/DACOF, não atendem 

ao recomendado. Nesse sentido, o 

cumprimento dessa recomendação 

será objeto de acompanhamento 

por meio do “Plano de Providência 

2016”. 

Que o responsável por atribuir, no Portal do Banco do Brasil, os limites permitidos para a utilização do cartão, 

realize tal procedimento de acordo com a Proposta de Concessão do SF. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

informa que os campos “novo 

limite” e o “limite ao portador” 

correspondem ao somatório dos 

limites concedidos e utilizados 

pelo Suprido durante o exercício. 

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. 

Conforme o Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

manifestou-se favorável ao 

atendimento da recomendação. 

Nesse sentido, o cumprimento da 

mesma será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

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. 
Conforme o Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

manifestou-se favorável ao 

atendimento da recomendação. 

Nesse sentido, o cumprimento da 

mesma será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

Que o responsável pela análise da prestação de contas 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. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

indicou documentos comprovando 

que os recolhimentos já estão 

sendo realizados. 

Quando da concessão de novo suprimento de Fundos, que o Agente Suprido atente-se para as datas das 

solicitações. 

Atendida.  Por meio do Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

informa que houve erro de 

digitação, no campo data, e que 

fará a correção da falha. 

Quando da concessão de novo suprimento de Fundos, que o Agente Suprido se atente para a especificação do 

material solicitado. 

Conforme o Memo. Nº 

59/2015/DACOF, o Gestor 

manifestou-se favorável ao 

atendimento da recomendação. 

Nesse sentido, o cumprimento da 

mesma será objeto de 

acompanhamento por meio do 

“Plano de Providência 2016”. 

007/2015 12 

Que a DGTI informe a esta Unidade de Auditoria Interna quando da devida implementação da metodologia 

SCRUM, bem como sua correspondente efetividade. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

Que a DGTI crie mecanismo de controle que possibilite acompanhar as solicitações de programas, bem como os 

respectivos setores solicitantes. 

Que a DGTI estabeleça meios que assegurem o conhecimento da existência dos sistemas informatizados 

utilizados, no âmbito da Reitoria deste Instituto, inclusive os legados deixados pela antiga gestão, haja vista a 

imprescindibilidade de acompanhamento das ações com o fito de zelar pela segurança das informações e 

objetivos institucionais, bem como pela qualidade dos serviços de tecnologia da informação. 

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 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

IFBA. 

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. 

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. 

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. 

Que se avalie a possibilidade de implantar, no âmbito da Reitoria deste IFBA, sistema automático de detecção 

e/ou combate a incêndio. 

008 014 

Que o Proponente passe a indicar, nas próximas Propostas de Concessão de Suprimento de Fundos, a 

fundamentação normativa de excepcionalidade da despesa. 

Conforme o Memo. Nº 007/2015-

IFBA/DOF, o Gestor manifestou-

se favorável ao atendimento da 

recomendação. Nesse sentido, o 

cumprimento da mesma será 

objeto de acompanhamento por 

meio do “Plano de Providência 

2016”. 

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. 

Quando da concessão de novos SF, que o Responsável pela emissão das Notas de Empenho providencie as 

assinaturas necessárias à validação das referidas Notas. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Quando da utilização de novos recursos por meio do CPGF, que o Suprido confira os valores, constantes nos 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
119 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

documentos fiscais, e verifique se estes correspondem aos gastos efetivamente realizados. 

Quando de novos pagamentos a fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Que o Proponente indique, nas futuras Propostas de Concessão do SF, a fundamentação normativa da 

excepcionalidade da despesa. 

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. 

Que o Proponente providencie nos futuros processos de SF,todas as assinaturas necessárias à validação da 

Proposta de Concessão. 

Quando de novos pagamentos a fornecedores, que o Suprido solicite dos mesmos a declaração de recebimento da 

importância paga. 

Quando da realização de novo Suprimento de Fundos, que o Agente Suprido solicite ao almoxarifado declaração 

prévia sobre a inexistência em estoque do material a ser adquirido. 

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. 

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. 

Que o Suprido anexe, aos novos processos de prestação de contas do SF, a fatura relativa aos gastos efetuados 

com o CPGF. 

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

009/2015 12 

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. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

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. 

010/2015 12 

Que se passe a adotar critérios de sustentabilidade ambiental nos instrumentos convocatórios de aquisição de 

bens relacionados à TI, a exemplo dos abaixo listados, de forma a promover o consumo por meio de atributos 

ecologicamente adequados. 

 Introduzir a política reversa (dos produtos e embalagens) como medida de descarte; 

 Considerar a toxidade de materiais e produtos, eficiência energética e redução de emissões de gases; 

 Reduzir material de embalagem; e 

 Incentivar o uso de embalagens recicláveis. 

O cumprimento destas 

recomendações será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

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. 

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. 

Que o setor competente do Campus Salvador instrua as comissões de licitação e de pregão a, nas futuras 

aquisições de aspirador de pó e/ou secador de cabelo, a exigirem aposição do Selo Ruído conforme preceitua as 

legislações e orientação abaixo dispostas: 

 Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/1994; 

 Guia Prático de Licitações Sustentáveis – 3ª edição – Advocacia-Geral da União (AGU); 

 IN IBAMA n° 15, de 18/02/2004; 

 IN MMA n° 5, de 04/08/2000. 

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. 

Que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) instrua os Departamentos Administrativos 

http://www.ibama.gov.br/sophia/index.php?codigo_sophia=110813
http://www.ibama.gov.br/silencio/in05_ago2000.doc
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(DEPAD) dos Campi deste IFBA a, nos casos de aquisição de secador de cabelo ou aspirador de pó, a exigirem 

aposição do Selo Ruído, conforme preceitua as legislações e orientação abaixo dispostas: 

 Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/1994; 

 Guia Prático de Licitações Sustentáveis – 3ª edição – Advocacia-Geral da União (AGU); 

 IN IBAMA n° 15, de 18/02/2004; 

IN MMA n° 5, de 04/08/2000 

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. 

011/2015 14 
Que o Departamento Financeiro passe a promover o atendimento às S.A.’s oriundas desta Unidade de Auditoria 

Interna, de modo a não prejudicar os trabalhos desenvolvidos pelo Setor. 

Não houve manifestação do 

Gestor. O cumprimento desta 

recomendação será objeto do 

“Plano de Providência 2016” com 

o intuito de verificar as medidas 

adotadas pelo Gestor em prol de 

promover seu atendimento. 

012/2015 19 

Ausência de atendimento, em sua completude, aos princípios do Controle Interno, conforme o disposto no 

Capítulo VII, seção VIII da IN 01/2001 da Secretaria Federal de Controle - SFC. 

SITUAÇÃO: 

1 - Ausência de capacitação/treinamento dos servidores que exercem atividades em nível de execução 

operacional nas Coordenações do referido Departamento, conforme o disposto no Formulário de Avaliação do 

Controle Interno.  

Em relação à Capacitação dos Gestores, observou-se, de acordo com as respostas encaminhadas, que não houve 

capacitação específica e direcionada, ofertada pelo IFBA, para o exercício de suas atribuições na função de 

Coordenação. 

Cabe destacar que a Coordenação de Gestão do Desempenho - COGED informou a participação no curso de 

“Capacitação para membros de Comissões de PAD”, enquanto que a Coordenação de Aperfeiçoamento e 

Capacitação - COAC não se manifestou quanto à participação dos seus servidores nos cursos ofertados pelo 

IFBA. 

2 - Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das atividades desenvolvidas 

pela Coordenação de Admissão, Vacância e Dimensionamento de pessoal - COMOP e Coordenação de 

Contratação Temporária - COTEMP; 

Em que pese a Coordenação de Contratação Temporária - COTEMP informar que possui roteiros das atividades 

desempenhadas, não foi localizado no site institucional a publicação dos referidos documentos. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

http://www.ibama.gov.br/sophia/index.php?codigo_sophia=110813
http://www.ibama.gov.br/silencio/in05_ago2000.doc
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3 - Ausência de formalização, bem como de publicação das regras internas necessárias ao funcionamento da 

COMOP e COTEMP; 

Cabe ressaltar que numa estrutura adequada de controle interno administrativo deve haver clara fixação de regras 

e procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com vistas a não comprometer a eficiência 

administrativa. 

4 - Vulnerabilidade do acompanhamento e revisão dos atos e fatos administrativos da atividade de remoção dos 

servidores; 

5 - Fragilidade do controle interno administrativo em relação ao ato de Remoção, uma vez que não assegura o 

atendimento, na íntegra, dos dispositivos constantes na Resolução Nº 77/2011. 

Que a gestão autorize o ato de remoção na modalidade “a pedido”, tão somente, quando existir vaga, no local de 

destino, correspondente ao cargo do servidor solicitante, em cumprimento as regras estabelecidas na Resolução 

Nº 77/2011 e, que se criem mecanismos de controle para que este fato não ocorra em outros processos de 

remoção. 

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. 

Que a Gestão se abstenha de converter a modalidade a pedido, a critério da administração, em modalidade de 

ofício a fim de evitar a fragilidade do Regulamento de Remoção e, consequentemente, a inobservância aos 

princípios da Administração pública. 

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. 

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. 

Que a Gestão se abstenha de autorizar o ato de remoção sem a motivação da conveniência administrativa, 

devidamente comprovada, em cumprimento ao disposto na Resolução Nº 77/2011 e que se criem mecanismos de 

controle para que este fato não ocorra em outros processos de remoção. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

Que a DGP, junto com a CAAP, promovam uma busca criteriosa, a fim de localizar o processo de remoção Nº 

23278001467/2013-45. 

Que a DGP e DEAP busquem ferramentas de gerenciamento eletrônico com o objetivo de aperfeiçoar a Gestão 

da frequência dos servidores a fim de melhorar os mecanismos de controle. 

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. 

Que a DGP proceda à adoção de medidas para o acompanhamento e a revisão dos atos de publicação das 

portarias de remoção. 

Que a Diretoria instrua os servidores em relação aos procedimentos de protocolo, recentemente atualizados pela 

Portaria Interministerial Nº 1.677, de 07/10/2015, principalmente, no que diz respeito aos procedimentos de 

aposição do carimbo, numeração e rubricas das folhas constantes do processo. 

013/2015 13 

Que o Departamento Financeiro, no que tange à consecução de suas atividades, implantem 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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

Que se observe o princípio básico de controle Interno de “Segregação de Função” quando da liquidação e 

pagamento das despesas. 

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. 

Que nos próximos recolhimentos de tributos, proceda-se à revisão do valor a ser recolhido, bem como de 

eventuais diferenças. 

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

014/2015 18 

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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

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. 

Que se crie banco de normativos relacionados ao processo de contratação, a fim de facilitar e orientar a atuação 

dos servidores. 

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. 

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. 

Que a PROAP instrua os setores responsáveis pelo preenchimento da “Aquisição de Material ou Serviço” (AMS) 

a procederem à justificativa da necessidade de aquisição de bem ou contratação de serviço, incluindo a 

justificativa do quantitativo, e que sejam anexados ao retrocitada AMS eventuais documentos comprobatórios. 

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”. 

Que a PROAP instrua os setores que a integra a informem 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. 

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. 

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. 

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. 

Que a PROAP instrua o setor competente a, quando for o caso, proceder à averiguação da veracidade dos 

atestados de exclusividade fornecidos pelos órgãos competentes. 

Que a PROAP se abstenha de celebrar ajuste sem observar as prévias exigências legais e que crie mecanismos de 

controle para tal. 

Que a PROAP instrua o setor responsável por publicar os extratos de contratação direta no Diário Oficial da 
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União (DOU), a verificar, anteriormente à divulgação, a existência, no processo, da declaração de 

dispensa/inexigibilidade, e sua respectiva ratificação. 

015/2015 18 

Que a PROAP instrua os setores competentes a preencherem os campos destinados à justificativa da contratação 

no documento intitulado “Enquadramento de Serviço ou Material”. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

Que a PROAP instrua os setores que a integra a informem 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. 

Que a PROAP cientifique à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) sobre a necessidade de informar à 

Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação (COAC) sobre a imprescindibilidade de inserir local e data nos 

documentos elaborados por essa coordenação. 

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. 

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. 

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

Que a PROAP se abstenha de celebrar ajuste sem observar as prévias exigências legais e que crie mecanismos de 

controle para tal. 

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

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. 

016/2015 21 

Que a DGP promova, rotineiramente, a capacitação adequada e específica dos seus servidores a fim de 

proporcionar o efetivo exercício de suas atribuições. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

Que se elaborem manuais de rotinas/ procedimentos com vista a melhoria da eficiência administrativa, 

uniformizar procedimentos e mitigação dos riscos. 

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. 

Que a COAC adote procedimentos de conferência, quanto ao preenchimento adequado e integral do Formulário 
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de Requisição do Incentivo à Qualificação, de modo a não prejudicar a análise de compatibilidade entre a área de 

conhecimento e o ambiente organizacional. 

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. 

Que sejam adotados procedimentos de controle para garantir o cumprimento do compromisso de entrega do 

diploma ou certificado no prazo de 18 meses. 

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. 

Que sejam adotados procedimentos de conferência e revisão dos cálculos de pagamento do Incentivo no sentido 

de evitar pagamento indevido e consequentemente, prejuízo financeiro ao servidor ou ao erário. 

Que se busque mecanismos para que o cálculo proporcional e retroativo seja realizado por um método único, 

como forma de minimizar os riscos de tratamento desigual. 

Que se esclareça o motivo pelo não pagamento do retroativo referente ao mês de dezembro de 2014. 

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. 

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. 

017/2015 18 
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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

018/2015 18 

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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

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. 

Que se crie banco de normativos relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os 

servidores lotados na Coordenação de Compras. 

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. 

Que o setor competente do Campus Salvador seja instruído a abrir processo, com todos os documentos 
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Nº  
Ação PAINT 

2015 
Recomendações Situação das implementações 

necessários e legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 

019/2015 18 

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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

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. 

Que se crie banco de normativos relacionados ao processo de contratação, que seja capaz de orientar os 

servidores lotados na Coordenação de Compras. 

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. 

Que o setor competente do Campus Santo Amaro seja instruído a abrir processo, com todos os documentos 

necessários e legalmente exigidos, nos casos de contratação direta (dispensa ou inexigibilidade de licitação). 

Considerando que o orçamento deve ser executado conforme as reais necessidades das unidades gestoras, e ainda 

as imposições normativas acerca da transparência, planejamento e controle dos gastos públicos, recomendamos 

que o Departamento de Orçamento Finanças (DOF) do Campus seja instruído anão emitir notas de empenho 

quando não houver demanda que o respalde. 

020/2015 18 

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. 

Em fase de elaboração de 

Relatório Final de Auditoria 

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. 

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. 

 

Quanto à ocorrência de eventuais redesenhos recentes na estrutura organizacional, a Unidade de Auditoria Interna não sofreu alterações na sua 

posição, mantendo sua atuação em conformidade com a previsão do Regimento Interno do IFBA, em seus Artigos 30 e 31, assim como na Instrução 

Normativa Nº 01, de 06/04/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno. 
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No que se refere à estrutura organizacional, foi verificado após o recebimento do Relatório Anual de Contas, exercício 2014, emitido pela CGU, 

que a Unidade de Auditoria Interna, conforme estrutura regimental do IFBA, está vinculada à Reitoria, em desconformidade com o Decreto n° 

3.591/2000. 

Reconhecendo que tal vinculação fere as orientações legais, bem como interfere na necessária independência da AUDIN, a Unidade de 

Auditoria Interna está em processo de solicitação, perante o CONSUP, da alteração do Regimento, este já mencionado anteriormente 
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3.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Com a publicação do Decreto Nº 5.480, foi criado o “Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal”, integrado pela Corregedoria-Geral da União como “Órgão Central” (Decreto 

Nº 5683/2006), pelas Unidades específicas de correição junto aos Ministérios como “Unidades 

setoriais” e pelas Unidades específicas de correição que compõem as estruturas dos Ministérios, 

autarquias e fundações públicas como “Unidades seccionais”. Atendendo aos dispositivos 

supracitados, a Portaria CGU Nº 335, de 30/05/06 regulamentou o Sistema de Correição do 

Poder Executivo Federal e, em síntese, definiu os instrumentos a serem utilizados no Sistema, 

nas atividades relacionadas à correição, e estabeleceu competências. 

A Portaria CGU Nº 335, de 30/05/2006 elenca que a atividade correcional utilizará como 

instrumentos: a investigação preliminar, a sindicância investigativa, a sindicância patrimonial, a 

sindicância contraditória, o processo administrativo disciplinar e a inspeção. Dentre esse 

universo de instrumentos, empregam-se para apuração de irregularidades a investigação 

preliminar, as três espécies de sindicância e o processo administrativo disciplinar (excluindo-se a 

inspeção); e, para a apuração de responsabilidade, apenas sindicância contraditória e o processo 

administrativo disciplinar são válidos (excluindo também a investigação preliminar e as 

sindicâncias investigativa e patrimonial). 

 

3.3.1 Atribuições 

 

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

40 do Regimento Geral do IFBA aprovado pela Resolução 26 do CONSUP de 27/06/2013 

dispõe no seu Art. 43 que a Correição do IFBA possui como atribuições: 

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

sistematização e normatização dos procedimentos operacionais atinentes à atividade de 

correição; 

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

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

comuns; 

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

atividades relacionadas às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares; 
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IV. Instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos disciplinares, sem 

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

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

curso; 

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

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

aplicação das penas respectivas; 

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

desempenhadas pelas Unidades integrantes do Sistema de Correição; 

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

para o exercício das atividades de correição;  

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

e mais eficientes para o exercício da atividade de correição. 

 

3.3.2 Estrutura da correição 

 

Assevera o Regimento em seu Artigo 40 que “a Correição, chefiada por um(a) chefe, será 

encarregada das atividades relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades 

administrativas no âmbito do Instituto, devendo exercê-las com autonomia, independência e com 

base na Lei, observando a conduta dos(as) servidores(as) integrantes do IFBA, em observância 

aos padrões de imparcialidade, moralidade, isenção e probidade”. Esta Unidade está sujeita à 

orientação normativa da CGU, como Órgão Central do Sistema e à supervisão técnica da 

respectiva Unidade Setorial do Ministério da Educação, conforme disposto no Art. 42.  

A Sistemática de apuração de ilícitos cometidos por colaboradores desta Autarquia, bem 

como a condução dos processos administrativos disciplinares, se dá da seguinte forma: as 

Denúncias feitas por particulares e as Representações feitas por servidores chegam ao Gabinete e 

são transferidas à Correição para Manifestação através do Juízo de Admissibilidade. Após isto, 

retornam ao Gabinete para apreciação do Reitor quanto à abertura de Processo Administrativo 

Disciplinar e a consequente constituição da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. 

Após publicação da Portaria de Constituição no Boletim de Pessoal do Instituto, as comissões 
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iniciam os trabalhos na fase de inquérito com a instrução. Nesta, a Comissão efetua diversos atos 

que serão consignados nos autos, obedecendo aos procedimentos legais, fazendo notificações, 

intimações, juntada de documentos diversos, oitivas de testemunhas, interrogatório do acusado, 

indiciamento e apreciação da defesa ou arquivamento, estes últimos através do relatório final. 

 

3.3.3 Principais resultados 

 

No ano de 2015 destacam-se como os principais eventos apurados, as seguintes 

irregularidades: Acumulação Ilegal de Cargos, inclusive no que diz respeito a incompatibilidade 

de horários (art. 117, XVII, Lei 8112/90); participar de gerência ou administração de sociedade 

privada (art. 117, X, Lei 8112/90); Violação ao Regime de Dedicação Exclusiva, na forma da Lei 

12.772/2012 e Conduta Desidiosa (art. 117, XV, Lei 8112/90). No que tange ao último tipo, as 

apurações se referiram aos casos de reiteradas ausências injustificados dos servidores. 

Ressalta-se que os órgãos de Controle, Tribunal de Contas da União e Controladoria 

Geral da União, encaminharam a esta Autarquia 357 casos com indícios de irregularidades 

relacionados à área de pessoal, notadamente as infrações acima descritas, sendo que alguns 

resultaram em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e outros se encontram em fase de 

diligências para posterior manifestação desta Unidade de Correição. 

Importa salientar que as irregularidades acima mencionadas impactam o desempenho da 

finalidade da instituição, pois orbitam em torno do cerne da finalidade institucional, qual seja, 

promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país.  Sendo 

assim, a atuação da Correição visou coadunar a conduta dos agentes com os objetivos e a missão 

institucional.  Para isso, se utilizou de todos os meios legais a fim de conhecer a verdade dos 

fatos, em estrito respeito aos Princípios Constitucionais, em especial, o Contraditório e a Ampla 

Defesa. Nos casos em que se confirmaram as infrações administrativas, foram aplicadas as 

penalidades previstas na Lei 8112/90. Em adição, com intuito de difundir o conhecimento do 

diploma legal que rege a vida funcional dos servidores públicos federais, se buscou uma atuação 

correcional com viés educativo cujo objetivo repousa na plena realização da finalidade 

institucional. 
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Quadro 53 - Apurações em curso no ano de 2015 

 

3.3.4 Cumprimento pela instância da correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU 

 

A Coordenação de Correição do IFBA utiliza o Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares (CGUPAD) para o gerenciamento das informações sobre processos disciplinares, 

conforme estabelecido pela Portaria CGU Nº 1.043, de 24/07/2007. 

Importa salientar que houve aumento significativo do número de Processos 

Administrativos Disciplinares, isso se verificou por algumas razões, entre as quais se destacam: 

as transformações da Cultural Organizacional em curso neste Instituto, a greve que paralisou as 

atividades entre 12 de abril a 03 de agosto de 2015, a ação efetiva da nova Gestão em razão das 

Denúncias e Representações recebidas, mas principalmente em decorrência das atividades dos 

órgãos de Controle Externo, notadamente, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de 

Contas da União (TCU), além do Controle Social através de Denúncias feitas junto à Ouvidoria 

Institucional, instalada no mês de outubro de 2014. 

A partir do contexto acima relatado, informamos que todos os processos desta 

Coordenação foram devidamente cadastrados no CGUPAD, portanto cumprido o quanto 

determinado na Portaria n° 1.043/2007 da CGU. 

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

Geral da União, alusivo aos prazos para registro das informações relativas aos processos 

disciplinares no CGU-PAD, pode-se afirmar que estes estão sendo cumpridos em conformidade 

com o art. 1°, § 3°, da mesma Portaria. No que tange ao artigo 5°, esta Unidade Jurisdicionada 

zela pela integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações registradas no 

CGU-PAD, levando em conta, além disso, as disposições do Decreto n° 4553, de 27 de 

Itens 
Procedimentos 

Instaurados 

Procedimentos em 

Indiciamento / Citação 

Encaminhamento 

para Julgamento 

Procedimentos 

Julgados 

Processo Administrativo Disciplinar 12 12 14 14 

Rito Sumário 0 0 0 0 

Sindicância 1 1 1 1 

TOTAL GERAL 13 13 15 15 
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dezembro de 2002, revogado pelo Decreto n° 7845, de 2012. De modo, a alimentar devidamente 

o sistema, registrando as informações sobre os processos disciplinares instaurados no âmbito do 

Instituto Federal da Bahia. 

3.4 Gestão de riscos e controles internos 

 

Em relação à Gestão de riscos e controles internos verifica-se a existência de políticas e 

ações claramente estabelecidas no Planejamento Estratégico, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos do IFBA, sendo que as atividades de controle adotadas pela Instituição estão 

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Uma das estratégias de controle de 

monitoramento de risco é a execução das ações de competência da Auditoria Interna, através do 

seu Plano de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) onde são adotados os procedimentos que 

visam o controle e a redução dos riscos existentes na execução dos processos de gestão. 

O novo modelo de Gestão adotado pelo IFBA segue as orientações estabelecidas pelo 

Modelo da Administração Pública Gerencial, que desde 2010 vem implementando ações de 

melhoria na Gestão, quanto à aplicabilidade dos recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e 

dano, nas Unidades do IFBA e Reitoria. 

 Com a imposição da lei de criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica e seus multiCampi, Lei  Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFBA vem 

adotando na gestão de processos a descentralização orçamentária, financeira e administrativa 

com o objetivo de facilitar a execução das ações administrativas e orçamentárias com mais 

eficiência, eficácia, efetividade e transparência. Isto tem provocado impacto significativo nos 

processos, requerendo um conhecimento cada vez mais especializado, a fim de atender todas as 

demandas, havendo necessidade de aprimorar continuamente os modelos de gestão e preparar os 

servidores para as novas realidades com programas de capacitação.  

Por fim, os indicadores de gestão, financeiros e acadêmicos são também norteadores, no 

que diz respeito ao monitoramento da gestão, sendo estes adequados e efetivos contribuindo para 

melhoria do desempenho da UJ. 

 

3.5 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Não se aplica 

 

http://www.camara.leg.br/sileg/integras/724044.pdf
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4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

4.1 Canais de acesso do cidadão 

 

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

executor da comunicação no âmbito do IFBA. Atua de forma sistêmica, divulgando informações 

de interesse público relativas às políticas, programas e ações do Instituto.  

Por se tratar de uma Instituição de Educação Profissional e Tecnológica, as informações 

de utilidade pública são fundamentais para potencializar o relacionamento com as comunidades 

interna e externa. Através do apoio e da divulgação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 

institucionais, a DGCOM objetiva fortalecer o relacionamento do Instituto com seus diversos 

públicos. 

Uma das frentes de atuação do setor é a divulgação jornalística. São produzidas matérias 

diariamente para que as ações institucionais tenham repercussão pública e disseminem valores 

como credibilidade, transparência e objetividade. 

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

institucionais: 

Portal IFBA – Nesta ferramenta são trabalhados textos para as comunidades interna e 

externa sobre assuntos que envolvem diretamente o IFBA. 

Relacionamento com a imprensa – Por englobarem formadores de opinião, os veículos de 

comunicação são estratégicos para o IFBA. Através deles, é possível divulgar informações de 

interesse público para toda Bahia, de forma rápida, com equidade e grande alcance. Por isso, o 

IFBA mantém atualizadas as relações com profissionais de imprensa, envia sugestões de pauta 

rotineiramente e realiza a atividade de clipping. 

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

denúncias, sugestões e outras interações, destacamos o site (no qual se encontram os links para a 

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

Com a Ouvidoria, o público tem mais um espaço de interação com o IFBA. Através do 

Facebook, a Instituição se aproxima, principalmente, dos alunos, através da difusão de 

informações institucionais e de interesse público. Vale ressaltar que este tem sido o maior canal 

de serviço de informação para o público jovem. Aliado ao Facebook, é também oferecido o 

Twitter, com difusão das atividades e ações do Instituto. A importância desses espaços torna-se 

ainda mais visível no momento do Processo Seletivo e no período de matrículas. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
135 

Prestação de Contas ao TCU 

 

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

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

reitoria). 

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

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

a)Ouvidoria:http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/ouvidoria-ifba-reitoria.html; 

b)Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoFederaldaBahia; 

c)Twitter: https://twitter.com/ifbaoficial; 

 

GERENCIAMENTO DO PORTAL E DA REVISTA IFBA NOTÍCIAS: 

A DGCOM é responsável pelo gerenciamento do Portal do IFBA, através do qual 

disponibiliza informações sobre as atividades e o desempenho do Instituto nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão e divulga aos diversos meios de comunicação e à comunidade acadêmica as 

notícias relativas a eventos, pesquisas, cursos, congressos, serviços e atividades de extensão 

oferecidas pela Instituição, além de informações relativas à gestão da Instituição. Também são 

divulgadas, periodicamente, chamadas e convocações de processos seletivos para alunos e 

servidores. 

Tipo Quantidade 

Visitas 1.316.889 

Usuários 517.748 

Visualizações de página 2.898.344 

Páginas/visita 2,20 

Tempo médio no site 00:02:30 

Porcentagem de novas visitas 37,34% 

Faixa etária dos Usuários 

De 18 a 24 – 27,50% 

De 25 a 34 – 33,50% 

De 35 a 44 – 15,50% 

De 45 a 54 – 12,50% 

De 55 a 64 – 5,50% 

Mais de 65 - 5,50% 

Meios de acesso 

Desktop: 1.039.050 

Mobile: 252.874 

Tablet: 24.965 

Gênero 
Fem. 45,85% 

Masc. 54,15% 

 

PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS PARA O PORTAL DO IFBA: 

A DGCOM produz textos jornalísticos para o Portal do IFBA, com o intuito de informar 

tanto a comunidade interna quanto a externa sobre as ações do Instituto.  

http://www.dgti.ifba.edu.br/index.php/2-uncategorised/14-ramais-voip-reitoria
http://www.dgti.ifba.edu.br/index.php/2-uncategorised/14-ramais-voip-reitoria
http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/ouvidoria-ifba-reitoria.html
https://www.facebook.com/InstitutoFederaldaBahia
https://twitter.com/ifbaoficial
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Tipo Quantidade 

Notícias produzidas 405 

 

PRODUÇÃO DE RELEASES PARA A IMPRENSA: 

Redação e distribuição de notícias do IFBA aos veículos de comunicação social, além de 

sugestão de pautas a serem abordadas pelos veículos. 

Tipo Quantidade 

Releases / sugestões de pauta 17 

 

ORGANIZAÇÃO, COBERTURA E APOIO A EVENTOS: 

A DGCOM participa da organização e realiza a cobertura jornalística e audiovisual dos 

eventos promovidos e/ou com a participação do Instituto. 

Tipo Quantidade 
Eventos cobertos 12 

Apoio a eventos internos 65 

Apoio a eventos externos 12 

 

ATENDIMENTO A IMPRENSA: 

Atendimento a profissionais de comunicação social que buscam informações sobre a 

IFBA.  

Tipo Quantidade 

Atendimentos realizados 49 

 

ENVIO DE E-MAILS INFORMATIVOS: 

Envio de e-mails, mediante solicitação, à comunidade acadêmica acerca de informações 

que sejam de interesse do público interno do IFBA. 

Tipo Quantidade 

E-mails enviados à Intranet 48 

 

GERENCIAMENTO DO MURAL ELETRÔNICO: 

Controle do mural eletrônico da DGCOM no Prédio da Reitoria. 

Tipo Quantidade 

Inserções de conteúdos nas editorias do mural 280 
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CRIAÇÃO, EDITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA IMPRESSÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO: 

Elaboração de material informativo destinado aos veículos de comunicação e/ou à 

divulgação institucional. 

MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS 

Tipo Quantidade 

Publicações no Facebook 423 

Atendimentos individuais (inbox) 793 

Número de “Curtir” do Facebook 44.313 

Alcance orgênico (não patrocinado) 

máximo 

27/08/15 – 29.741 pessoas 

05/12/15 – 22.412 pessoas 

Publicações no Twitter 535 

Número de seguidores no Twitter 1154 

Média de visitas/mês 1260 

 

A Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional também é o órgão articulador e 

executor que atua na difusão das informações de interesse público relativas às políticas, 

programas e ações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). O 

apoio e a divulgação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão institucionais objetiva melhorar 

o relacionamento do Instituto com seus diversos públicos. 

Comunicação Interna – ações de comunicação para integrar as diversas áreas que 

compõem a comunidade do IFBA, além de promoção do diálogo entre a Reitoria e os demais 

segmentos da instituição;  

Comunicação Externa – visa manter a sociedade informada acerca das ações e serviços 

prestados pelo IFBA, bem como fortalecer a imagem da instituição enquanto promotora de um 

ensino público e de qualidade. 

Programação visual – trabalha a imagem do IFBA, através do planejamento de ações 

publicitárias, além da criação e editoração de material gráfico. Nesta área são criados, impressos 

e distribuídos cartazes, banners, faixas, panfletos e outros materiais gráficos; além de criados e 

veiculados materiais visuais para apoio a eventos e ações institucionais. A equipe também 

desenvolve material virtual para campanhas e apoio à divulgação jornalística;  

Relações Públicas – criação de estratégias para atender às necessidades de 

relacionamento do IFBA com os setores sociais, sua comunidade interna e os diversos públicos. 

Já os canais de comunicação utilizados pela Ouvidoria são: Internet, telefone e presencial. 

Em relação à Internet, utilizou-se do e-mail e do sistema e-OUV. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA: 

Quanto aos Campi que dispõem de Ouvidoria: 

Campus Juazeiro 

Campus Eunápolis 

Campus Jacobina 

Campus Feira de Santana 

Campus Salvador 

Campus Simões Filho 

Atividades da Ouvidoria: 

I. Recebimentos de manifestações diversas interna e externamente ao IFBA; 

II. Encaminhamento e acompanhamento das demandas/manifestações na busca de soluções 

dos problemas;  

III. A efetivação de uma página da Ouvidoria no site do IFBA; 

IV. Adesão ao sistema e-OUV da CGU/OGU; 

V. Participação no curso “Gestão e Prática em Ouvidorias”, evento organizado pela 

Ouvidoria Geral da União em maio de 2015, no Ed. Min. da Fazenda, Comércio – Salvador/BA; 

VI. Participação no evento “Encontro de Ouvidorias” por meio de videoconferência na 

Regional da CGU Ed. Min. da Fazenda, Comércio – Salvador/BA 

VII. Estabelecimento de objetivos e metas na Avaliação de Desempenho em relação ao setor 

Ouvidoria. 

 

4.2 Carta de serviços ao cidadão 

 

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

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

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

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

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

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



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
139 

Prestação de Contas ao TCU 

 

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

trabalhos e terá o seu lançamento no ano de 2016. 

 

4.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

Quadro 54 - Relatório gerado pelo programa e-SIC (com as devidas instruções para a sua leitura) 

Órgão(s) de referência: IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Período de consulta: 1/2015 a 12/2015 

 

II. Situação e características dos pedidos de acesso à informação 

Status do pedido Quantidade 

Em tramitação fora do prazo 29 

Respondidos 105 

 

Temas das solicitações (Top 10) 

I. Quantidade de pedidos de acesso à informação 

Quantidade de Pedidos: 134 Média mensal de pedidos: 11,17 
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Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos 

Educação - Profissionais da educação 40 29,85% 

Educação - Educação profissional e tecnológica 28 20,90% 

Educação - Gestão escolar 16 11,94% 

Educação - Financiamento da educação 8 5,97% 

Educação - Educação superior 7 5,22% 

Educação - Legislação educacional 3 2,24% 

Educação - Assistência ao estudante 1 0,75% 

Economia e Finanças - Finanças 1 0,75% 

Economia e Finanças - Encargos financeiros 1 0,75% 

 

III. Resposta aos pedidos de acesso à informação 

Tempo médio de resposta: 38,74 dias Prorrogações: 1 

 

Meios de envio de resposta 

Meio Quantidade % de pedidos 

Pelo sistema (com 

avisos por e-mail) 
134 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Perfil dos solicitantes 

Tipos de solicitante 

Pessoa Física 101 97,12% 

Pessoa Jurídica 3 2,88% 

Perfil dos solicitantes pessoa física 

Gênero Escolaridade 

M 53,47% Mestrado/Doutorado 29,70% 

F 44,55% Pós-graduação 26,73% 

Não informado 1,98% Ensino Médio 18,81% 

  
Ensino Superior 19,80% 

 
Não informado 2,97% 

  
Ensino Fundamental 1,98% 

Profissão 

Servidor público federal 33,66% 

Professor 22,77% 

Estudante 15,84% 
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Localização dos solicitantes 

Estado Número de solicitantes % dos solicitantes Número de pedidos 

BA 70 69,31% 92 

CE 1 0,99% 1 

DF 5 4,95% 6 

GO 1 0,99% 1 

MG 4 3,96% 7 

PB 1 0,99% 1 

PE 4 3,96% 5 

PI 1 0,99% 1 

PR 3 2,97% 3 

RJ 2 1,98% 3 

RS 2 1,98% 2 

SC 1 0,99% 1 

SE 2 1,98% 2 

SP 4 3,96% 5 

TO 1 0,99% 2 

Não informado 2 1,98% 2 

 

Informações adicionais para o correto entendimento deste relatório, que está relatório está 

dividido em 5 (cinco) seções, conforme abaixo: 

I. QUANTIDADE DE PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO: 

 Total de solicitações para o período, sua média mensal e sua evolução absoluta e 

percentual para o intervalo temporal escolhido. 

II. SITUAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO: 

 Status das solicitações (quantas já foram respondidas e quantas estão em tramitação – 

dentro e fora do prazo legal);  

 Total de perguntas realizadas e o número de perguntas por pedido; 

Outra 6,93% 

Não informado 5,94% 

Servidor público estadual 3,96% 

Empregado - setor privado 4,95% 

Servidor público municipal 3,96% 

Profis. Liberal/autônomo 1,98% 

Perfil dos solicitantes pessoa jurídica 

Tipo de pessoa jurídica 

Empresa - PME 66,67% 

Empresa - grande porte 33,33% 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
142 

Prestação de Contas ao TCU 

 

 Total de solicitantes e o número, dentre esses, que realizou um único pedido e a 

quantidade de demandas realizadas por aquele que mais efetuou requisições de informações no 

âmbito da LAI; 

 Os 10 (dez) temas – por categoria e assunto – mais requeridos pelos cidadãos, conforme 

os termos constantes do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico (VCGE). 

III. RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO: 

 Tempo médio de resposta às demandas cidadãs;  

 Número e o percentual de prorrogações de prazo para manifestações efetuadas pelos 

Serviços de Informação ao Cidadão (SICs)  

 Tipos de resposta realizados (p.ex. acesso concedido, acesso negado, informação 

inexistente, etc.)  

 Motivos de negativa de resposta (como informações classificadas, que tratem de dados 

pessoais, que digam respeito a requisições desarrazoadas ou genéricas, etc.) 

 Meios de resposta adotados pelos SICs para proverem retorno sobre as solicitações 

efetuadas pela sociedade.  

IV. PERFIL DOS SOLICITANTES: 

 Dados gerais sobre o tipo de demandante (pessoas físicas e jurídicas) e sua localização 

(por Estado). 

 Pessoas Físicas: estatísticas relativas aos percentuais de demandantes por gênero, 

escolaridade e profissão;  

 Pessoas Jurídicas: quantitativo de solicitantes por tipo ou modalidade (p.ex. empresas, 

organizações não-governamentais, sindicatos, etc.). 

RELATÓRIO DE RESULTADOS DA OUVIDORIA 2015: 

Quantitativo das manifestações: 

 
Classificação Quantitativo Situação 

Solicitações diversas 123 Encerradas 
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Reclamação 94 Encerradas 

Denúncia 25 Encerradas 

Sugestões 03 Encerradas 

Elogios 12 Encerradas 

Agradecimentos 04 Encerradas 

Total 261 

 

I. Foi observado que a maioria das solicitações feitas pelos usuários da Ouvidoria foram de 

candidatos ao PROSEL do IFBA, utilizando-se o veículo e-mail e não o sistema e-Ouv; 

II. Em segundo lugar, tivemos um grande número de reclamações de pais de alunos no 

período da greve em 2015;  

III. Solicitações diversas de servidores do IFBA, principalmente do Campus Porto Seguro, 

também no período de greve; 

IV. Ainda há uma resistência de se manifestar por meio do sistema e-Ouv; 

V. As demandas por meio eletrônico continuam sendo o principal instrumento de 

acionamento utilizado; 

VI. As Ouvidorias nos Campi ainda não são realidade, apesar de em alguns Campi já terem 

ouvidoria, ainda não estão em atividade; 

Percebe-se que o cidadão brasileiro, aqui representado, tanto por servidores como pelas 

famílias dos estudantes do IFBA, está mais atento e consciente de seus direitos atuando como 

fiscalizadores na gestão da máquina pública. 

 

4.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da Unidade 

 

A divulgação dos atos praticados pela gestão da instituição pública constitui-se em uma 

das suas principais obrigações. Com o intuito de dar plena transparência e publicidade a esses 

atos, além de cumprir o que determinam o Decreto Nº 5.482/05 e a Portaria Interministerial Nº 

140/05, de 16 de março de 2006, o IFBA, contribuindo com o Portal da Transparência Pública, 

coloca à disposição da comunidade um conjunto de dados e informações que permitem o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho institucional. 

Site institucional                               Banner transparência 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5482.htm
http://www.cefetba.br/downloads/portaria_interm_140.pdf
http://www.cefetba.br/downloads/portaria_interm_140.pdf


 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
144 

Prestação de Contas ao TCU 

 

 

 

Transparência IFBA: http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/transparencia-do-ifba.html 

Neste link, o cidadão tem acesso a documentos institucionais tais como: 

I. Avaliação dos planos de metas do IFBA 

II. Plano de Metas Institucionais 

III. Relatório de Gestão do IFBA 

IV. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

V. Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

VI. Relatórios de Auditoria Interna 

VII. Regimento Interno 

VIII. Termo de acordo de metas e compromissos - MEC/IFBA (TAMC) 

 

4.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 

4.5.1 Ferramentas web 

 

Visando garantir acessibilidade aos produtos e serviços prestados pelo Instituto, o atual 

Portal do IFBA apresenta uma ferramenta que assegura ao deficiente visual ouvir todo conteúdo 

publicado. 

http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/transparencia-do-ifba.html
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Para ampliar este acesso, a DGCOM, em parceria com a DGTI, está desenvolvendo o 

novo Portal, considerando as principais recomendações de acessibilidade indicadas para 

aplicação em web. 

Na parte superior do novo Portal, por exemplo, haverá uma barra de acessibilidade onde 

se encontrarão atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste, tamanho da 

fonte, etc. 

 

4.5.2 Intervenções de Acessibilidade 

Quadro 55 - Intervenções de acessibilidade 

Reitoria 

Foram projetadas e construídas duas rampas (uma na entrada do prédio adm. e outra no 

estacionamento); Terá início a construção da rampa de acesso ao prédio antigo; E já aprovado 

pelo IPAC o projeto que contempla a instalação de 1 elevador e de 1 plataforma no prédio 

antigo e administrativo. Já se tem o projeto para piso e sinalização tátil para portadores de 

deficiência audio / visual na área interna das edificações e passeio externo ao terreno (está 

sendo planilhado os serviços para licitação) 

Salvador 

Foram projetadas e implantadas duas plataformas de acesso vertical no prédio administrativo 

e no pavilhão de fundição; terá início a implantação de mais três elevadores em três 

diferentes edificações (Pav. I, Pav.II e Ginásio Poliesportivo); Foi construído o refeitório dos 

estudantes contemplando rampas e sanitários próprios para Portadores de necessidades 

especiais. Está em construção uma clínica escola com rampas, elevador e sanitários próprios 

para PNE.  Não possuem adaptações para portadores de deficiência audio / visual 

Vitória da Conquista 

Os prédios novos já possuem adaptação para PNE (com rampas, elevadores e sanitários 

adaptados). As demais áreas dos Campi requerem um diagnóstico das condições de 

acessibilidade. Ainda não se tem adaptações para portadores de deficiência audio / visual.  

Barreiras 

Simões Filho 

Eunápolis 

Valença 

Porto Seguro 

Stº Amaro 

As edificações novas e em construção estão providas de rampas e sanitários adaptados para 

PNE.  A edificação mais antiga (de dois pavimentos) tem somente uma rampa de acesso para 

o térreo. Nenhuma das edificações possuem adaptações para portadores de deficiência audio / 

visual 

Paulo Afonso 

Os pavilhões reformados foram dotados de rampas e sanitários para PNE; Foi construído um 

galpão para abrigo de planta de biodiesel com acessibilidade através de rampa. Está em 

finalização a execução de pavilhão de aulas de três pavimentos provido de elevador e 

sanitários próprios para PNE.  Não possuem adaptações para portadores de deficiência audio / 

visual 

Feira de Santana 

Edificações providas de rampas e sanitários adaptados para PNE.  Não possuem adaptações 

para portadores de deficiência audio / visual, mas já temos um projeto para a implantação, na 

área interna das edificações, de piso e sinalização tátil (concluída a planilha orçamentária 

para a licitação) 

Camaçari 

Ilhéus 

Jequié 

Jacobina 

Irecê 

Seabra 

Lauro de Freitas 
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Stº. Antônio de Jesus 

Juazeiro 

Euclides da Cunha 

Brumado 

Salinas 

Dias D’Ávila 
Fonte: PRODIN/IFBA 

OBSERVAÇÃO: 

As Unidades Salvador, Vitória da Conquista, Simões Filho, Eunápolis, Valença, Santo 

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

encontram-se com edificações em construção. As Unidades Lauro de Freitas, Santo Antônio de 

Jesus, Juazeiro, Euclides da Cunha e Brumado ainda não foram inauguradas (encontram-se em 

construção). 
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5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

5.1 Desempenho financeiro no exercício 

 

Com a implantação do Novo PCASP (Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público) a 

partir do Exercício de 2015 verificam-se alterações na Estrutura de Balanço, dificultando uma 

interpretação mais aprofundada em relação ao resultado do desempenho financeiro, haja vista a 

necessidade de comparação dos dados desse exercício em relação aos anos anteriores, 

considerando que as contas contábeis de natureza financeira do Plano de Contas antigo se 

mesclavam com as contas de natureza orçamentária. 

A atual estrutura de Balanço Financeiro de 2015 não apresenta em sua composição os 

dados do exercício de 2014, por esse motivo, estaremos opinando acerca da movimentação 

financeira do órgão com base no balanço financeiro de 2015. Nesse exercício, verificamos que 

das Receitas Orçamentárias, no montante de R$ 1.315.349,38 foram arrecadadas em termos de 

Receitas Próprias 73%, correspondente ao valor de R$ 964.312,01. As demais representam 

receitas de convênios e devolução de despesas de exercícios anteriores (salários, planos de saúde, 

diárias, bolsas, etc). 

Com referência às Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 520.006.043,57, 

destacamos que R$ 453.729.188,10 se trata de receitas financeiras para o pagamento de despesas 

empenhadas no exercício, representando o percentual estimado de 87%. Os demais representam 

transferências financeiras para o pagamento de despesas de Restos a Pagar no total de R$ 

66.276.855,47. 

Ao término do ano, o Balanço Financeiro aponta o montante de despesas liquidadas 

referentes à inscrição dos restos a pagar processados no valor de R$ 10.775.226,74 pendentes de 

pagamento, em virtude do contingenciamento das transferências financeira, ocorridas ao longo 

do ano, incompatíveis com os dispêndios liquidados, prejudicando o desempenho da execução 

financeira dos contratos celebrados para a manutenção do ensino. 

Pontuamos que os depósitos restituíveis e valores vinculados, no montante de R$ 

2.110.347,83, estão relacionados a ordens bancárias canceladas, em sua grande maioria, de 

auxílio financeiro a alunos sem domicilio bancário, ocasionando a necessidade de regularização 

do desequilíbrio financeiro. 
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No que concerne aos dispêndios, o balanço financeiro evidencia o montante de despesas 

orçamentárias no valor de R$456.132.270,89. Desses valores foram pagos efetivamente no 

exercício o valor de R$ 406.916.104,70, representando um percentual de aproximadamente 89% 

da despesa empenhada no exercício. No que tange aos Restos a Pagar, verificamos os 

pagamentos no valor de R$ 46.561.623,51. 

Encerramos o exercício com o Caixa e equivalente de Caixa no montante de R$ 

10.583.321,05, 70% desse saldo aproximadamente corresponde à transferência de recursos 

ocorridos no último dia do exercício financeiro, não permitindo a baixa de saldo das despesas 

liquidadas, cujo montante foi citado anteriormente. 

 

5.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 

avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

O Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) do Instituto Federal da Bahia vem 

utilizando uma metodologia em conformidade aos dispositivos contidos na NBC T 16.9 e NBC T 

16.10. Entretanto, no decorrer da implantação, identificamos necessidades de ajustes nas 

informações apresentadas nos Relatórios extraídos do sistema, a exemplo de saldos irrisórios, 

valores superiores ao bem registrado no SIAFI, alocação atemporal em virtude da criação dos 

diversos Campi ao mesmo tempo, que pela falta de recursos humanos, os bens não foram 

transferidos no tempo correto o que gerava inconformidades. O diagnóstico apresentava 

distorções, necessitando de uma profunda análise e conciliação de dados para criar uma base 

confiável, para assim, darmos início aos procedimentos de Depreciação, Amortização e 

Exaustão.  

Mesmo com as dificuldades existentes, desde 2010, o IFBA vem desenvolvendo ações 

para a realização da conciliação dos bens patrimoniais do Instituto, destacando a complexidade 

do trabalho, abrangendo saldos patrimoniais de vários exercícios, bens patrimoniais de 15 Campi 

executores e 7 Campi com execução centralizada na Reitoria, mudança de conta contábil, de 

acordo  com a natureza do bem, mudança do plano de contas, os valores dos bens patrimoniais e 

a experiência dos envolvidos em virtude da analise exigir o entendimento linear de 2010 até o 

momento atual, registro de bens em um exercício financeiro com regularização no exercício 

seguinte, como também, tempo demandado e o contingente de pessoal envolvido, conforme 

preconiza a macro função de depreciação. 
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Com a finalidade de avançar a conciliação dos bens patrimoniais desse Instituto 

convocamos os servidores da contabilidade e patrimônio dos Campi executores, com objetivo de 

acelerar o processo, entretanto esbarramos no problema de funcionamento do sistema SISPAT, 

que por duas vezes teve seu banco de dados corrompidos, necessitando de manutenção corretiva 

com vistas à recuperação dos dados, o que ocorreu durante o exercício 2015, impossibilitando o 

progresso dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. 

 

5.3 Sistemática de apuração dos custos no âmbito da Unidade 

 

O IFBA, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, não dispõe de um sistema de 

apuração de custos e não utiliza o Sistema de Custo (SIC), do Governo Federal, pois a 

estruturação dos Órgãos Setoriais de Custos do Governo Federal, conforme sugere a Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), necessita de um agrupamento de uma equipe multidisciplinar de 

conhecimentos e habilidades entre os profissionais habilitados ao referido serviço, como 

também, recomenda que as atividades da Setorial de Custos não sejam executadas pelas mesmas 

equipes dedicadas ao apoio de setores contábeis, orçamentárias e financeiras, tendo em vista que 

essas já possuem suas respectivas competências e finalidades distintas à gestão estratégica de 

custos; e que a equipe setorial de custos deva ter uma estrutura administrativa própria, com 

quadro de pessoal e infraestrutura (espaço físico, mobiliário e equipamentos) exclusivos ao seu 

funcionamento. 

Mesmo diante das dificuldades acima elencadas, a PROAP já se encontra na fase de 

estudos para a implementação da Setorial de Custo no âmbito do IFBA, com previsão de 

funcionamento no exercício de 2016. 

5.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

O Balanço Patrimonial evidencia em 2015 o montante de atos potenciais no valor de R$ 

440.655.662,10 aplicados em sua grande maioria em imobilizado, o que corresponde a R$ 

422.324.735,00. A disponibilidade de caixa representa 60% do Ativo Circulante e será 

responsável pela execução parcial do Passivo Circulante. 

Apesar de evidenciarmos aumento no saldo de caixa e equivalente de caixa de 16% em 

relação ao ano de 2014, conforme demonstrado no Balanço Financeiro, a disponibilidade de 

caixa não será suficiente para a realização das obrigações de curto prazo. 
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No Ativo não Circulante se verifica um saldo crescente de imobilizado em relação ao 

exercício anterior em virtude da expansão da rede de ensino, conforme demonstrado nas contas 

de imóveis. Contudo, pela impossibilidade de início da depreciação dos bens móveis, a sua 

posição econômica ainda não reflete sua realidade atualizada. O mesmo ocorre com o ativo 

intangível, o qual está em processo de análise para a definição de sua vida útil como definida e 

indefinida de modo a estabelecer a sua base amortizável. 

O Balanço Orçamentário aponta um pequeno excesso de arrecadação das receitas 

imobiliárias em relação a sua previsão inicial em virtude da execução inicial das atividades de 

Campi novos, diante do exposto, percebe-se uma frustração significativa em relação à receita de 

serviço, haja vista às isenções de taxa dos processos seletivos e redução dos concursos público. 

No que tange a execução das despesas, se verifica uma economia orçamentária de 4% das 

despesas correntes e 34% de despesas de capital, considerando a dotação atualizada e as despesas 

empenhadas. 

É importante pontuar que 95% das despesas correntes empenhadas foram efetivamente 

liquidadas, sendo 98% de despesas correntes pagas. Em relação às despesas de capital, 44% 

foram liquidadas, sendo 78% destas pagas. 

Verifica-se uma redução no saldo de restos a pagar inscrito de 2016 se comparado ao 

montante inscrito apontado em 2015. Portanto, percebe-se um pequeno aumento em restos a 

pagar reinscrito em 2016 em comparação a 2015 no que tange as despesas corrente, o mesmo 

não ocorre com as despesas de capital que obteve uma redução considerável. 

Analisando as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), infere-se que dos R$ 

566.900.943,20 registrados, 92% corresponde à transferência de recurso financeiro para a 

execução do orçamento de 2015 e dos saldos em restos a pagar. Pontuamos que 7% das VPA não 

representam ingressos de recursos financeiros, mas ganho com atualização econômica de ativos, 

tais como móveis e imóveis. 

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) somam R$ 536.578.187,06, destas 64% 

representam pagamentos de despesas com pessoal, encargo e outros benefícios assistenciais, 8% 

das VPD correspondem à desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos, o qual 

evidencia o índice de correção automática de desvalorização de bens imóveis, reconhecimento de 

dívidas e baixa de recurso a receber pela inexistência ou cancelamento de crédito orçamentário, 

não representando dispêndio financeiro e sim econômico. 
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Os demais percentuais são dispêndios financeiros com a manutenção de ensino, materiais 

e serviços, fazendo-se necessário esclarecer que 93% das outras variações patrimoniais 

correspondem a incentivos, os quais evidenciam em sua grande maioria despesas com assistência 

ao educando e auxilio a pesquisadores. 

As demonstrações contábeis refletem equilíbrio econômico e financeiro, apontando um 

resultado de 30 milhões no exercício, conforme demonstrado no Patrimônio Social do Órgão, 

estando distribuído em sua grande maioria na disponibilidade de caixa e na valorização 

econômica do imobilizado. 
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

6.1 Gestão de pessoas 

 

6.1.1 Estrutura de pessoal da Unidade 

Quadro 56 - Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2835 2484 237 32 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos zero zero zero zero 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 2835 2484 237 32 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2835 2471 235 32 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 2 1 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório Não há 4 1 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 7 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 377 240 193 167 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há Não há 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 3212 2724 430 199 

Fonte: DGP/ DEAP 

 

Quadro 57 - Distribuição da lotação efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Servidores de Carreira (1.1) 1079 1645 

1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1079 1645 

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1066 1405 

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 0 

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório 4 0 

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 7 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 240 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4. Total de Servidores (1+2+3) 1079 1645 

Fonte: DGP/ DEAP 

 

Quadro 58 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 124 117 26 13 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 122 115 24 12 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 1 1 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 1 1 1 1 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 576 487 173 123 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 567 478 167 123 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 2 2 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 7 7 6 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  700 604 199 136 
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ANÁLISE CRÍTICA: 

No tocante à necessidade de servidores para atender as demandas da instituição, 

informamos que a rede federal de educação passa por franca expansão, na qual as demandas 

internas vão surgindo conforme a efetiva implantação das Unidades de um modo geral. No caso 

do IFBA, a quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da Instituição vem 

atendendo razoavelmente as demandas, com ressalvas de deficitários pontuais em cargos 

específicos. 

Destacamos o baixo impacto das aposentadorias frente à preferência pela atividade 

comungada com a percepção de abono-permanência. Das aposentadorias ocorridas em 2015, 1/6 

se deu de forma compulsória, frente a apenas 1/4 requeridas na aquisição do direito. A reposição 

da força laboral se dá por concurso público, cujas vagas disponibilizadas já levam em 

consideração a previsão de aposentadoria. 

O IFBA é uma instituição de ensino, logo as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

são suas áreas fins e as demais atividades estão ligadas à área meio (Gestão). Por força de 

legislação específica, os servidores que se enquadram nas áreas fins, quando afastados, exige-se 

a contratação de substitutos, não impactando negativamente nas atividades desenvolvidas. Já os 

afastamentos dos servidores ocupantes das áreas meio não contam com o mesmo recurso de 

substituição citado acima, por esse motivo, são em menor quantidade, gerando um baixo impacto 

na redução da força de trabalho na Instituição. 

No tocante aos cargos ad nutum e frente à quantidade minorada de cargos à disposição e 

observando a natureza multiCampi do IFBA, as funções existentes são divididas entre Reitoria e 

Campi, levando em consideração o pacto MEC-CONIF e a quantidade de servidores e alunos.   

Quanto ao número de afastamentos legais, houve um total de 156 (cento e cinquenta e 

seis) servidores afastados. Dentre estes, 55 (cinquenta e cinco) para realização de Pós-graduação 

Stricto sensu, dos quais 45 (quarenta e cinco) para doutorado e 10 (dez) para mestrado.  Para 

tratamento de saúde, foram 101 (cento e um) servidores afastados. 
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6.1.2 Demonstrativo de despesas com pessoal 

Quadro 59 - Despesas do pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios 
2015 Zero zero zero zero zero zero zero zero zero Zero 

2014 Zero zero zero zero zero zero zero zero zero Zero 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da Unidade 

Exercícios 
2015 120241155,00 9167033,10 24182025 83666610 14432860 5339126,50 10783,22 76480,81 443024,75 257559097,84 

2014 99812114,80 8005879,30 20937044 51721600 11761985 4697164,30 23849,04 57450,48 437474,59 197454561,09 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da Unidade 

Exercícios 
2015 462866,37 123456,58 101083,78 192622,49 84018,64 19805,15 28,13 1159,13 zero 985040,27 

2014 373559,88 87867,42 66731,28 94041,58 68270,37 23249,08 0,05 zero zero 713719,66 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015 Zero zero zero zero zero zero zero zero zero Zero 

2014 Zero zero zero zero zero zero zero zero zero Zero 

Servidores cedidos com onus 

Exercícios 
2015 320420,74 zero 63999,69 290681,98 26067 16842,34 306,42 zero zero 718318,17 

2014 354208,11 zero 78596,59 353514,45 28015 10447,19 202,98 729,21 zero 825713,53 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 8040192,56 zero 875826,38 748434,07 1519622,80 zero zero zero zero 11184075,82 

2014 7690215,01 zero 891424,69 399600,03 1376836 zero 320,18 zero zero 10358395,89 
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6.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

O principal risco identificado na gestão de pessoas do Instituto, especialmente aquele que 

pode comprometer de forma grave o cumprimento da missão institucional ao longo do tempo e 

os objetivos estratégicos no médio e longo prazos, concerne à acumulação de cargos. 

Em 04/11/2015, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão divulgou, através da 

Mensagem 556419, a disponibilização da transação CDCONVINC no Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (SIAPE).  Esta transação permite a consulta de 

informações funcionais de servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, 

independente de pertencerem ou não ao órgão do operador, através de vínculos por nome e CPF 

que estejam na base do SIAPE. 

Esta ferramenta possibilita a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFBA verificar eventuais 

acumulações de cargos antes da inclusão no SIAPE, mesmo de servidores que pertençam a 

outros órgãos. 

 

6.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

Em 20/11/2014 foi expedida a Portaria Nº 1893 normatizando o procedimento para 

seleção de estagiários, adotando, inclusive, um modelo de edital único e padrão. Ao unificar o 

procedimento entre todos os Campi do Instituto, aprimoramos a forma de seleção, exultando os 

princípios da publicidade, isonomia, transparência, eficiência. 

No ano de 2015 foram contratados 137 novos estagiários distribuídos em 10 Campi 

espalhados por todo o Instituto, chegando a um total de 194, o que representa aproximadamente 

7,12% do número de servidores do IFBA. Comparando estas informações com os dados de anos 

anteriores, em 2014 o Instituto contratou 313 estagiários com o custo de R$ 1.998.291,00 e no 

ano de 2013, contratou-se 311 estagiários, cuja despesa totalizou R$ 1.827,731,00. Conclui-se 

que a política adotada no Instituto propicia a redução do número de contratações de estagiários. 
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Quadro 60 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 164 137 118 133 156.112,00 

1.1    Área Fim 44 32 48 39 
 

1.2    Área Meio 120 105 70 94 
 

2.      Nível Médio 45 41 56 61 38.468,00 

2.1    Área Fim 18 19 26 21 
 

2.2    Área Meio 27 22 30 40 
 

3.      Total (1+2) 209 178 174 194 194.580,00 
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Quadro 61 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da Unidade 

 

 

Unidade contratante 

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Reitoria \ 10.764.307/0001-12 

UG/Gestão: 158145/26427 

Informações sobre os Contrato 

Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

02/2011 
Direção em veículos oficiais – 

categoria A e D 
Sociedade Locrhon – Locação de 

Recursos Humanos, Consultoria e 

Serviços LTDA 

(32.624.116/0001-98) 

30/01/2011 30/01/2016 
Ensino Fundamental 

completo  
Ativo 

06/2011  
Serviços de recepcionista, telefonista, 

contínuo e apoio administrativo 
05/02/2011 05/02/2016 Ensino Médio incompleto Ativo 

07/2011 Limpeza, asseio, conservação diária 24/02/2011 24/02/2016 
Ensino Fundamental 

incompleto 
Ativo 

01/2015 
Vigilância armada, desarmada e 

motorizada 

Guardsecure Segurança 

Empresarial LTDA 

(42.035.097/0001-18) 

07/03/2015 07/03/2016 Ensino Médio completo Ativo 

09/2015 

Serviços contínuos de Operação, 

Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Preditiva, com fornecimento de peças, 

materiais e mão-de-obra, bem como 

realização de serviços eventuais 

diversos 

Caldas Service LTDA-ME 

(08.872.024/0001-42) 
15/07/2015 15/07/2016 

Ensino Fundamental 

completo  
Ativo 
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6.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 

internacionais 

 

Não houve ocorrências. 

 

6.2 Gestão de patrimônio e infraestrutura 

 

6.2.1 Gestão de frota de veículos 

 

A gestão da frota dos veículos é realizada através dos setores ou coordenações de 

transportes ligados ao Departamento de Administração de cada Campus. 

Tal gestão consiste em zelar pela boa conservação, manutenção e utilização dos veículos 

oficiais, de acordo com os procedimentos internos e legislação vigente. 

Para auxiliar na gestão da frota, o IFBA utiliza sistemas informatizados de abastecimento 

e manutenção de veículos. 

Em resposta aos dados solicitados para o Relatório de Gestão de 2015, informamos: 

6.2.1.1 Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

 

O arcabouço legal que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos 

no IFBA são os seguintes: Lei n° 1.081 de 13/04/1950, Decreto n° 6.403, de 17/03/2008, 

Instrução Normativa da SLTI/MPOG Nº 03, de 15/05/2008, Portaria IFBA n° 595, de 02 de abril 

de 2014. 

 

6.2.1.2 Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ 

 

Os veículos são essenciais para condução dos discentes em visitas técnicas e servidores 

em suas atribuições institucionais. 

 

6.2.1.3 Quantidade de veículos em uso pela UJ 

 
Classificação Quantidade 

Veículo de transporte Institucional 01 

Veículos de serviços comuns 117 
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Total 118 

6.2.1.4 Média anual de quilômetros rodados 

 

Classificação 
Quantidade de 

veículos 

Média anual de 

Km rodados 

Veículo de transporte Institucional 01 5858 

Veículo de transporte Serviços Comuns 114 10999 

 

 

6.2.1.5 Idade média da frota 

 

Classificação Idade Média (em anos) 

Veículo de transporte Institucional 6 

Veículo de transporte Serviços Comuns 5 

 

 

6.2.1.6 Custos associados à manutenção da frota 

 

Despesas associadas à manutenção da frota 

Combustível R$ 699.989,6 

Revisões periódicas R$ 311.495,7 

Seguro obrigatório / licenciamento R$ 17.834,17 

 

 

6.2.1.7 Plano de substituição da frota 

 

A substituição da frota é realizada atendendo ao Planejamento Estratégico do IFBA, de 

acordo com as demandas, sendo de forma gradativa e necessária. 

 

6.2.1.8 Razões de escolha da aquisição em detrimentos da locação 

 

Devido as particularidades do IFBA, pois existem vários modelos de veículos na sua frota 

e em atendimento ao princípio da economicidade, bem como o elevado uso da frota em visitas 

técnicas e condução de servidores nas suas atribuições institucionais. 
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6.2.1.9 Estrutura de controles de transporte 

 

Com objetivo de realizar o controle da frota de veículos do Instituto, são realizados os 

seguintes procedimentos: 

 Registro de saída dos veículos no Boletim Diário de cada veículo; 

 As solicitações para a utilização dos veículos são acompanhadas pela Coordenação de 

Transporte por meio do controle de movimentação diária dos carros oficiais; 

 Realização de check list dos veículos; 

 Abastecimento controlado por sistema informatizado de gestão de frota da empresa 

Trivale Administração Ltda; 

 Manutenção veicular controlada por sistema informatizado de gestão de frota da Empresa 

Brasileira de tecnologia e Administração de Convênios HAAG S/A; 

 Contratação de empresa de seguro veicular, sendo a atual contratada a empresa Royal & 

Sunalliance Seguros Brasil S/A. 

 Orientação aos Câmpus do IFBA sobre legislação pertinente à utilização de veículos 

oficiais e procedimentos referentes às regras de autorização para abastecimento e manutenção. 

 

6.2.2 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 

veículos nessas condições 

 

O Instituto Federal da Bahia (IFBA), em relação a sua política de destinação de veículos 

inservíveis ou fora de uso, atende à legislação pertinente em vigor: 

I. Decreto Nº 99.658, de 30 de outubro de 1990; 

II. Instrução Normativa Nº 03/2015 de 15/03/2008; 

III. Decreto Nº 1.305, de 09 de novembro de 1994; 

IV. Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

De acordo com o Decreto Nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, os bens são considerados 

inservíveis da seguinte forma: 

a) Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; 
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b) Recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âmbito, a cinquenta por 

cento de seu valor de mercado; 

c) Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em 

virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 

d) Irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido a 

perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação. 

Sendo assim, a Administração ao tomar conhecimento dos veículos considerados 

inservíveis realiza todos os procedimentos necessários atendendo à legislação vigente. 

Atualmente a instituição possui 06 (seis) veículos nesta condição.  

As despesas envolvidas no processo de destinação de veículos inservíveis irão depender 

da classificação do bem. Desta forma, para cada classificação, será realizada uma destinação: 

Classificação 

do bem 
Destinação 

Despesa envolvida 

Bem ocioso Transferência para outro Campus. 

 Combustível e diárias do motorista; 

 Pagamento de transferência de propriedade 

do veículo ao órgão de trânsito competente. 

Bem 

recuperável 

O IFBA realiza a manutenção necessária 

para que o veículo possa atender às 

necessidades institucionais. 

 Manutenção veicular; 

Bem 

antieconômico 

e irrecuperável 

Doação para instituições filantrópicas, 

reconhecidas de utilidade pública pelo 

Governo Federal, e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público ou 

alienação, por meio de leilão 

 Pagamento de transferência de propriedade 

do veículo ao órgão de trânsito competente; 

 Publicação de edital para contratação de 

leiloeiro, contratação do leiloeiro, publicação de 

edital do leilão. 

 

6.2.3 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

6.2.3.1 Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da UJ 

 

A estrutura de Gestão do IFBA é formada pelo Departamento de Patrimônio-Reitoria e 

pelos Setores de Patrimônio dos Campi, tendo o controle de bens moveis através do sistema 
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informatizado PROPAT via web, sendo cada Campi responsável pelo lançamento e controle 

patrimonial, quanto aos bens imóveis o controle é feito via sistema SPIUNet do Governo Federal  
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6.2.3.2 Distribuição geográfica dos imóveis da União 

Quadro 62 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União 

Localização geográfica 

(Bahia) 

Quantidade de imóveis de propriedade da 

União de responsabilidade da UJ 

Exercício 2015 Exercício 2014 

Porto Seguro 01 01 

Feira de Santana 01 01 

Ilhéus 01 01 

Irecê 01 01 

Jacobina 01 01 

Jequié 01 01 

Salvador 02 02 

Seabra 01 01 

Barreiras 01 01 

Valença 01 01 

Simões Filho 01 01 

Eunápolis 01 01 

Santo Amaro 01 01 

Paulo Afonso 01 01 

Camaçari 01 01 

Vitoria da Conquista 01 01 

Brumado 01 00 

Lauro de Freitas 01 01 

Santo Antonio de Jesus 01 01 

Euclides da Cunha 01 01 

Juazeiro 01 01 

Salinas da Margarida 01 01 

Dias D’Ávila 01 01 

Subtotal 24 23 

 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
164 

Prestação de Contas ao TCU 

 

6.2.3.3 Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de Registro de Imóveis de Uso Especial da União 

Quadro 63 - Imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

conservação 

Valor do imóvel Despesa no exercício 

Valor histórico Data da avaliação Valor reavaliado Com reformas Com manutenção 

*158408 3807.00033.500-7 21 1 5.000,00 14.07.2015 2.640.787,98 0,00 282.854,95 

*158408 3807 00050.500-0 21 1 249.980,93 14.07.2015 ---------- - - 

158590 3515.00205.500-3 21 1 255.500,00 14.07.2015 774.581,07 0,00 57.276,82 

158587 3573.00181.500-1 21 1 134.249,92 14.07.2015 700.950,67 0,00 35.904,30 

158589 3593.00004.500-2 21 1 237.967,59 14.07.2015 1.467.803,14 0,00 15.191,48 

158592 3651.00007.500-0 21 1 230.103,30 14.07.2015 790.048,49 0,00 3.500,00 

158588 3661.00108.500-6 21 1 165.313,61 14.07.2015 2.814.826,21 0,00 14.604,50 

158411 3849.00457.500-8 21 3 11.659.947,06 14.07.2015 38.709.959,60 2.406.868,70 1.595.311,91 

158591 3897.00020.500-1 21 1 223.731,13 14.07.2015 1.237.964,48 0,00 10.000,00 

158404 3363.00026.500-8 21 2 1.418.839,91 14.07.2015 7.352.004,50 0,00 86.149,99 

158405 3957.00016.500-7 21 2 824.125,00 14.07.2015 4.177.438,10 0,00 26.536,84 

158407 3913.00044.500-8 21 3 3.941.562,90 14.07.2015 5.309.738,16 0,00 32.350,69 

158410 3117.00019.500-3 21 2 1.104.000,00 14.07.2015 4.277.619,50 136.626,74 292.718,69 

158406 3871.00012.500-4 21 2 2.161.440,00 14.07.2015 4.086.226,78 0,00 107.099,52 

158409 3965.00040.500-9 21 2 556.556,00 14.07.2015 4.321.242,11 0,00 18.349,64 

158585 3781.00125.500-0 21 2 1.142.000,00 14.07.2015 4.985.904,15 0,00 60.863,11 

--------------- 3391.00010.500-6 21 1 1.100.547,02 18.09.2015 6.174.992,51 0,00 1.657,93 

---------------- 3847.00003.500-2 21 1 2.926.750,00 14.07.2015 622.400,36 0,00 51.463,20 

158145 3849.00871.500-9 21 2 22.188.000,00 14.07.2015 9.582.845,48 434.523,53 185.301,91 

Total 2.978.018,97 2.877.135,48 

Fonte: Tesouro Gerencial /2015, em fev/2016 

*UG 158408 (Campus Porto Seguro) possui 2 registros de RIP: 3807.00033.500-7 referente ao prédio do campus e 3807.00050.500-0 referente à doação de terreno. 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS: 

UG: É o código da Unidade gestora (UG) constante do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI que se utiliza do imóvel. 

RIP: É o código de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP do imóvel gerado de acordo 

com lei de formação estabelecida pela SPU.  

Regime: É o regime de utilização do imóvel formalizado com a União e a situação em 

que se encontra o processo de regularização do imóvel, que deverá ser informado conforme a 

seguinte codificação: 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 

2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 

3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 

4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do 

Quadro) 

5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 

6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 

7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 

8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 

9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 

10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 

11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

 

Estado de Conservação: Estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 

1 – Novo 5 – Reparos Importantes 

2 – Muito Bom 6 – Ruim 

3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 

4 – Regular 8 – Sem Valor 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Devido as Unidade Gestora 158403 – Camaçari ainda não ter escritura, não poder ser 

lançada no SPIUNet. 

b) As RIP 3391.00004.500-3 e 3347.00001-500-1, ainda não tem Unidade Gestora. 

c) Não se aplica. 

d) Não se aplica. 

e) O IFBA desenvolve o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos seus imóveis 

através da PRODIN, Pró-Reitoria, responsável pelas obras de construção e manutenção, assim 

sendo, tendo um custo mais barato e eficaz. 
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6.2.4 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

Quadro 64 - Concessão de espaços físicos 

Campus Imóvel Objeto de Cessão Identificação do Cessionário 

Salvador 

Rádio Base de Telefonia Telefônica Brasil S/A 

Cantina CHX - Comércio de Alimentos 

Serviços Reprográficos ART M Service 

Jacobina Cantina Simone Ribeiro da Silva - ME 

Valença Cantina Alailson Gonçalves de Noronha 

Vitória da Conquista Cantina Cristiane Domingues Santos 

Simões Filho Cantina R. CHX - Comércio de Alimentos 

Feira de Santana Cantina Tapioca Soluções em Alimentos 

Paulo Afonso Cantina Gauberto Gaudêncio Barbosa 

Ilhéus Cantina Raquel Santos Apulto 
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Quadro 65 - Caracterização de cessão 

Campus 
Forma de Seleção 

do Cessionário 
Finalidade do Uso 

Prazo da 

Cessão 

Caracterização do 

Espaço Cedido 

Benefícios Pecuniários 

ou Não 
Tratamento Contábil 

Rateio de 

Gastos (parcial) 

Uso dos 

Benefícios 

Salvador 

Concorrência 

Pública 

Operação de Estação 

de Rádio 
12 meses 70,00 m² R$ 20.000,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 190,00 m² R$ 3.125,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Concorrência 

Pública 

Execução de Serviços 

Reprográficos 
12 meses 12,90 m² R$ 1.000,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Jacobina 
Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 121,00 m² R$ 748,93 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Valença 
Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 18,25 m² R$ 725,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Vitória da 

Conquista 

Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 28,21 m² R$ 708,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Simões Filho 
Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 77,84 m² R$ 827,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Feira de 

Santana 

Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 12,00 m² R$ 335,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Paulo Afonso 
Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 35,07 m² R$ 512,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

Ilhéus 
Concorrência 

Pública 

Fornecimento de 

lanches e refeições 
12 meses 12,00 m² R$ 800,00 - mensais 

Receita Extra 

Orçamentária 
Não se aplica 

Funcionamento 

da UJ 

 

6.2.5 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

Não se aplica 
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6.2.6 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim 

 

Quadro 66 - Obras e serviços de engenharia realizados durante a gestão de 2015 

Obra 
Campus Contratada CNPJ 

Valor contratado 

(R$) 

Situação do 

contrato 

Estágio da 

execução  Expansão III (novos Campi) 

Construção do Campus Brumado CSG Engenharia 01.027.728/0001-70 10.847.794,38 Vigente 99% 

Construção do Campus Euclides da Cunha 
GMC Construções 

05.003.936/0001-90 10.695.223,60   Concluída 

Construção do Campus Juazeiro 05.003.936/0001-90 10.811.128,05   Concluída 

Construção do Campus Lauro de Freitas RCI Construção 15.143.548/0001-68 10.931.283,68 Vigente 99% 

Construção do Campus Sto. Antonio de Jesus GMC Construções 05.003.936/0001-90 12.287.729,08   Concluída 

Pavilhões de aulas 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Camaçari Medeiros Santos Engª. 13.235.732/0001-02 2.017.353,40 Vigente 95% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Eunápolis 
ART Projetos e 

Construções  
10.672.793/0001-49 2.463.049,12 Vigente 95% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Feira de Santana Medeiros Santos Engª. 13.235.732/0001-02 2.068.378,08 Vigente 90% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Ilhéus 
ART Projetos e 

Construções  
10.672.793/0001-49 1.812.034,80 Vigente 90% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Irecê KR Engenharia 07.741.513/0001-00 2.080.164,10   Concluída 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Jacobina 
ART Projetos e 

Construções  
10.672.793/0001-49 1.742.905,87 Vigente 80% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Jequié RCI Construção 15.143.548/0001-68 2.134.179,82   Concluída 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Santo Amaro 

Medeiros Santos Engª. 13.235.732/0001-02 

2.689.623,45 Vigente 85% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Simões Filho 2.292.958,39 Vigente 92% 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Seabra KR Engenharia 07.741.513/0001-00 2.020.821,62   Concluída 

Construção do Pav. de aulas e Laboratórios Paulo Afonso Construtora MVC 04.645.161/0001-90 2.483.015,74 Vigente 99% 
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Obra 
Campus Contratada CNPJ 

Valor contratado 

(R$) 

Situação do 

contrato 

Estágio da 

execução  Expansão III (novos Campi) 

Ginásios poliesportivos 

Construção de ginásio poliesportivo Barreiras 
ART Projetos e 

Construções  

10.672.793/0001-49 2.194.065,53 Vigente 99,50% 

Construção de ginásio poliesportivo Jacobina 10.672.793/0001-50 2.007.293,31   Concluída 

Construção de ginásio poliesportivo Irecê 
KR Engenharia 07.741.513/0001-00 

1.917.594,42   Concluída 

Construção de ginásio poliesportivo Seabra 1.988.273,70   Concluída 

Conclusão do ginásio poliesportivo Ilhéus 
Dinamicus Engenharia 14.136.614/0001-00 

472.825,15 Vigente 99% 

Conclusão do ginásio poliesportivo Jequié 954.143,62 Vigente 30% 

Construção de ginásio poliesportivo Santo Amaro RCI Construção 15.143.548/0001-68 1.680.505,41   Concluída 

Outras obras 

Construção do Módulo Avançado 
Módulo Avançado de 

Salinas da Margarida 
Nascimento & Sampaio 00.929.589/0001-07 743.480,85 Vigente 98% 

Construção de galpão para abrigo da usina 

de Bio diesel 
Paulo Afonso Construtora MVC 04.645.161/0001-90 763.386,80 Vigente 99% 

Retirada de subestação elevada, construção 

de abrigo e instal. De transformador 
Sto. Amaro Medeiros Santos Engª. 13.235.732/0001-02 203.820,33 Obra paralizada 63,00% 

Construção da Clínica Escola Salvador 
INOCORP 04.236.047/0001-00 

1.253.487,10 Vigente 98% 

Reforma do Pav. de Aulas G Valença 1.255.954,71 Vigente 97% 

Fornecimento e instalação de cerca com tela 

galvanizada 

Módulo Avançado de 

Salinas da Margarida 
HSD Com. e Serviços 08.941.267/0001-95 154.291,20 Vigente 98% 

Reforma do auditório REITORIA 
Construtora Sena 

Júnior 
02.738.856/0001-94 250.922,53 Vigente 60% 

Reforma e fechamento da quadra Eunápolis 
Monte Sinai 

Construções 
06.114.316/0001-90 276.112,89 Vigente 15% 

Adequação de espaços para instalação de 

elevadores 
Salvador 

Paulus Construções 

02.702.285/0001-38 229.288,51 Vigente 70% 

Reforma dos banheiros e instalação de piso 

tátil 
Eunápolis 14.757.933/0001-32 136.626,74 Vigente 5% 

Recuperação das coberturas e vigas calhas Salvador Ribeiro Mendes Enga. 00.090.322/0001-79 1.345.229,11 Vigente 55% 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
170 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Obra 
Campus Contratada CNPJ 

Valor contratado 

(R$) 

Situação do 

contrato 

Estágio da 

execução  Expansão III (novos Campi) 

Instalação de cobertura Espacial Salvador IQ Construtora 13.662.064/0001-08 3.056.868,70 Vigente 20% 

Conclusão do refeitório e prédio de aulas Vitória da Conquista Dinamicus Engenharia 14.136.614/0001-00 849.718,69 Vigente 5% 

Manutenção predial do polo de Inovação Salvador Caldas Service 08.872.024/0001-42 171.647,20 Vigente 85% 

Fonte: PRODIN/IFBA 
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6.3 Gestão da Tecnologia da Informação 

 

Essa nova gestão da Diretoria da Gestão da Tecnologia da Informação assumiu suas 

atividades em outubro de 2014. O Comitê de TI que tinha validade até dezembro de 2014 deveria 

apresentar já o PDTI e PETI para os anos seguintes, pois, a nova gestão não teria tempo hábil de 

planejar e executar dois documentos em menos de 3 (três) meses. Como isso não aconteceu, foi 

elaborado um novo comitê de TI, onde, a atual gestão de Tecnologia da Informação enviou e-

mails para todos os membros (do comitê de 2014) no qual perguntava se os mesmos tinham 

interesse em continuar as suas atividades. A maioria dos membros não demonstraram interesse, 

exigindo desta diretoria a renovação do comitê. 

 

6.3.1 PETI 

 

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) do IFBA foi aprovado em 5ª 

Reunião Ordinária – CONSUP do dia: 29/10/2015 – Início da Sessão: 09h. 

O PETI é um documento importante para a gestão de TI de uma instituição. O PETI 

2015/2016 foi construído com a participação dos setores da DGTI e do Colégio de Gestores de 

TI dos Campi e com insumos extraídos das reuniões do grupo de trabalho formado a partir do 

Comitê de Tecnologia da Informação do IFBA, conforme especificado na portaria de número 

155 de 29 de janeiro de 2015. 

O Comitê de TI do IFBA desenvolve atividades direcionadas ao aprimoramento dos 

instrumentos de GESTÃO e da utilização dos Recursos de Tecnologia, bem como da 

Segurança da Informação, no sentido de assegurar que as tarefas e ações de TI se desenvolvam 

alinhadas com a MISSÃO institucional do IFBA, atendendo às diretrizes emanadas do Ministério 

do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI/MP), dos recentes Acórdãos do Tribunal de Contas da União 

(TCU), assim como das recomendações contidas nas Instruções Normativas (IN), relativas à 

Segurança da Informação e Comunicações (SIC), provenientes do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR). Suas atividades permitem a avaliação e 

mensuração do cumprimento das normas e diretrizes relativas à correta utilização dos 

instrumentos de gestão, assim como o acompanhamento da execução do plano de metas e ações, 

prevista neste planejamento. 
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Com o PETI é possível apresentar o resultado do planejamento estratégico de TI alinhado 

com as metas e objetivos de negócios institucionais. São apresentados aqui os caminhos a serem 

trilhados e assim cumprir a missão, alcançar a visão a curto e longo prazo por meios de objetivos 

estratégicos. 

Os principais objetivos do PETI são: 

I. Identificar as necessidades de todo o instituto quanto às demandas de Tecnologia da 

Informação; 

II. Propor políticas de Tecnologia da Informação para todo o instituto; 

III. Compatibilizar os projetos de TI com o Planejamento Institucional; 

IV. Assegurar o alinhamento de TI com os requerimentos externos; 

V. Normatizar a contratação dos serviços de TI no âmbito do instituto; 

VI. Manter todo o IFBA tecnologicamente atualizado; 

VII. Definir a organização de TI e seus relacionamentos; 

VIII. Gerenciar os investimentos de TI e recursos humanos e tecnológicos de TI; 

IX. Avaliar os riscos nos projetos de TI; 

X. Gerenciar os projetos de e qualidade dos serviços de TI; 

XI. Gerenciar os incidentes de segurança da informação relacionadas a TI e manter 

intercâmbio com demais órgãos da administração pública; 

XII. Garantir que as metas e objetivos da TI estejam totalmente vinculados aos objetivos do 

negócio e as metas da organização; 

XIII. Garantir o alinhamento do PETI com o planejamento institucional; 

XIV. Garantir e estruturar a estratégia, tática e operação dos sistemas de informação e a 

infraestrutura de TI necessários para o atendimento das decisões, ações e respectivos processos 

da organização. 
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6.3.2 PDTI 

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do IFBA foi aprovado na última 

reunião do CONSUP- 6ª Reunião Ordinária - CONSUP - DIA: 17/12/2015 – Início da Sessão: 

09h, foi aprovado o nosso PDTI para o biênio 2015-2016. 

A melhoria da qualidade e o aperfeiçoamento na gestão dos recursos públicos exige um 

planejamento organizacional que viabilize e potencialize o crescimento institucional.  

Neste contexto, a Tecnologia da Informação (TI) tem assumido nos últimos anos um 

papel muito importante nas mais diversas organizações do país. Tonar uma organização mais 

ágil e inovadora exige um planejamento e plano diretor com visões de longo e curto prazos, 

principalmente considerando uma organização de grande porte como o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Para suportar o planejamento organizacional, 

a TI precisa alinhar suas estratégias e planos às estratégias organizacionais, reconhecendo sua 

atuação transversal sobre os eixos e áreas negociais. Desta forma, a proposição deste PDTI, 

alinhado ao PETI, tem por objetivo apresentar as diretrizes e orientações necessárias ao 

planejamento de aquisições e do futuro da TI na organização, implantando indicadores, métodos 

e controles para auxiliar a tomada de decisão, conduzindo os projetos e serviços de TI, em apoio 

a estratégia institucional do IFBA.  

A gestão de Tecnologia da Informação do IFBA está a cargo da Diretoria da Gestão de 

Tecnologia da Informação (DGTI), que adota o PDTI para as diversas ações ligadas à tecnologia. 

A elaboração desse documento seguiu a metodologia estabelecida através da segunda versão do 

GUIA de PDTI do SISP, através do seu portal web onde é possível encontrar as informações que 

ajudaram no planejamento, solução, gestão integrada, publicidade das ações, metas alcançadas e 

não alcançadas, emprego dos recursos de TI e todo o planejamento da TI. Para a elaboração 

desse documento foi instituído um comitê gestor de TI, através da portaria Nº155 de 29 de 

janeiro de 2015. Este PDTI terá um período de vigência de dois anos (2015 e 2016). 

O PDTI anteriormente apresentado tem por objetivo definir a evolução de TI em uma 

organização. Este documento traz o Plano Diretor de Tecnologia do Instituto Federal da Bahia 

com vigência 2015-2016. A elaboração do PDTI depende também da necessidade do 

conhecimento dos recursos e necessidades de tecnologia e informação do IFBA. De acordo com 

o Regimento Geral do IFBA, aprovada na resolução no 26 do Conselho Superior - CONSUP, em 

26/07/2105, Capítulo II, artigos 20 e 21: Art. 20. O Comitê de Tecnologia da Informação, 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
174 

Prestação de Contas ao TCU 

 

integrante da administração geral da Instituição, tem funções normativas, consultivas e 

propositivas que visam auxiliar o(a) Reitor(a) na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia 

da Informação:  

Art. 21. Ao Comitê de Tecnologia da Informação compete:  

I. Estabelecer a política e as diretrizes de Tecnologia da Informação para a melhoria 

contínua da gestão, em alinhamento à missão, às estratégias e às metas da Instituição; 

II. Propor o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI), observadas as diretrizes estabelecidas na política de 

Tecnologia da Informação definidas pelo governo federal, respeitadas as peculiaridades 

técnicas e funcionais do IFBA;  

III. Analisar, supervisionar e priorizar, em conformidade com as políticas do IFBA e de 

seu PDTI, o planejamento anual de aquisições, contratações e serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação;  

IV. Estabelecer estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos da Tecnologia 

da Informação, promover a sua implementação e zelar pelo seu cumprimento. Parágrafo Único. 

O Comitê Gestor de Segurança da Informação é um órgão colegiado, parte integrante da 

estrutura do Comitê de Tecnologia da Informação, responsável pela Política de Segurança da 

Informação e Comunicação da Instituição. Com a elaboração do PDTI é possível traçar as 

diretrizes e orientar o planejamento e gestão dos recursos e processos de TI – Tecnologia da 

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

(IFBA). A motivação para elaborar este documento vem da necessidade de atualizar a área de 

TI de forma que seus produtos e serviços estejam alinhados às demandas estratégicas definidas 

no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do IFBA, definido para o biênio 2015/ 2016. 

A Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DGTI é a área responsável pela gestão da 

Tecnologia da Informação do referido instituto juntamente com os órgãos setoriais de TI de 

cada um dos Campi. As ações e metas definidas neste documento estão plenamente alinhadas 

com a estratégia de Tecnologia da Informação descrita no PETI-IFBA 2015/2016. 
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V.  

Quadro 67 - Links para acesso a elaboração e organização do PETI e do PDTI 

PETI 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/1.PETI_FINAL_v06-

11-2015-Revisado_P%C3%B3s-parecer.pdf 

PETI- Anexo I 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/B.PDIxPETI-

PAGINA%201-%20ANEXO%201.pdf 

PETI- Anexo II 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/C.PDIxPETI-

PAGINA2-ANEXO1.pdf 

PETI - Anexo III 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/D.PDIxPETI-

PAGINA3-ANEXO1.pdf 

PETI- Anexo IV 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/E.PDIxPETI-

PAGINA4-ANEXO1.pdf 

PDTI 
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/G.PDTI_FINAL_v09-

10_P%C3%B3s-parecer_17-12-2015.pdf 

Matriz anexo I 

http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/F.MATRIZ%20DE%

20AVALIA%C3%87%C3%83O%20ESTRAT%C3%89GICA-

%20ANEXO%202.pdf 

 

6.3.3 Comitê Gestor 

 

As atividades do Comitê de TI do IFBA permitem a avaliação e mensuração do 

cumprimento das normas e diretrizes relativas à correta utilização dos instrumentos de gestão, 

assim como o acompanhamento da execução do plano de metas e ações, prevista neste 

planejamento. 

Segundo o regimento do IFBA, o Colégio de Gestores da Tecnologia da Informação dos 

tem como objetivo: 

I. Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação;  

II. Acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. 

Segundo o regimento do IFBA o comitê gestor de Tecnologia da Informação é composto 

pelo presidente, Diretor da DGTI, representantes docentes do Instituto, representantes técnicos 

administrativos, discentes, representantes do colégio de dirigentes, representante do colégio 

gestor de TI dos Campi, representantes da Reitoria e da comunicação social. 

http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/1.PETI_FINAL_v06-11-2015-Revisado_P%C3%B3s-parecer.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/1.PETI_FINAL_v06-11-2015-Revisado_P%C3%B3s-parecer.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/B.PDIxPETI-PAGINA%201-%20ANEXO%201.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/B.PDIxPETI-PAGINA%201-%20ANEXO%201.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/C.PDIxPETI-PAGINA2-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/C.PDIxPETI-PAGINA2-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/D.PDIxPETI-PAGINA3-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/D.PDIxPETI-PAGINA3-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/E.PDIxPETI-PAGINA4-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/E.PDIxPETI-PAGINA4-ANEXO1.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/G.PDTI_FINAL_v09-10_P%C3%B3s-parecer_17-12-2015.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/G.PDTI_FINAL_v09-10_P%C3%B3s-parecer_17-12-2015.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/F.MATRIZ%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20ESTRAT%C3%89GICA-%20ANEXO%202.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/F.MATRIZ%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20ESTRAT%C3%89GICA-%20ANEXO%202.pdf
http://www.dgti.ifba.edu.br/attachments/article/8/F.MATRIZ%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20ESTRAT%C3%89GICA-%20ANEXO%202.pdf
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Quadro 68 - Comitê Gestor de TI- IFBA – Representantes 

Presidente (Diretor DGTI) Luiz Cláudio Machado dos Santos 

Representante Docente 

André Luiz Leite Ferreira George Pacheco Pinto 

Marcelo Machado Cad Ronaldo Pedreira Silva 

Jowaner de Oliveira Araújo Marcelo Vera Cruz Diniz 

Técnico Administrativo 

Cléber Pereira Santos Alamo Carlos Cruz da Silva 

Marcus Paulo Jesus Araújo Aline Rita Pereira Hohenfeld 

Norton José Dantas Pacheco 

Júnior 
Monique Luiza Rêgo Dantas 

Discente 

Carlos Eduardo Souza de 

Oliveira 
Matheus Farani de Oliveira Freire 

Larisse Sousa Vieira Rafael Rangle Szillat 

Rodrigo Magno Silva Cabral 

Freire 
Vanessa Santos do Monte 

Colégio Dirigentes 

Rui Carlos de Sousa Mota Antonio Moab Souza Silva 

Ricardo Almeida Cunha Emmanuel Victor Hugo Moraes 

Jaime dos Santos Filho Raigenes da Paz Fiuza 

Colégio Gestor de TI dos Campi 

Ivo Chaves de França Maurício da Rocha 

Reginaldo Otávio da Mata 

Neto 
Clodoaldo Nunes Silva 

Karina Alessandra Pinto 

Macedo 
Jackson Barreto Silva 

Reitoria 

Jacqueline Meneses de 

Oliveira 
Rogério Carvalho Barros 

André Luis Santos Miranda Ivan Luis Lira de Santana 

Sérgio Luís Florêncio Lemos Edmilson Pinto dos Santos 

Comunicação Social Leomir Costa de Oliveira Lais de Souza Andrade 

 

As reuniões em 2015 aconteceram nas seguintes datas:  

Quadro 69 - Reuniões da DGTI 

Datas Resumo 

09 e 10 de março 

Objetivo dessa reunião foi a apresentação do novo 

Comitê e atualização das informações. Constatação 

do atraso do PETI e PDTI 2015 que deveria ser 

elaborado pelo comitê anterior. Esta reunião serviu 

de entendimento para elaboração dos documentos, 

entendimento dos órgãos de TI, etc. 

10 e 11 de maio 
Apresentação dos documentos inicialmente 

elaborados na reunião anterior. 

16, 17 e 18 de setembro 
Finalização do PETI/PDTI/PSIC versão para o 

CONSUP e apresentação. 

 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
177 

Prestação de Contas ao TCU 

 

6.3.4 Principais Sistemas de Informação da UPC 

 

Para detalhar tais informações faremos uso do quadro abaixo analisando a criticidade de acordo com os critérios: 

 

Quadro 70 - Critérios de criticidade 

Pontos Criticidade 

5 Referente às ações estratégicas 

4 Impacta os processos de negócio 

3 Impacta o desenvolvimento de pessoas 

2 Impacta sistemas, hardware e serviços de TIC 

1 Impacta melhorias pontuais 

 

Quadro 71 - Análise da criticidade dos processos 

Sistema Objetivo Funcionalidades 
Responsável 

Técnico 

Responsável pelo 

Negócio 
Criticidade 

SICAD Gestão Acadêmica 
Cadastro de curso, Cadastro de Disciplina, Criação de Currículo, Criação de 

Horários, Cadastro de Aluno 
DGTI PROEN 4 

SIGAEDU Gestão Acadêmica 
Lançamento de notas, Lançamento de Frequência, Registro de Aula, 

Associação de professor por turma 
DGTI PROEN 4 

SISPROC Gestão Processual 

Cadastro/Edição de Processos Administrativos, Encaminhamento de 

Processos, Confirmação de Recebimento de Processos, Envio de e-mail ao 

interessado no Processo, Impressão de Capa do Processo, Pesquisa de 

Processos (Número, Setor, Objeto), Visualização de Processos 

DGTI Protocolo 4 

PROSEL Gestão Processo Seletivo 
Cadastro de candidatos, Cadastro de cursos, Cadastro de vagas, Cadastro de 

reserva de vagas, Geração de convocação, Geração de Rankings 
DGTI PROEN 4 

Business intelligence Gestão Estratégica Geração do DW, Criação de Indicadores, Emissão de Relatórios DGTI PROEN 5 

PERGAMUM 
Gestão Administrativa de 

Biblioteca 
Gestão de Biblioteca, Gestão do acervo bibliográfico, Cadastro Marc21 DGTI PRODIN 4 

PMI 
Gestão de Planejamento e 

Orçamento 

Elaboração e acompanhamento das metas e ações institucionais, bem como 

a elaboração do planejamento orçamentário e monitoramento das despesas 
DGTI PROAP 4 
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6.3.4.1 Avaliação de riscos relacionado à continuidade e disponibilidade dos sistemas e medidas para mitigar eventuais riscos existentes 

 

Quadro 72 - Avaliação de riscos dos sistemas 

  Impacto do Risco Magnitude do Impacto 
Ações Planejadas 

  Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Fechar escopo do projeto     x     x 

• Agendada reunião com todos os interessados para equalizar as 

expectativas; 

• Elaboração do documento técnico onde todas as atividades foram listadas, 

negociadas e o escopo foi fechado; 

• Controle estrito do escopo. Aceitação de ajustes e negociação de serviços 

adicionais complementares.  

Obter apoio da operação 

do cliente     x     x 

• Definir os responsáveis que atuarão no 

projeto como facilitadores, e consequentemente, como responsáveis por 

obter as informações necessárias; 

• Atribuir no cronograma marcos de entrega de informações da parte do 

cliente; 

• Fazer apresentações técnicas a gerencia, mostrando as vantagens da 

substituição; 

• Treinar o time do cliente no novo software.  

Adequar a capacitação 

técnica do time local   x       x 

• Treinar o time local; 

• Definir os responsáveis da parte da Implementação e Suporte do time 

local que seriam treinados e seriam responsáveis por acompanhar a 

manutenção; 

Atender ao cronograma   x     x   

• Passar todas as informações obtidas para os especialistas para eles 

elaborarem o projeto de implantação do software, de acordo com as 

necessidades do cliente; 

• Trazer especialista de uma outra unidade, preferencialmente do IFBA 

(devido ao custo); 

• Desenvolver processo de trabalho modo a não interferir na implantação 

de equipamentos  
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6.3.5 Plano de capacitação do pessoal de T.I 

 

O MEC tem uma parceria com a RNP (Rede Nacional de Pesquisas) que disponibiliza 

treinamentos em diversas escolas do país. As vagas são enviadas para os Institutos e 

Universidades, as quais são distribuídas para todos os Campi. Segue o plano de capacitação do 

ano de 2015. 

Quadro 73 - Plano de Capacitação do pessoal de T.I 

Treinamentos Realizados em 2015 Quantidade de Servidores capacitados 

Gestão de Riscos de TI – NBR 31000e NBR 27005 1 

Introdução ao Linux 1 

Visualização de Servidores 1 

Modelagem de Banco de Dados 1 

Planejamento e Contratação de Serviços de TI 2 

Gestão de Segurança da Informação – NBR 27001 e NBR 

27002 
1 

Elaboração de PDTI 1 

Administração de Banco de Dados 1 

Teste de Invasão de Aplicações Web 1 

TOTAL 10 

 

6.3.6 Quantitativo da força de trabalho de T.I 

 

Quadro 74 - Quantitativo força de trabalho – T.I 

Campus Quantidade Servidores 

Reitoria 

9 analistas- Setor sistemas 

5 analistas- Setor Redes  

3 técnicos 

1 estagiário 

1 analista – Chefe de Sistemas 

Professor campus Salvador- Chefe de Redes 

Professor campus Salvador- Diretor DGTI 

Total de servidores de TI reitoria: 

21 servidores na área de TI, incluindo estagiário 

Euclides da Cunha 

1 analista de tecnologia da informação.  

1 técnico de tecnologia da informação.  

Total de servidores de TI: 

2 servidores área de TI 

Irecê 

1 Analista de Tecnologia da Informação 

1 Técnico em Tecnologia da Informação 

1 Técnico em Laboratório de Informática  

1 Assistente de Laboratório de Informática 

1 Professor TI- Coordenador CGTI 

Total de servidores de TI: 

5 servidores área de TI 
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Porto Seguro 

01 Analista de TI 

01 Técnico TI 

01 Técnico TI- Coordenador CGTI 

01 Técnico laboratório de TI 

01 Técnico Laboratório de TI 

01 Estagiária TI 

Total de servidores de TI: 

6 servidores área de TI 

Juazeiro 

01 de Analista de T.I – Chefe de Gabinete 

01 Técnico de T.I – Coordenador Comunicação  

01 Téc. Lab. Informática  

01 Assistente de Lab. Informática 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 

Paulo Afonso 

01 Analista de TI 

01 Técnico de TI – Coordenador CGTI 

Total de servidores de TI: 

2 servidores área de TI 

Santo Amaro 

01 Analista de TI 

02 Técnicos de TI (1 deles coordenador de CGTI) 

02 Técnicos de laboratório de TI 

Total de servidores de TI: 

5 servidores área de TI 

Seabra 

1 Analista de TI 

2 Técnicos de TI 

1 Técnico de Laboratório 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 

Barreiras 

2 Analistas de TI + 1 (Recurso Judicial) 

2 Técnicos de TI 

Total de servidores de TI: 

5 servidores área de TI 

Jacobina 

1 analista de TI- Coordenado CGTI 

2 técnicos de laboratório de informática 

Total de servidores de TI: 

5 servidores área de TI 

Salvador 

1 analista de TI 

3 técnicos de TI 

2 Técnicos de Laboratório 

Coordenador GGTI- Assistente de Aluno 

Total de servidores de TI: 

7 servidores área de TI 

Feira de Santana 

2 analistas 

2 técnicos em informática (1 deles coordenador 

CGTI) 

1 técnico laboratório 

1 assistente de Laboratório de Informática 

Total de servidores de TI: 

6 servidores área de TI 

Barreiras 

2 Analista (1 deles coordenador CGTI) 

1 analista via decisão judicial 

2 técnicos de TI 

Total de servidores de TI: 

6 servidores área de TI 

Santo Antônio de Jesus 

1 analista  

1 técnico de TI 

Total de servidores de TI: 

2 servidores área de TI 
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Eunápolis 

1 Tecnólogo em sistemas de internet 

2 Analistas (1 deles coordenador CGTI) 

2 Técnicos de TI 

1 técnico de laboratório de informática 

Total de servidores de TI: 

6 servidores área de TI 

Ilhéus 

1 Analista 

1 Técnico em TI 

1 Técnico em TI (Chefe de Gabinete) 

1 Técnico Laboratório de Inf (coord. CGTI) 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 

Lauro de Freitas Não tem  

Camaçari 

1 Analista de TI (Coordenador CGTI) 

2 Técnicos de Informática 

1 Técnico de Laboratório 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 

Brumado 

1 analista de sistemas 

Total de servidores de TI: 

1 servidor área de TI 

Simões Filho 

1 técnico e 1 analista de TI 

Total de servidores de TI: 

2 servidores área de TI 

Valença 

2 analistas de sistemas (1 deles coordenador CGTI) 

2 técnicos em TI 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 

Vitória da Conquista 

1 analista 

1 técnico laboratório 

1 Professor- coordenador da CGTI 

Total de servidores de TI: 

3 servidores área de TI 

Jequié 

1 analista 

1 técnico de TI 

1 técnico de laboratório  

1 Assistente de laboratório 

Total de servidores de TI: 

4 servidores área de TI 
Fonte: Campi/IFBA 

6.3.7 Processos de gerenciamento de serviços de T.I implementados na Unidade 

 

Na Unidade do IFBA fazemos gestão e gerenciamento de serviços de TI com suporte da 

ferramenta GLPI. Esta solução faz a interface de comunicação de primeiro nível entre os 

diversos setores do IFBA e a Diretoria de TI, possibilitando o gerenciamento das solicitações de 

serviços de informática. Geralmente é necessário avaliar o chamado e categorizar corretamente 

atribuindo-lhe ao grupo correspondente. 

Por conseguinte, a ocorrência ou chamado é enviado para equipes de segundo nível de 

atendimento na qual farão uso dos processos abaixo discriminados: 
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I. Gestão de Demandas de Chamadas de Processo Seletivo 

II. Gestão de Demandas de Incidentes de Bugs 

III. Gestão de Demandas de Novas Funcionalidades e/ou Solicitações de Mudanças em 

Sistemas/Serviços Existentes 

IV. Gestão de Demandas de Criação de Usuário para Acesso ao SICAD Desktop 

V. Gestão de Demandas de Solicitação de Informações ou Outras Solicitações 

VI. Criação de Contas de Rede 

 

6.3.8 Descrição dos projetos de T.I desenvolvidos 

 

O primeiro PDTI do IFBA teve vigência em 2013/2014. Onde, a partir de outubro de 

2014, o IFBA envolveu-se em um processo de reestruturação da equipe de TI, bem como uma 

nova composição do comitê de TI. Assim, apresentamos o que foi alcançado nos anos de 2013, 

2014 e 2015 nas tabelas abaixo. 

Quadro 75 - Resultados PDTI 2013 / 2014 

Objetivo Projeto Situação 

1. Promover o 

desenvolvimento 

da equipe de TI. 

Capacitar servidores da área de TI nos cursos da Escola Superior de 

Redes da RNP através do Plano Anual de Capacitação financiado pela 

SETEC (N 30) 

Realizado 

Participar do Workshop da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (WRNP) 

e reuniões correlatas e paralelas (N 22) 
Realizado 

Participar do Workshop de Tecnologia da Informação e Comunicação da 

Rede de Educação Profissional Cientifica e Tecnológica (N 27) 
Realizado 

Realizar encontro com Técnicos de TI e Gerentes Acadêmicos do IFBA 

sobre área de TI e sistemas acadêmicos (N 23) 
Realizado 

Participar dos encontros do Fórum de Gestores de Tecnologia da 

Informação do CONIF (N 26) 
Realizado 

2. Garantir a 

estrutura 

funcional de TI. 

Contratação de novos analistas e técnicos de TI ao longo do biênio (N 

28) 
Realizado 

Equipar a DGTI com posições de trabalho adequadas ao quadro 

funcional (N 33) 
Realizado 

Elaboração e implantação de estrutura da DGTI no Regimento do IFBA 

(N 61) 
Realizado 

3. Garantir a 

infraestrutura de 

TI. 

Ampliar a capacidade de armazenamento e backup dos servidores de 

rede do IFBA (N 02) 
Parcialmente 

Atualizar sistemas operacionais e de banco de dados nos servidores de 

rede do IFBA (N 04) 
Realizado 
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Objetivo Projeto Situação 

Manter atualizada solução de virtualização utilizada (N 15) Realizado 

Manter e implantar serviço VoIP e Fone@RNP nos novos Campi e na 

Reitoria do IFBA (N 06) 

Em andamento (Implantação 

na Reitoria e em alguns 

Campi) 

Acompanhar o processo de conexão dos Campi a Internet via RNP (N 

05) 
Realizado 

Implantar, ampliar e manter rede interna nos Campi e reitoria do IFBA 

(N 07) 
Parcialmente 

Manter a Rede Metropolitana de Salvador (ReMeSSA), conforme Termo 

de Cooperação, visando a continuidade dos serviços de acesso à internet 

em alta velocidade (N 08) 

Realizado 

Renovação e ampliação do parque de computadores desktop, notebooks, 

impressoras e dispositivos multimídia (N 34) 

Em andamento (Não houve 

planejamento de compras 

para os novos Campi) 

Manter os sistemas de Informação do IFBA: SICAD, SICAD Web, 

SIGA-EPCT, Biblio, SIP etc. (N 12) 
Realizado 

Gerir e operar ambiente informatizado para realizar o processo de 

seleção de novos alunos e servidores (N 19) 
Realizado 

Manter atualizada solução de antivírus do IFBA (N 58) Realizado 

Desenvolver as atividades do Comitê de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do IFBA (N 20) 

Em andamento (Apesar de 

ter convocado algumas 

reuniões esse comitê deveria 

ter apresentado, elaborado e 

finalizado o PDTI 2015 e 

isso não foi realizado). 

Restando para a nova gestão 

da DGTI em menos de 3 

meses criar nova portaria, 

convocar o comitê e pensar 

no planejamento de 2015 e 

2016. Nova gestão da DGTI 

deu início em 11 de outubro 

de 2014 

4. Aprimorar a 

comunicação 

com o usuário 

Manter site WEB da DGTI (N 50) Realizado 

Manter serviços da Internet do IFBA, como sítios da Web e sistema de 

Correio Eletrônico (N 48) 
Realizado 

5. Prover 

soluções 

tecnológicas em 

TI para a 

Instituição 

Atualizar e Implementar o serviço de videoconferência no IFBA (N 01) 

Em andamento (O serviço de 

webconferência é oferecido 

pela RNP), mas, a 

implantação e integração dos 

equipamentos eletrônicos 

adquiridos pelo IFBA não 

foram realizados 

Adquirir software para uso acadêmico em laboratórios de ensino e 

pesquisa conforme identificação do corpo docente (N 37) 
Parcialmente 

6. Melhorar a 

interação com os 

Campi e outras 

Realizar as reuniões anuais do Colégio de Gestores de TI dos Campi de 

IFBA (N 25) 

Em andamento (Foram 

realizadas algumas reuniões 

no ano de 2014, mas não 
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Objetivo Projeto Situação 

instituições deu-se início ao PDTI 2015) 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
185 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Quadro 76 - Resultados PDTI 2015/2016 

Objetivo Projeto  Situação 

1. Aprimorar a Gestão de TI 

Capacitação de gestores em boas práticas de gestão de TI e 

orçamento. (N 70) 
Em andamento 

Capacitar Colaboradores em Gestão de Projetos. (N 71) Em andamento 

2. Aperfeiçoar os fluxos de trabalho. 

Otimizar os Fluxos de Processos Institucionais Existentes. (N 72) Em andamento 

Prospectar Novas Soluções de Aperfeiçoamento dos Processos 

Institucionais. (N 73) 
Em andamento 

3. Prover soluções tecnológicas em 

TI para a Instituição. 

Disponibilizar Painéis de Indicadores Organizacionais. (N 74) Em andamento 

Aperfeiçoar as Soluções Existentes. (N 75) Em andamento 

4. Garantir a infraestrutura de TI Modernização e ampliação do parque de TI do IFBA. (N 78) Em andamento 

Por conseguinte, o Quadro 75, “Investimento 2013, 2014 e 2015” apresenta o gasto, bem 

como o período para o cumprimento das necessidades ou projetos com a área de TI para o 

período de 2013, 2014 e 2015. 

Quadro 77 - Investimento 2013, 2014 e 2015 

N º Projeto 
Valor 2013 

(em R$1.000) 

Valor 2014 

(em R$1.000) 

Valor 2015 

(em R$1.000) 

1 Atualizar e Implementar o serviço de videoconferência no IFBA  150 150   

2 
Ampliar a capacidade de armazenamento e backup dos 

servidores de rede dos Campi do IFBA  
250 250   

4 
Atualizar sistemas operacionais e de banco de dados nos 

servidores de rede do IFBA  
78 0   

5 
Acompanhar o processo de conexão dos Campi a Internet via 

RNP  
0 0   

6 
Manter e implantar serviço VoIP e Fone@RNP nos novos 

Campi e na Reitoria do IFBA  
168 84   

7 
Implantar, ampliar e manter rede interna nos Campi e reitoria do 

IFBA  
600 188   

8 

Manter a Rede Metropolitana de Salvador (ReMeSSA), 

conforme Termo de Cooperação, visando a continuidade dos 

serviços de acesso à internet em alta velocidade  

29 29   

12 
Manter os sistemas de Informação do IFBA (SICAD, SICAD 

Web, SIGA-EPT, Biblio, SIP etc.)  
0 0   

15 Manter atualizada solução de virtualização utilizada na DGTI  42 0   

19 
Gerir e operar ambiente informatizado para realizar o processo 

de seleção de novos alunos e servidores  
0 0   

20 
Desenvolver as atividades do Comitê de Tecnologia da 

Informação do IFBA  
0 0   

22 
Participar do Workshop da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(WRNP) e reuniões correlatas e paralelas  
2 2   

23 
Realizar encontro com Técnicos de TI e  

16 16   
Gerentes Acadêmicos do IFBA sobre área de  

 
TI e sistemas acadêmicos        

25 
Realizar as reuniões anuais do Colégio de Gestores de TI dos 

Campi de IFBA  8 8   

26 
Participar dos encontros do Fórum de  18 18   

Gestores de Tecnologia da Informação do CONIF  
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N º Projeto 
Valor 2013 

(em R$1.000) 

Valor 2014 

(em R$1.000) 

Valor 2015 

(em R$1.000) 

27 Participar do Workshop de Tecnologia da  

6 6   Informação e Comunicação da Rede de  

Educação Profissional Cientifica e Tecnológica  

28 Contratar novos analistas e técnicos de TI ao longo do biênio  0 0   

30 Capacitar servidores da área de TI nos cursos da Escola 

Superior de Redes da RNP através do Plano Anual de 

Capacitação financiado pela SETEC  

0 0   

33 Equipar a DGTI com posições de trabalho adequadas ao quadro 

funcional  
8 0   

34 Renovar e ampliar o parque de computadores desktop, 

notebooks, impressoras e dispositivos multimídia do IFBA  
1500 1200   

37 Adquirir software para uso acadêmico em laboratórios de ensino 

e pesquisa conforme identificação do corpo docente para todos 

os Campi  

170 120   

48 Manter serviços da Internet do IFBA, como sítios da Web e 

sistema de Correio Eletrônico  
6 6   

50 Manter site web da DGTI  0 0   

55 Realizar capacitação por meio de treinamento presencial e 

webconferência  0 0   

58 Ampliar e manter atualizada solução de antivírus do IFBA  42 42   

61 Implantar a estrutura da DGTI conforme o Regimento do IFBA  0 0   

65 Expandir e modernizar o sistema de segurança e monitoramento 

dos Campi do IFBA e reitoria  
240 0   

66 Implantar controle de acesso físico no campus de Vitória da 

Conquista  180 0   

67 Adquirir equipamentos de segurança para a biblioteca todos os 

Campi do IFBA  
50 0   

68 Adquirir nobreaks para o campus de Valença  10 0   

69 Contratar empresa para manutenção de nobreaks  12 12   

70 Capacitação de gestores em boas práticas de gestão de TI e 

orçamento. 
0 0 5.12 

71 Capacitar Colaboradores em Gestão de Projetos. 0 0 28.9 

72 Otimizar os Fluxos de Processos Institucionais Existentes 0 0 106.8 

73 Prospectar Novas Soluções de Aperfeiçoamento dos Processos 

Institucionais. 
0 0 165,31 

74 Disponibilizar Painéis de Indicadores Organizacionais. 0 0 10 

75 Aperfeiçoar as Soluções Existentes. 0 0 319.51 

78 Modernização e ampliação do parque de TI do IFBA  0 0 888.93 

TOTAL 3585 2131 152.457 

 

6.3.9 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que 

prestam serviços de T.I para a Unidade 

 

Não se aplica no âmbito do IFBA. Não temos empresas terceirizadas, bem como a 

manutenção dos sistemas é executada pela UPC. 
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6.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

Quadro 78 - Aspectos da Gestão Ambiental 

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1 Sua Unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X  

2 

Na Unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto Nº 

5.940/2006? 
X  

3 
As contratações realizadas pela Unidade jurisdicionada observam os parâmetros 

estabelecidos no Decreto Nº 7.746/2012?  
X  

4 
 A Unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do 

Decreto 7.746/2012? 
 X 

 

O IFBA participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) através de seu 

projeto “IFBA Sustentável” o qual determina várias ações que minimizam o custo e o consumo 

(energia, telefone e água), coleta seletiva, aquisição de produtos preferencialmente reciclados, 

atóxicos ou biodegradáveis e a utilização de tecnologia e materiais que reduzem o impacto 

ambiental. Sendo que alguns Campi até fazem a coleta seletiva, porém não conseguem dar 

continuidade ao processo devido à falta de coleta seletiva no município. A gestão do IFBA tem 

como meta para 2016, constante no Plano de Metas Institucional 2016, criar uma comissão 

gestora de logística sustentável (CGLS) com representantes dos diversos Campi e Reitoria, para 

a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) IFBA. 

 

6.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de 

serviços ou obras 

 

O IFBA vem atendendo aos critérios de sustentabilidade, através da realização de 

compras de produtos que se adequem as exigências da legislação, elaborada pelo Instituto 

nacional de metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), possua o menor 

impacto ambiental e que não contenha substâncias que venham agredir ao meio ambiente. Na 

elaboração dos processos licitatórios do IFBA para fornecimento de produtos/serviços, nossos 

Editais possuem exigências, como a abaixo descrita: 
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“ITEM XX − DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

3.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto 

à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela 

Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa 

Nº 01/2010 da SLTI/MPOG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA) - Reitoria, quando da aquisição de bens, poderá exigir os seguintes critérios de 

sustentabilidade ambiental: 

3.1.1. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

3.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

3.1.3. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

3.2. a comprovação do disposto no item 9.1 e seus incisos poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou 

por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do 

edital” 

 

Na elaboração dos processos licitatórios do IFBA para contratação de serviços de 

engenharia para execução de obras, nossos Editais possuem exigências, com a abaixo descrita: 

“7.4 Declarar que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de 

sustentabilidade ambiental para serviços e obras de engenharia na administração Pública Federal, 

conforme dispõe a Instrução Normativa Nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário de 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
189 

Prestação de Contas ao TCU 

 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

conforme os seguintes critérios: 

7.4.1 De acordo com o Art. 6 da Instrução Normativa citada, as empresas contratadas 

deverão adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando 

couber” 

I. use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II.adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto 

Nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III.observe a Resolução CONAMA Nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV.forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 

a execução de serviços; 

V. realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 

consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 

ambientais vigentes; 

VI.realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e 

a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 

que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos 

termos da IN/MARE Nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto Nº 5.940, de 25 

de outubro de 2006; 

VII.respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; 

VIII. destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 

disposto na Resolução CONAMA Nº 257, de 30 de junho de 1999”. 
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Cabe destacar que o IFBA, na realização de seus processos de compras, não considera 

apenas o menor preço, mais também a sua qualidade, o custo com a utilização e a conformidade 

com a política de desenvolvimento institucional. 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
191 

Prestação de Contas ao TCU 

 

7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

O acompanhamento das deliberações proferidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

ocorre, inicialmente, por meio do registro no Sistema de Processo do IFBA – SISPROC logo 

após a recepção do ofício emanado pelo egrégio Tribunal. Em seguida, preenche-se a planilha de 

controle referente às determinações e recomendações do TCU, na qual contém informações 

relacionadas aos acórdãos, bem como as devidas providências adotadas pelas Unidades 

competentes deste Instituto referente a cada um deles. 

No que concerne às deliberações emanadas pelo TCU, por meio de acórdãos, encontram-

se nas tabelas apresentadas abaixo a visão geral que atualmente permeia o Instituto. 

Quadro 79 - Deliberações emanadas pelo TCU por meio de Acórdãos no exercício 2015 

Acórdão Deliberações 

Quantidade de 

determinações e 

recomendações 

1410/2015 

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. 

01 

1480/2015 

Retificar, por inexatidão material, o Acórdão Nº 7354/2014-TCU- 2ª Câmara, Prolatado na 

Sessão de 25/11/2014, inserido na Ata Nº43/2014, relativamente ao Subitem 9.2, onde se lê: 

"9.2. Tornar insubsistentes os itens 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 3783/2014 - TCU - Segunda 

Câmara", leia-se: "9.2. Tornar insubsistentes os itens 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 3783/2013 - 

TCU - Segunda Câmara", mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora 

retificado. 

01 

1735/2015 

Determinar seu arquivamento, devendo dar ciência deste acórdão, juntamente com cópia da 

instrução da unidade técnica (peça 10), ao denunciante, sem prejuízo da medida a seguir, de 

acordo com os pareceres emitidos nos autos. 
- 

3448/2015 

9.1. Conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado 

acórdão recorrido; 9.2. Dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia e ao interessado. 9.3. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal 

que: 9.3.1. com fulcro no artigo 262, §2º, do Regimento Interno/TCU, promova, em 60 dias, a 

análise dos atos de pessoal referentes aos seguintes interessados, vez que decorrem de 

cumprimento de acórdão deste Tribunal: a) Creuza Maria Costa Benevides Azevedo (CPF 

077.501.025-15): número de controle: 10012923-04-2013-000026-8; b) Hélio Alves Pereira 

(CPF 065.837.845-72): número de controle: 10012923-04-2013-000027-6; c) Maria José 

Santos Pedreira (CPF 130.569.135-00): número de controle: 10012923-04-2013-000028-4 e d) 

Zulmira Bispo dos Santos (CPF 132.721.365-68): número de controle: 10012923-04-2013-

000025-0; 

03 
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3806/2015 

1.8.1. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que apure o 

montante percebido pela inativa Itânia Vilasboas Rosa (CPF 110.850.535-04), em desacordo 

com o acórdão 6760/2009 – TCU-1ª Câmara, desde a ciência da deliberação e proceda à 

reposição ao erário, na forma do art. 46 da Lei n. 8.112/90. 

01 

3815/2015 

Determinar ao órgão de origem que lance no sistema SISAC, para exame do TCU, ato de 

concessão inicial de aposentadoria de Orlita de Oliveira a partir de 17.6.2008, indicando 

fundamento legal vigente na referida data e proventos calculados de forma compatível com 

aquele fundamento legal (média das remunerações), conforme determinado pelo acórdão 

7.506/2013-2ª Câmara 

01 

4188/2015 

9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos indevidos decorrentes do ato ora 

considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, 

até a emissão de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, a ser submetido à 

apreciação do TCU;  9.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor deste 

acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao interessado, esclarecendo-

lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução 

dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre a presente deliberação, em caso 

de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.3. No prazo de 30 (trinta) dias, 

informe ao TCU as medidas adotadas e encaminhe comprovante sobre a data em que o referido 

interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 

03 

4415/2015 
Considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Eric Valam Leite Moura, de acordo 

com os pareceres emitidos nos autos. 01 

5048/2015 

9.3. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA que:  

9.3.1. Cesse os pagamentos decorrentes da rubrica "16171 HORA EXTRA" nos proventos dos 

interessados, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de 

ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade 

competente; 9.3.2. Comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os 

eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.3. Emita 

novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, submetendo-os ao TCU, 

pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - SISAC, para nova 

apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação; 

03 

6885/2015 

Considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão dos servidores elencados no item 

"Interessado". 01 

 

Quadro 80 - Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram atendidas 

Acórdão 
Determinações 

Status 
Quantidade Expedida Quantidade Atendida 

1410/2015 01 - Sob Análise 

1480/2015 01 01 Atendida 

3448/2015 03 03 Atendida 

3806/2015 01 01 Atendida 

3815/2015 01 01 Atendida 

4188/2015 03 03 Atendida 

4415/2015 01 01 Atendida 

5048/2015 03 03 Atendida 

6885/2015 01 01 Atendida 
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Quadro 81 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação da 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 

Conforme já exposto no referido Acórdão, foram deflagrados Processos Administrativos Disciplinares (PAD) para apuração 

das condutas dos servidores elencados no decisum, exceto do servidor Fernando Augusto Perreira Bulhões Carvalho que, da 

verificação de acumulação ilícita e solicitação de cálculo para ressarcimento, foi encaminhado à Coordenação de Pagamento 

(Copag) para proceder ao ressarcimento do erário. Até a presente data, consoante informações da Correição, apenas o 

processo de Carlos Alberto Gonzaga de Sá encontra-se concluído, estando em andamento os processos dos demais 

servidores: Albano Portela Machado, Antenor Américo de Oliveira Filho, Cláudio Mário Nascimento, 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. 

 

Quadro 82 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação da TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

006.436/2014-5 6290/2014 – TCU - 1ª Câmara 9.1 e 9.2 Sitio Eletrônico do TCU Não informado 

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 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto por José Catarino de Jesus 

contra o Acórdão Nº 2.156/2014-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em razão da inclusão, nos 

proventos, de parcelas indevidas pagas a título de hora extra. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo 

Relator, e com fundamento nos Art. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei Nº 8.443/1992, em: 9.1. Conhecer do presente 

recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; 9.2. Dar ciência desta deliberação 

ao recorrente e ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que foi encaminhado o Ofício Nº  027/2016/DGP/REITORIA/IFBA, de 11/03/2016, expedido pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas, o qual informa a adoção das providências cabíveis no Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE) para efetivar a cessação dos pagamentos da parcela relativa à hora-extra nos proventos do 

servidor José Catarino de Jesus, bem como da emissão de novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada pelo 

TCU.  Cabe aduzir que a servidora em tela foi cientificada acerca do suso mencionado decisum mediante o Ofício Nº 

20/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA. 

Portanto, deverá constar essa informação na “Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram 
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atendidas”, sendo 03 as determinações para o IFBA e atendidas as 03. 

Quadro 83 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação da TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

006.433/2014-6 2834/2014– TCU- 1ª. Câmara 1.7 Sitio Eletrônico do TCU Não informado 

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 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

1.7.1. Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças Nº 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito 

suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que foi encaminhado o Ofício Nº 022/2016/DGP/REITORIA/IFBA, de 12/02/2016, expedido pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas, o qual informa a adoção das providências cabíveis no Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE) para efetivar a cessação dos pagamentos da parcela relativa à hora-extra nos proventos do 

servidor Edelzuita Costa Araujo, bem como da emissão de novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada pelo 

TCU. Cabe aduzir que a servidora em tela foi cientificada acerca do uso mencionado decisum mediante o Ofício Nº 

21/2014/COAP/DEQUAV/DGP/IFBA 

Portanto, deverá constar essa informação na “Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram 

atendidas”, sendo 04 as determinações para o IFBA e atendidas as 04. 

 

Quadro 84 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação da TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

006.432/2014-0 2833/2014– TCU- 1ª. Câmara 1.7 Ofício Nº 15525/2014 Não informado 

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 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. Dê ciência desta deliberação à interessada, acompanhada das peças Nº 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o efeito 

suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que foi encaminhado o Ofício Nº 003/2015/DEQUAV/DGP/IFBA, de 14/04/2015, expedido pelo 

Departamento de Qualidade de Vida (Dequav), o qual informa que recebeu cópia do inteiro teor documental em 

16/1/2015, conforme itens 1.7.1 e 1.7.2 do aludido Acórdão. 

Outrossim, foi comunicado também que o pagamento da rubrica 16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO foi 

excluído da folha de pagamento em março de 2015. Além disso, informado que o registro de novo ato no SISAC. 

Portanto, deverá constar essa informação na “Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram 

atendidas”, sendo 04 as determinações para o IFBA e atendidas as 04. 
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Quadro 85 - Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação da TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência 

006.435/2014-9 8093/2014– TCU- 1ª. Câmara 1.7 Ofício Nº 16379/2014 Não informado 

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 

1.7. Determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

 1.7.1. Dê ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada das peças Nº 3 e 4 dos autos, esclarecendo-lhe que o 

efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 

1.7.2. Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item 

anterior; 1.7.3. Faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da 

autoridade administrativa omissa, até a eventual emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada no presente 

processo, a ser submetido à apreciação do TCU; 1.7.4. Comunique ao TCU as medidas adotadas; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Considerando que foi encaminhado o Ofício Nº 005/2015/DEQUAV/DGP/IFBA, de 20/04/2015, expedido pelo 

Departamento de Qualidade de Vida (Dequav), o qual informa que recebeu cópia do inteiro teor documental em 

20/1/2015, conforme itens 1.7.1 do aludido Acórdão. 

Outrossim, foi comunicado também que o pagamento da rubrica 16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO foi 

excluído da folha de pagamento em março de 2015. Além disso, informado que o registro de novo ato no SISAC. 

Portanto, deverá constar essa informação na “Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram 

atendidas”, sendo 04 as determinações para o IFBA e atendidas as 04. 

 

7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

O acompanhamento das recomendações preconizadas pela Controladoria-Geral da União 

– CGU ocorre por meio de planilha de controle, elaborada por cada Pró-Reitoria e Diretoria 

Sistêmica, na qual constam as informações referentes às retrocitadas recomendações, como 

também as informações concernentes às providências adotadas. 

Quadro 86 - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação da Nota de Auditoria Item do NA Comunicação Expedida 

01 Nota de Auditoria Nº 201503683/01 Fatos descritos na Nota de Auditoria 
E-mail enviado pela CGU, em 

22/06/2015 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: 

Retificar o rol de responsáveis para excluir os servidores ocupantes de cargos que não se enquadram em nenhum dos três incisos 

do art. 10 da Instrução Normativa – TCU Nº 63/2010. 

Recomendação 2: 

Entrar em contato com a unidade técnica do TCU para substituição da peça no sistema E-contas e encaminhamento do rol 
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ajustado à CGU. 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Departamento de Planejamento, por meio do Memorando Nº 27/2015/DEPLAN, apresentou a seguinte manifestação: 

“Com o objetivo de atender à solicitação de Auditoria Nº 201503683/01 de 19 de junho de 2015 – Alterações a serem incluídas 

no Rol de Responsáveis que compõe o processo de contas encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU) – Foi solicitado 

pela CGU à inclusão dos membros do Conselho Superior – CONSUP. Estamos enviando, em anexo, o arquivo contendo o Rol 

dos Responsáveis de acordo com a complementação solicitada. 

Conforme contato com a Sra. Andrea Galvão, Auditoria Federal de Controle Externo da Bahia, SECEX – Bahia, o Relatório de 

Gestão do IFBA já foi publicado não sendo possível a substituição da peça, Rol dos Responsáveis, no sistema E-contas.” 

 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 Relatório de Auditoria Nº 201503683 
Constatações 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7 e 

1.1.1.8  

Ofício 25268/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Descrição da Recomendação 

Constatação 1.1.1.5 – Fragilidades na normatização vigente relativa à distribuição da carga horária docente.  

Recomendação 1: Aperfeiçoar a regulamentação que trata das atividades docentes no IFBA de forma a sanar as lacunas apontadas. 

Para tanto, utilizar como referência, além das diretrizes do MEC, os regulamentos de outros institutos federais de educação, ciência 

e tecnologia.Constatação 1.1.1.6 - Ausência de sistema informacional integrado para organização e divulgação das 

atividades dos docentes do IFBA. Os mecanismos de divulgação das atividades docentes não estão organizados em sistema 

informacional de acesso público. 

Recomendação 1: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os Campi, visando o 

controle e a transparência da distribuição total da carga horária dos docentes, de forma a permitir a divulgação dos dias, horários, 

locais de aulas e de atendimento ao aluno. 

Recomendação 2: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os Campi, que permita 

o acompanhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por 

docentes do Instituto. 

Recomendação 3: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os Campi, que permita 

o acompanhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de extensão desenvolvidos por docentes do 

Instituto. 

Recomendação 4: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os Campi, que permita 

o acompanhamento e monitoramento das metas institucionais pactuadas com o MEC no Termo de Metas e Compromissos (TAM). 

 

Constatação 1.1.1.7 - Fragilidades nos mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes. 

Recomendação 1: Reformular o modelo e os instrumentos de controle de freqüência dos docentes, de modo que permita identificar 

a atividade executada pelo docente no horário informado, em consonância com as áreas utilizadas nos PIT e RIT (ensino, pesquisa, 

extensão, apoio administrativo, etc); bem como possibilite diferenciar a carga horária cumprida dentro e fora das instalações do 

instituto (diferenciando serviços internos e externos). Com essa reformulação, o instrumento servirá para descrever o cumprimento 

da carga horária prevista no regime de trabalho do professor, facilitando o monitoramento da atuação docente pelos gestores e 

dando maior transparência das ações desses profissionais à comunidade acadêmica. 

Recomendação 2: Após reformular o modelo e os instrumentos de controle de freqüência dos docentes, divulgar a reformulação 

aos docentes (inclusive por meio dos seus correios eletrônicos institucionais).  

Recomendação 3: Reformular os modelos de PIT e RIT adotados pelo instituto, de modo a que permitam uma descrição clara e 

objetiva das atividades docentes planejadas e/ou realizadas. Dentre os aspectos a serem aperfeiçoados, destacam-se:  a) utilizar a 

mesma categorização de atividades docentes da regulamentação de esforço acadêmico vigente; b) utilizar como parâmetro de 

distribuição das horas a carga horária semanal para todas as atividades docentes; c) redigir orientações para cada campo do 
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formulário, com instruções de preenchimento voltadas aos seus usuários. Após essa reformulação, divulgá-la aos docentes 

(inclusive por meio dos seus correios eletrônicos institucionais). 

Recomendação 4: Normatizar de forma clara e objetiva, sanções específicas para os casos de docentes que não cumpram suas 

atribuições de encaminhar tempestivamente seus PIT e RIT. 

Recomendação 5: Normatizar, de forma clara e objetiva, a necessidade de que as atividades que não as de ensino informadas pelos 

docentes em seus PIT e RIT (por exemplo: pesquisa e extensão) sejam ratificadas pelos setores competentes (por exemplo: 

coordenações de pesquisa e extensão), antes da aprovação pelo Coordenador de curso ou outro agente designado como responsável 

direto pelos docentes. 

 

Constatação 1.1.1.8 - Não é possível aferir o cumprimento das metas de pesquisa e extensão constantes no Termo Acordo 

de Metas e Compromissos, estabelecido entre o MEC e o IFBA. 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de aferição do cumprimento das metas 14 e 15 do TAM, inclusive quanto à participação de 

alunos em pesquisa e ao atendimento a populações e comunidades em situação de risco no caso das atividades de extensão. 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em relação à Recomendação 1 da Constatação 1.1.1.5: 

A Pró-Reitoria de Ensino se manifestou por meio do Memorando Nº 392/2015/PROEN, conforme abaixo descrito: 

“De fato a Resolução 46/2014 apresenta avanços em comparação à Resolução 13/2008,em relação a: 

1.definição do que são atividades de pesquisa e de extensão 

2.exigência do RIT 

3.processos necessários à organização do PIT e do RIT 

Por outro lado, a Resolução 46/2014, não apresenta o limite mínimo legal de carga horária de aulas de 8 horas-aula semanais, em 

qualquer regime de trabalho. Em paralelo, trouxe instruções conflitantes relativas aos critérios de carga horária docente ao 

condicionar o exercício docente em sala de aula aos seguintes fatores, cumulativamente: número de alunos, número de disciplinas 

e número de turmas. 

Por este motivo, fez-se necessária a suspensão da Resolução 46/2014 para estudo e ajustes por parte de comissão instituída pelo 

CONSUP. No momento aguarda-se deliberação do CONSUP sobre a matéria de modo que a Resolução possa ser colocada em 

prática respeitando todos os aspectos legais necessários. É essencial a conclusão dessa avaliação com a máxima brevidade”. 

Já a Pró-Reitoria de Pesquisa exarou o Memorando n º 249/2015- PRPGI/IFBA nos seguintes termos: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria Nº 159/2015, temos a informar que a PRPGI/IFBA corrobora as constatações 

presentes no documento em questão. Os pontos falhos apontados no documento que nos foi enviado tem como principal causa a 

inexistência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das ações de Pós-Graduação e Pesquisa, o que foi 

exaustivamente pontuado em nossa reunião com a auditoria da CGU. 

Informamos também que a PRPGI atua como cliente na questão de sistemas informatizados, tendo, desde muito tempo, solicitado 

a elaboração desta ferramenta. Em tempo queremos destacar que o setor responsável pelo desenvolvimento de sistemas 

institucionais, a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação iniciou procedimentos para a construção de sistema que nos 

atenda a contento, estando em fase de desenvolvimento o primeiro módulo deste sistema que trata das atividades de iniciação 

científica, ainda sem prazo para conclusão”. 

Por fim, a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n.º 101/2015/PROEX/IFBA, apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atendimento ao documento Solicitação de Auditoria n.º 201503683/33, de 10/07/2015 de 30/06/2015, venho informar-lhe que 

estou completamente de acordo com o que foi relatado na Constatação, no que se refere às informações coletadas da Pró-Reitoria 

de Extensão, e reitero o compromisso desta Pró-reitoria em envidar esforços para sanar as falhas apontadas”. 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 1.1.1.6: 

A Pró-Reitoria de Ensino se manifestou por meio do Memorando Nº 392/2015/PROEN, conforme abaixo descrito: 

“A atual gestão da PROEN foi iniciada em junho de 2012 e dedicou-se durante esse período a estruturar o setor que inicialmente 

contava com 4 servidores, a Pro-Reitora e dois assistentes, estrutura insuficiente para atender às demandas próprias do setor. Do 

ponto de vista do controle da atividade docente, tentamos desenvolver um sistema específico com a colaboração de um Campus e 

da Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação. Como não obtivemos êxito, passamos a trabalhar com planilhas Excel 

simplificadas e coleta de dados junto aos Campi, por meio dessas planilhas, algumas das quais foram encaminhadas à CGU, em 

lugar das informações solicitadas e que não dispúnhamos. Essas planilhas nos concedem basicamente controle sobre o Banco de 

Professores Equivalentes do IFBA, mas não traz possibilidade de análise da eficiência e eficácia da força de trabalho. 

Paralelamente nos concentramos em adquirir e instalar um Sistema Acadêmico Unificado que nos permitisse e garantisse o 
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controle das atividades letivas e dos registros acadêmicos dos estudantes. Até o momento não conseguimos êxito nesta tarefa, mas 

estamos em fase de adequação do SAGE, cedido pelo IF Sertão Pernambucano, para testes piloto e instalação em todas as 

Unidades do IFBA. 

De acordo com a constatação apresentada”. 

 

Já a Pró-Reitoria de Pesquisa exarou o Memorando n º 249/2015- PRPGI/IFBA nos seguintes termos: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria Nº 159/2015, temos a informar que a PRPGI/IFBA corrobora as constatações 

presentes no documento em questão. Os pontos falhos apontados no documento que nos foi enviado tem como principal causa a 

inexistência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das ações de Pós-Graduação e  Pesquisa, o que foi 

exaustivamente pontuado em nossa reunião com a auditoria da CGU. 

Informamos também que a PRPGI atua como cliente na questão de sistemas informatizados, tendo, desde muito tempo, solicitado 

a elaboração desta ferramenta. Em tempo queremos destacar que o setor responsável pelo desenvolvimento de sistemas 

institucionais, a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação iniciou procedimentos para a construção de sistema que nos 

atenda a contento, estando em fase de desenvolvimento o primeiro módulo deste sistema que trata das atividades de iniciação 

científica, ainda sem prazo para conclusão”. 

Por fim, a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n.º 101/2015/PROEX/IFBA, apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atendimento ao documento Solicitação de Auditoria n.º 201503683/33, de 10/07/2015 de 30/06/2015, venho informar-lhe que 

estou completamente de acordo com o que foi relatado na Constatação, no que se refere às informações coletadas da Pró-Reitoria 

de Extensão, e reitero o compromisso desta Pró-reitoria em envidar esforços para sanar as falhas apontadas”. 

 

Em relação às Recomendações  da Constatação 1.1.1.7: 

A Pró-Reitoria de Ensino se manifestou por meio do Memorando Nº 392/2015/PROEN, conforme abaixo descrito: 

“De acordo com a constatação apresentada”. 

Já a Pró-Reitoria de Pesquisa exarou o Memorando n º 249/2015- PRPGI/IFBA nos seguintes termos: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria Nº 159/2015, temos a informar que a PRPGI/IFBA corrobora as constatações 

presentes no documento em questão. Os pontos falhos apontados no documento que nos foi enviado tem como principal causa a 

inexistência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das ações de Pós-Graduação e  Pesquisa, o que foi 

exaustivamente pontuado em nossa reunião com a auditoria da CGU. 

Informamos também que a PRPGI atua como cliente na questão de sistemas informatizados, tendo, desde muito tempo, solicitado 

a elaboração desta ferramenta. Em tempo queremos destacar que o setor responsável pelo desenvolvimento de sistemas 

institucionais, a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação iniciou procedimentos para a construção de sistema que nos 

atenda a contento, estando em fase de desenvolvimento o primeiro módulo deste sistema que trata das atividades de iniciação 

científica, ainda sem prazo para conclusão”. 

Por fim, a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n.º 101/2015/PROEX/IFBA, apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atendimento ao documento Solicitação de Auditoria n.º 201503683/33, de 10/07/2015 de 30/06/2015, venho informar-lhe que 

estou completamente de acordo com o que foi relatado na Constatação, no que se refere às informações coletadas da Pró-Reitoria 

de Extensão, e reitero o compromisso desta Pró-reitoria em envidar esforços para sanar as falhas apontadas”. 

 

Em relação à Recomendação 1  da Constatação 1.1.1.8: 

A Pró-Reitoria de Pesquisa exarou o Memorando n º 249/2015- PRPGI/IFBA nos seguintes termos: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria Nº 159/2015, temos a informar que a PRPGI/IFBA corrobora as constatações 

presentes no documento em questão. Os pontos falhos apontados no documento que nos foi enviado tem como principal causa a 

inexistência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das ações de Pós-Graduação e  Pesquisa, o que foi 

exaustivamente pontuado em nossa reunião com a auditoria da CGU. 

Informamos também que a PRPGI atua como cliente na questão de sistemas informatizados, tendo, desde muito tempo, solicitado 

a elaboração desta ferramenta. Em tempo queremos destacar que o setor responsável pelo desenvolvimento de sistemas 

institucionais, a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação iniciou procedimentos para a construção de sistema que nos 

atenda a contento, estando em fase de desenvolvimento o primeiro módulo deste sistema que trata das atividades de iniciação 

científica, ainda sem prazo para conclusão”. 

Já a Pró-Reitoria de Extensão, por meio do Memorando n.º 101/2015/PROEX/IFBA, apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atendimento ao documento Solicitação de Auditoria n.º 201503683/33, de 10/07/2015 de 30/06/2015, venho informar-lhe que 

estou completamente de acordo com o que foi relatado na Constatação, no que se refere às informações coletadas da Pró-Reitoria 
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de Extensão, e reitero o compromisso desta Pró-reitoria em envidar esforços para sanar as falhas apontadas”. 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 Relatório de Auditoria Nº 201503683 
Constatações 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.4 e 

2.1.2.5 

Ofício 25268/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Descrição da Recomendação 

Constatação 2.1.2.1- Falta de efetividade na adoção de providências para as recomendações expedidas pela Auditoria 

Interna. 

Recomendação 1: Atualizar o Plano de Providências Permanente. 

Recomendação 2: Implementar rotinas de atendimento das recomendações da AUDINT. 

 

Constatação 2.1.2.2- Ausência de avaliação dos riscos relacionados ao processo de gestão, tanto por parte da Administração 

Central do IFBA como de sua Unidade de Auditoria Interna. 

Recomendação 1: Determinar que a Auditoria Interna passe a realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e 

atividades, considerando, para tanto, a probabilidade de ocorrência de determinados eventos indesejados, os quais possam gerar 

impactos negativos para a gestão, passando a contemplá-las no PAINT. 

Recomendação 2: Realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando, para tanto, a 

probabilidade de ocorrência de determinados eventos indesejados, os quais possam gerar impactos negativos para a gestão. 

Recomendação 3: Promover ou proporcionar à Unidade de Auditoria Interna capacitações, treinamentos que permitam um 

aprofundamento da matéria concernente à análise de risco. 

 

Constatação 2.1.2.4- A vinculação da Unidade de Auditoria Interna, conforme estrutura regimental do IFBA, está em 

desconformidade com o Decreto n° 3.591/2000. 

Recomendação 1: Realizar modificação do Regimento Geral do IFBA, objetivando vincular a AUDINT ao Conselho Superior do 

Instituto - CONSUP. 

 

Constatação 2.1.2.5- Ausência de normativo interno dispondo sobre as atividades da Unidade de Auditoria Interna - 

AUDINT do IFBA.  

Recomendação 1: Normatizar as atividades da Unidade de Auditoria Interna - AUDINT, buscando dotá-la de instrumentos e 

poderes para o desenvolvimento de suas missão institucional. 

Justificativa para o seu não-cumprimento 

Em relação às Recomendações 1 e 2  da Constatação 2.1.2.1: 

Por meio do Memorando n° 026/2015/DGP, encaminhado através do Ofício Nº 132/2015/Reitoria/GAB, ambos de 20 de abril de 

2015, o IFBA apresentou a seguinte manifestação: 

“Em resposta as recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna – exercício 2014 – Ação PAINT 20, Relatório de 1 

a 10/2014 e Ação PAINT 18, Relatório 16/2014  e  informamos que a Diretoria de Gestão de Pessoas vem atendendo as 

recomendações e a comprovação do cumprimento dessas recomendações será objeto do ‘Plano de Providência 2015’” 

 

Além disso, por meio do Memorando n° 0517/2014-GABINETE/REITORIA, também encaminhado através do Ofício Nº 

132/2015/Reitoria/GAB, ambos de20 de abril de 2015, o IFBA apresentou a seguinte manifestação: 

“Em resposta às recomendações contidas no Relatório de Auditoria Nº13/2014, ação 18, informamos que, na maioria dos casos, o 

próprio Sistema de Concessão de Diárias e Passagens já atende automaticamente a maioria das recomendações, e, nos casos em 

que o sistema não faz a auto correção, foi elaborado o Ofício Circular Nº 3/2015 (em anexo), com as orientações que visam a 

otimização no fluxo de concessão de diárias e passagens recomendada no Relatório de Auditoria.”  

 

Em relação às Recomendações  da Constatação 2.1.2.2: 

Por meio do Ofício Nº 18, de 27 de novembro de 2014, a Unidade de Auditoria Interna do IFBA apresentou a seguinte 

manifestação: 

“À vista do quanto aduzido por essa Controladoria, mais uma vez reconhecemos a necessidade de implementação da avaliação de 
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riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando a probabilidade de ocorrência de determinados eventos 

indesejados que podem impactar negativamente na gestão.  

Entretanto, a falta de capacitação voltada para o tema “avaliação de risco” dificultou a elaboração metodológica de um documento 

que materialize a avaliação de risco nas atividades da Auditoria Interna. 

Para tanto, a equipe desta Unidade de Auditoria Interna buscará realizar, no exercício vindouro, capacitações, treinamentos que 

permitam um aprofundamento da matéria concernente à análise de risco, a fim de subsidiar a adoção da referida avaliação, de 

modo que não apenas esta seja utilizada nos processos, procedimentos e atividades, mas também no PAINT. 

Desta forma, após devida e necessária capacitação, firmamos o compromisso de adotar a avaliação de risco atinente a processos, 

procedimentos e atividades, passando a contemplá-la no PAINT.  

Outrossim, a partir da implementação da avaliação de risco por esta Unidade de Auditoria Interna mediante a supracitada 

capacitação, iniciaremos o processo de conscientização e auxílio na elaboração da avaliação de risco da gestão do Instituto.” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 2.1.2.4: 

Por meio do Memorando n° 0852/2015-GABINETE/REITORIA, encaminhado através do Ofício n° 

055/2015/AUDINT/REITORIA/IFBA, ambos de 30 de junho de 2015, o IFBA apresentou a seguinte manifestação: 

“Em resposta ao item 1 da Solicitação de Auditoria Nº 201503683/25, informamos que procede a contrariedade da vinculação da 

Unidade de Auditoria Interna. Entretanto, aguardamos os tramites de convocação do Congresso Regimental para fazer devida 

alteração na normativa onde Auditoria Interna se reportará ao Conselho Superior -  CONSUP.” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 2.1.2.5: 

Por meio do Ofício Nº Ofício n° 052/2015/AUDINT/REITORIA/IFBA, de 29 de junho de 2015, a Unidade de  

Auditoria Interna apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atenção ao teor da S.A de Nº 201503683-25 a qual solicita produzir manifestação específica para cada fato apontado, 

especificamente, quanto à constatação de Nº 2 que nos alerta quanto à ausência de normativo interno dispondo sobre as atividades 

da Unidade de Auditoria Interna – AUDINT do IFBA, confirmamos que não dispomos de normativos que regulamentem, em 

caráter complementar à normatização da Controladoria Geral da União - CGU, os seguintes aspectos relativos às atividades de 

Auditoria: 

- Autorização para a AUDINT ter acesso irrestrito a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à 

execução de suas auditorias; 

- Obrigação de os departamentos da organização apresentarem, tempestiva e integralmente, informações solicitadas pela AUDINT; 

- Possibilidade de a AUDINT obter apoio necessário dos servidores das Unidades submetidas à auditoria e de assistência de 

especialistas e profissionais, de dentro e de fora da organização, quando considerado necessário e; 

- Vedação da participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão. 

Consciente da necessidade de estabelecer normativo interno visando complementar os já existentes, a fim de se firmar 

internamente, em face dos diversos departamentos, divisões etc., de forma detalhada, as prerrogativas inerentes às atividades de 

auditoria, dispondo sobre poderes e obrigações, bem como estabelecer os limites de atuação do auditor interno, especificamente, 

em relação a atividades que possam caracterizar participação na gestão da Unidade, informamos que envidaremos esforços no 

sentido de construir o Regimento Interno e o Manual de Atividades desta Unidade de Auditoria Interna, assim como dar 

publicidade aos valorosos aspectos acima aludidos. 

 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Relatório de Auditoria Nº 201503683 
Constatações 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 

3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.1.1.6, 3.2.1.1, 3.2.2.1 

Ofício 25268/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Descrição da Recomendação 

Constatação 3.1.1.1 Falta de plano efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à gestão 

de pessoas. 

Recomendação 1: Estabelecer um plano efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à área de 

pessoal. 
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Recomendação 2: Formalizar processo de monitoramento das diretrizes da área de pessoal. 

 

Constatação 3.1.1.2 Deficiência no alinhamento estratégico da gestão de pessoas. 

Recomendação 1: Estabelecer rotinas para obtenção de informações pelos órgãos executores da política de pessoal, por meio de 

planilhas ou formulários pré-estruturados a serem alimentados numa determinada periodicidade. 

Recomendação 2: Estabelecer procedimento para acompanhamento do cumprimento dessa rotina (obtenção de informações pelos 

órgãos executores da política de pessoal) por parte dos gestores, comunicando à Administração Central para adoção de 

providências cabíveis para os casos de não atendimento. 

 

Constatação 3.1.1.3 Deficiências na gestão da liderança e do conhecimento: falta de ações voltadas para o desenvolvimento 

de lideranças; falta de avaliação do clima organizacional e do ambiente físico; deficiência na metodologia para elaboração 

do plano de capacitação. 

Recomendação 1: Ofertar programas de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança. 

Recomendação 2: Formalizar rotina de verificação junto aos servidores de aspectos relacionados ao ambiente físico de trabalho. 

Recomendação 3: Formalizar rotina de verificação junto aos servidores de aspectos relacionados ao clima organizacional. 

Recomendação 4: Formalizar rotina de levantamento das necessidades de capacitação dos servidores, frente às suas atribuições no 

instituto. 

Recomendação 5: Formalizar rotina que possibilite a compilação das pesquisas realizadas juntos aos servidores referentes a 

aspectos relacionados às relações de trabalho, possibilitando a tomada de decisões gerenciais. 

 

Constatação 3.1.1.4 Ausência de avaliação de desempenho dos gestores. 

Recomendação 1: Desenvolver procedimento com o objetivo de realizar a avaliação do desempenho dos gestores. 

 

Constatação 3.1.1.5 Ausência de critérios formais, baseados em competências, para seleção de gestores. 

Recomendação 1: Instituir banco de talentos no Instituto para auxiliar na identificação de possíveis candidatos para preenchimento 

de vagas de cargo de direção. 

Recomendação 2: Proceder à definição de perfil de competências (conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores) para a 

ocupação de posições de liderança. 

 

Constatação 3.1.1.6 Monitoramento deficiente das informações acerca da gestão de pessoas. 

Recomendação 1: Elaborar plano estrutural de impacto laboral decorrente de desligamentos e aposentadorias. 

Recomendação 2: Proceder ao mapeamento das competências das funções existentes no Instituto. 

Recomendação 3: Elaborar e acompanhar índices de absenteísmo, de rotatividade ou projeção de aposentadorias, bem como outros 

que o Instituto julgue necessários para o monitoramento da gestão de pessoas. 

 

Constatação 3.2.1.1 Ausência de estudos realizados quanto à suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da 

Unidade. 

Recomendação 1: Realizar estudos quanto à suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal do Instituto. 

Recomendação 2: Mapear as atividades realizadas pelos departamentos do Instituto, de modo que este mapeamento permita 

estipular metas e seus respectivos prazos de cumprimento. 

 

Constatação 3.2.2.1 Fragilidade dos controles internos adotados quanto à verificação das proibições de acumulação de 

funções e/ou participação societária como sócio administrador. 

Recomendação 1: Instaurar procedimento administrativo para apurar suposto descumprimento do regime de dedicação exclusiva 

ou de tempo integral relatado no fato. As dez novas ocorrências referem-se aos servidores de CPF ***.439.105-**, ***.531.845-

**, ***.088.339-**, ***.998.235-**, ***.211.595-**, ***.113.725-**, ***.268.065-**, ***.314.645-**, ***.552.135-** e 

***.807.815-**, listados nas Solicitações de Auditoria n° 201503683/06 e 201503683/10. As 101 ocorrências verificadas em 2011 

constam em planilha encaminhada ao Instituto por meio da Solicitação de Auditoria n° 02, de 23/10/2013. 

Recomendação 2: Após proceder à apuração, adotar medidas para ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva 

pagas indevidamente aos servidores no mesmo período em que exerceram atividades remuneradas junto a outras entidades, 
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públicas/privadas ou em que pertenceram ao quadro societário de empresa privada, observados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

Recomendação 3: Adotar medidas para informar de forma eficaz ao servidor ingressante, no ato de sua posse, a proibição legal de 

exercer função de sócio administrador em empresa e as implicações decorrentes da desobediência a tal normativo. 

Recomendação 4: Incluir, dentre os documentos necessários para a posse, declaração de que o servidor tem ciência da vedação ao 

exercício da função de sócio administrador, bem como declaração de que não exerce função de sócio administrador. 

Recomendação 5: Implementar ações de conscientização dos servidores, por meio de informes institucionais, palestras sobre o 

tema etc., com vistas a sensibilizá-los sobre estas irregularidades e suas conseqüências, de modo a prevenir ocorrências de 

acumulação ilegal. 

Recomendação 6: Estabelecer rotinas de atualização das pastas funcionais quanto à acumulação de cargos, empregos e funções 

públicas, solicitar o horário de trabalho nas outras instituições/empresas quanto aos servidores que acumulam cargos legalmente, 

bem como realizar consultas periódicas ao sistema Siape, de modo a verificar se há ocorrência de acumulação indevida de cargos, 

funções e empregos públicos dos servidores do Instituto, procedendo à apuração dos fatos e à adoção das providências cabíveis. 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.1.1.1: 

Por meio do Memorando n° 0839/2015-GABINETE/REITORIA, o Gabinete apresentou a seguinte manifestação: 

“A estrutura regimental do Instituto Federal da Bahia – IFBA, não prevê criação de Colegiado para Gestão de Pessoas, por outro 

lado, sendo a Gestão de Pessoas centralizada na Reitoria, conforme Art. 22 do Regimento identificamos que a Diretoria de Gestão 

de Pessoas possui competência para gerir as políticas de pessoal no âmbito do IFBA. Identificamos ainda que, o § Único do art. 1° 

refere-se ao Art. 5° do Regimento, citando os Órgãos Colegiados de forma taxativa. 

Deste modo, informamos que o Colegiado de Dirigentes tem exercido seu papel, em conformidade com o art. 11 do Estatuto no 

que diz respeito à discussão, levantamento e identificação das necessidades do quadro de pessoal por Campus para vagas no 

Concurso Público, bem como a necessidade de capacitação e qualificação de pessoal”. 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.1.1.2: 

Por meio do Memorando n° 0839/2015-GABINETE/REITORIA, o Gabinete apresentou a seguinte manifestação: 

“Sobre a constatação de deficiência no alinhamento estratégico da gestão de pessoas, há um equívoco, pois foi informado via 

planilha excel o quantitativo exato da força de trabalho por campus e Reitoria, bem como o pacto CONIF x MEC (doc 2). 

Sobre a política de capacitação, está em tramitação o projeto de Capacitação (qualificação e aperfeiçoamento) dos servidores e sua 

importância para o serviço público. (doc 3)” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.1.1.3: 

Por meio do Memorando n° 0839/2015-GABINETE/REITORIA, o Gabinete apresentou a seguinte manifestação: 

“Ainda dentro das Metas de Capacitação, informamos que desde 2013, o IFBA possui Convênio com a Escola de Administração 

Fazendária – ESAF, que ministrou e ministra Cursos de Capacitação de acordo com as demandas dos Setores. Destaca-se que, no 

início deste ano, firmamos Convênio com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, com a finalidade de ampliar os 

Cursos de Capacitação no IFBA. (doc 4) 

Sobre o programa de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança, foi informado pelo Diretor de Gestão de 

Pessoas, porém não consta na Constatação, que agora em julho/2015 iremos realizar uma Oficina de Desenvolvimento Gerencial e 

Liderança no Setor Público para todos aqueles que ocupam cargos de Gestão. Ação esta que será constante em nosso Instituto. 

(doc5)” 

 

Em relação à Recomendação da Constatação 3.1.1.4: 

Não houve manifestação para esse item. 

 

Em relação às Recomendações 1 e 2 da Constatação 3.1.1.5: 

Por meio do Memorando n° 0839/2015-GABINETE/REITORIA, o Gabinete apresentou a seguinte manifestação: 

“Apesar da previsão constitucional transcrita abaixo, informamos que não possuímos em nosso quadro de pessoal servidores 

ocupando cargos que não sejam servidores efetivos. 

‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.’(destacamos) 

O quadro de pessoal no IFBA é bastante limitado, sendo composto por Servidores antigos que ao longo do tempo detiveram o 

conhecimento e de Servidores novos cujos Cargos foram autorizados pelo MPOG/MEC de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e não de acordo com a necessidade real do Instituto. Portanto, hoje, cada Servidor, conforme seu talento seja antigo 

ou novo vem ocupando um lugar específico que pela escassez desses recursos humanos é de difícil mobilidade. Por outro lado, os 

Cargos da atual Gestão foram escolhidos levando o critério da formação, competência e ligação com os Setores e afinidades.” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.1.1.6: 

Não foi apresentada manifestação para esse item. 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.2.1.1: 

Por meio Memorando n° 047/2015/DGP, o Departamento de Gestão de Pessoas apresentou a seguinte manifestação: 

“Esta Diretoria de Gestão de Pessoas gostaria de reforçar que está participando da nova Gestão do IFBA desde agosto de 2014. 

Durante o período de seis meses, analisamos as ações que deveriam ser implementadas para aumentar a eficiência e eficácia da 

Diretoria de Gestão de Pessoas e estamos planejando melhorias estratégicas. 

Quanto a situação da força de trabalho no que alude o documento citado acima [Solicitação de Auditoria], sabemos do que é 

pactuado com o MEC sugestivo ao quantitativo de cargos técnicos-administrativos. Também, percebemos durante esse primeiro 

ano de gestão a necessidade de planejar e dimensionar a força de trabalho. Para que isso ocorra, planejamos formar um grupo de 

estudo para implementar procedimentos de análise de competências pessoais e institucionais. Em anexo segue um fluxograma do 

planejamento das ações a serem realizadas para atingirmos nossos objetivos.” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 3.2.2.1: 

Por meio do Memorando Nº. 46/2015/DGP, o Departamento de Gestão de Pessoas apresentou a seguinte manifestação: 

“Informamos que estamos elaborando uma declaração com periodicidade anual para que os servidores docentes e técnico-

administrativos informem sobre o exercício ou não de outra atividade remunerada pública ou privada, no que se refere aos 

cruzamentos SIAPE X RAIS e SIAPE X CNPJ iremos consultar o Ministério do Trabalho e Emprego a possibilidade de obtermos 

o sistema que possibilite o referido cruzamento, buscando assim identificar possíveis acumulações ilícitas e/ou participação 

societárias em empresas. 

No que se refere a verificação de 101 ocorrências pendentes desde 2013 (conforme quadro abaixo), após a mudança da gestão 

ocorrida em agosto de 2014 não fora informado sobre o andamento dado a solicitação de Auditoria Nº 136/2013, 05/11/2013, no 

entanto encontramos as instruções de processos para apuração das possíveis ilicitudes referente aos empresários individuais (total 

23), dos quais dezoito já foram analisados, e conforme documentação juntada pelos notificados concluiu-se não existir ilicitude 

frente as constatações no cruzamento SIAPE x CNPJ,  e cinco ainda estão em análise. 

 

Situação Quantidade 

Outro vínculo empregatício 21 

Sócio Administrador 57 

Empresário Individual 23 

Em relação às demais situações (outro vínculo empregatício e Sócio Administrador) iniciaremos em 19/06/2015 a abertura de 

processos administrativos para notificar cada servidor com indício de irregularidade à apresentar justificativas.” 
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Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04 Relatório de Auditoria Nº 201503683 
Constatações 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 e 

4.1.1.4 

Ofício 25268/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 

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

Descrição da Recomendação 

Constatação 4.1.1.1 Falhas na gestão dos imóveis próprios relacionadas à ausência de documentos que formalizem as 

práticas operacionais inerentes à gestão dos mesmos, à ausência de sistema informatizado (software) de apoio à gestão da 

manutenção predial e à falta de relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas pelas empresas contratadas 

para manutenção predial. 

Recomendação 1: Criar documentos que formalizem práticas operacionais inerentes à gestão dos bens imóveis. 

Recomendação 2: Adotar sistema informatizado para auxiliar a gestão da manutenção predial. 

Recomendação 3: Prever e cobrar a confecção de relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas. 

Recomendação 4: Realizar a contratação de empresa, objetivando a manutenção dos dispositivos de combate a incêndio. 

 

Constatação 4.1.1.2 O total de treze Campi pertencentes ao IFBA se encontram em funcionamento sem possuir o 

documento denominado "Habite-se". 

Recomendação 1: Envidar esforços para buscar junto às respectivas prefeituras a liberação do "Habite-se". 

 

Constatação 4.1.1.3 Ausência de comprovação de existência de plano de combate a incêndio aprovado pelo corpo de 

bombeiros da polícia militar em relação a diversos Campi do IFBA. 

Recomendação 1: Elaborar o plano de combate a incêndio de cada campus e providenciar a sua aprovação junto ao corpo de 

bombeiro. 

 

Constatação 4.1.1.4 Unidades do IFBA possuem inconformidades físicas que dificultam o acesso de pessoas portadoras de 

necessidades especiais aos seus ambientes ou compartimentos (salas de aulas, departamentos etc.). 

Recomendação 1: Realizar o diagnóstico da situação de cada campus, buscando identificar as deficiências existentes que 

dificultam acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Recomendação 2: Realizar planejamento com cronograma definido para a solução dos problemas identificados, buscando, a partir 

do estabelecimento de uma matriz de prioridades, equacioná-los e resolvê-los. 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em relação às Recomendações da Constatação 4.1.1.1: 

Por meio dos Memorandos de Nº 836/2015-GABINETE/REITORIA e Nº 46/2015/PRODIN/DINFRA/IFBA, ambos de 26 de 

junho de 2015, o Gabinete e a Pró- Reitoria de Desenvolvimento e Infraestrutura manifestaram-se nos seguintes termos: 

Apesar de informamos sobre a inexistência de normativos que disciplinem as atividades de manutenção / conservação predial, 

temos a informar que o IFBA realizou processo licitatório em 15/06/2015, Pregão Eletrônico Nº 01/2015, para contratação de 

empresa de manutenção predial cujas atribuições tratam do gerenciamento de práticas operacionais e de rotinas relacionadas aos 

bens móveis do IFBA. Nele estão incluídos as manutenções preventivas, corretiva e eventual, conforme termo de referência 

(Anexo I).  

Em adendo ao informado anteriormente, acrescentamos que o processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº 01/2015, para contratação 

de empresa de manutenção predial também disciplina práticas e rotinas de prevenção er combate a incêndio. Em paralelo, esta 

autarquia realizará um edital para contratação de empresa especializada que se responsabilizará na realização de projeto de 

combate a incêndio com rotas de fugas, bem como a realização de treinamento especifico para servidores e funcionários 

terceirizados. 

Apesar de informamos anteriormente da inexistência de software de apoio à gestão de manutenção predial, temos a informar que 

consta no processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº 01/2015 a inclusão de software de gerenciamento a ser contratado com a 

sociedade vencedora do certame. 
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Será adotada a prática no próximo contrato a ser firmado com a sociedade vencedora do certame de relatórios de inspeção 

bimestrais, cujo objeto será a realização de intervenções preventivas de manutenção predial, hidráulica e elétrica. Foi desenvolvido 

um manual que visa disciplinar a operação, o uso e manutenção das edificações. (Anexo I), além disso, será adotado o uso de 

indicadores de eficiência para a gestão de manutenção predial. 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 4.1.1.2: 

Por meio do Memorandos de Nº 836/2015-GABINETE/REITORIA e Nº 46/2015/PRODIN/DINFRA/IFBA, ambos de 26 de junho 

de 2015, manifestando nos seguintes termos: 

“Apesar de o IFBA ter alegado não possuir “Habite-se” das recentes construções, temos a informar que foi solicitado a todas as 

prefeituras municipais mencionadas o referido documento. Três municípios já liberam o “Habite-se” (Irecê, Seabra e Valença), 

conforme (Anexo III). Os demais documentos se encontram  em processo de tramitação nos órgãos municipais responsáveis pela 

liberação.” 

 

Em relação às Recomendações da Constatação 4.1.1.3: 

Por meio dos Memorandos de Nº 46/2015/PRODIN/REITORIA/IFBA, de 26 de junho de 2015, Nº 

47/2015/PRODIN/DINFRA/IFBA, de 16 de julho de 2015, e respectivos anexos, e o de Nº 515/2015/DGAP/IFBA, de 15 de julho 

de 2015, o IFBA apresentou a seguinte manifestação: 

“1.  Nos que diz respeito à acessibilidade e ao combate de proteção contra incêndio e pânico nas diversas Unidades do IFBA, esta 

autarquia está enviando, em anexo, uma tabela com a descrição da situação atual de cada Campi. Observa-se que os prédios mais 

novos já foram executados com acessibilidade para PNE (rampas, elevadores e sanitários com boxes especiais), entretanto não 

possuem sinalização e piso tátil. Nenhum dos Campi possui o sistema completo para combate e proteção contra incêndio e pânico 

(vê-se que alguns prédios já foram construídos com sistema de hidrante e extintores, mas que ainda faltam as sinalizações de 

emergência, para – raios, etc.). 

Vê-se na tabela, em anexo, que já temos o projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico para o Campus Salvador e 

Reitoria. O primeiro ainda está tramitando na SUCOM e o segundo já se encontra aprovado e está sendo planilhado para a 

licitação. Para as Unidades da Expansão II (Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Irecê e Seabra), Expansão III 

(Lauro de Freitas, Stº Antônio de Jesus, Brumado, Juazeiro e Euclides da Cunha) e Reitoria, já temos o projeto para a implantação 

de piso e sinalização tátil, contemplando as áreas internas das edificações (está na fase de fechamento de planilhas orçamentárias 

para licitação). 

Dado este panorama geral, estamos fazendo o planejamento para a elaboração de editais, cujos termos de referências contemplem 

as contratações de empresas especializadas para a realização de:  

-Diagnóstico das condições de acessibilidade nos Campi; 

-Diagnóstico das condições de combate e proteção contra incêndio e pânico nos Campi; 

-Elaboração e execução de projeto para acessibilidade dos Campi; 

-Elaboração e execução de projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico nos Campi.” 

Em relação às Recomendações da Constatação 4.1.1.4: 

Por meio dos Memorandos de Nº 46/2015/PRODIN/REITORIA/IFBA, de 26 de junho de 2015, Nº 

47/2015/PRODIN/DINFRA/IFBA, de 16 de julho de 2015, e respectivos anexos, e o de Nº 515/2015/DGAP/IFBA, de 15 de julho 

de 2015, o IFBA apresentou a seguinte manifestação: 

“1. Nos que diz respeito à acessibilidade e ao combate de proteção contra incêndio e pânico nas diversas Unidades do IFBA, esta 

autarquia está enviando, em anexo, uma tabela com a descrição da situação atual de cada Campi. Observa-se que os prédios mais 

novos já foram executados com acessibilidade para PNE (rampas, elevadores e sanitários com boxes especiais), entretanto não 

possuem sinalização e piso tátil. Nenhum dos Campi possui o sistema completo para combate e proteção contra incêndio e pânico 

(vê-se que alguns prédios já foram construídos com sistema de hidrante e extintores, mas que ainda faltam as sinalizações de 

emergência, para – raios, etc.). 

Vê-se na tabela, em anexo, que já temos o projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico para o Campus Salvador e 

Reitoria. O primeiro ainda está tramitando na SUCOM e o segundo já se encontra aprovado e está sendo planilha do para a 

licitação. Para as Unidades da Expansão II (Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Irecê e Seabra), Expansão III 

(Lauro de Freitas, Stº Antônio de Jesus, Brumado, Juazeiro e Euclides da Cunha) e Reitoria, já temos o projeto para a implantação 

de piso e sinalização tátil, contemplando as áreas internas das edificações (está na fase de fechamento de planilhas orçamentárias 

para licitação). 

Dado este panorama geral, estamos fazendo o planejamento para a elaboração de editais, cujos termos de referências contemplem 

as contratações de empresas especializadas para a realização de:  
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-Diagnóstico das condições de acessibilidade nos Campi; 

-Diagnóstico das condições de combate e proteção contra incêndio e pânico nos Campi; 

-Elaboração e execução de projeto para acessibilidade dos Campi; 

-Elaboração e execução de projeto de combate e proteção contra incêndio e pânico nos Campi. 

 

 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 Relatório Preliminar de Auditoria Nº 201412012 Constatação 1.1.1.3 
Ofício Nº 14755/2015/CGU-

Regional/BA/CGU-PR 

Descrição da Recomendação 

Para 58 justificativas apresentadas pelo gestor e analisadas pela CGU houve divergências de posicionamento entre a CGU e a 

UPAG em seis. As divergências dizem respeito aos esclarecimentos apresentados pelo órgão e/ou às providências de recuperação 

dos valores pagos indevidamente. Entre os registros com justificativas de inconsistências divergentes entre a CGU e a UPAG 

destacam-se os seguintes: 

Trilha Conteúdo 

029 Servidores requisitados sem informação da remuneração Extra-SIAPE. 

040 A 
Servidores com devolução do adiantamento de férias do último ano em valor inferior ao recebido 

no ano anterior. 

043 
Servidores que recebem vencimento básico com valor informado em concomitância com valor 

calculado pelo sistema. 
 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em resposta a Solicitação de Auditoria Nº 139/2015 referente as ocorrências apontadas pelo sistema de trilha de pessoal realizada 

no âmbito do IFBA, especificamente na Constatação sobre as trilhas 029 040A e 043 informamos o seguinte: 

029-Servidor requisitado sem informação da remuneração Extra-SIAPE 

Em anexo segue Portaria publicada no D.O.U. Nº 195, quinta-feira, 9 de outubro de 2014 

040A- Servidores com devolução do adiantamento de férias do último ano em valor inferior ao recebido no ano anterior. 

Em anexo os Detalhamentos das inconsistências informam que a documentação apresentada justificou a pendência. 

Para o caso do servidor E. J. D. M. F., como o mesmo já está lotado em outro órgão, estamos procedendo a cobrança dos valores 

recebidos indevidamente. (em anexo providências internas) 

043- Servidores que recebem vencimento básico com valor informado em concomitância com valor calculado pelo sistema. 

Atendendo a recomendação da CGU encaminhado a questão a SEGEP/MP para proceder a alteração na forma de lançamento dos 

servidores M. E. P. e A. M. V. S. 

Em relação ao Servidor J. C., segue em anexo documentos que comprovam as providencias internas para o ressarcimento. 

 

7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao erário 

 

No ano de 2015 não houve ocorrências na UJ. 

 

7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto no 

Art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

A maior dificuldade da instituição, imposta por uma situação alheia a sua vontade, foi à 

impossibilidade de manter o seu cronograma de pagamento das obrigações contraídas em dias, 
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pois os limites orçamentários, liberados mensalmente ao longo do exercício, não foram 

suficientes para honrar as demandas institucionais, gerando assim a necessidade da constante 

negociação com fornecedores, no intuito de evitar maiores prejuízos, bem como cobranças 

judiciais. 

Cabe destacar que mesmo com a adoção de inúmeras ações voltadas para a regularização 

da liquidez no fluxo de caixa do IFBA, junto ao Ministério da Educação, não se obteve êxito, o 

que impactou em algumas ações como aquisições de equipamentos de informática, pois as 

empresas se negavam a fornecer para autarquias federais, devido aos efeitos da conjuntura 

econômica brasileira, bem como os constantes atrasos de pagamento, por parte do Governo 

Federal. 

 

7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela 

desoneração da folha de pagamento 

 

7.5.1 Demonstração das medidas adotadas para revisão de contratos vigentes firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo Art. 7º da Lei 12.546/2011 e 

pelo Art. 2º do Decreto 7.828/2012 

 

Não há, no IFBA, Contratos com empresas que prestam serviços descritos na lei 

12.546/2011 e nem no decreto n° 7.828/2012. 

 

7.5.2 Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em 

relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração 

da folha de pagamento propiciada pelo Art. 7º da Lei 12.546/2011 e pelo Art. 2º do Decreto 

7.828/2012 

 

Entre os Contratos já encerrados, não há contratos firmados entre o IFBA e empresas 

descritas na lei 12.546/2011 e no decreto n° 7.828/2012. 

 

7.5.3 Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados 

 

Não há, no IFBA, Contratos com empresas que prestam serviços descritos na lei 

12.546/2011 e nem no decreto n° 7.828/2012. 
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7.6 Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 

Não se aplica.
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ANEXO – RELATÓRIOS, PARECERES E 
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DECLARAÇÕES
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PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA 

EXERCÍCIO 2015 

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

da Bahia – AUDIN/IFBA, em cumprimento do disposto no § 6º, art. 15, do Decreto Nº 3.591, de 

06 de setembro de 2000, com redação dada pelo Decreto Nº 4.304, de 16 de julho de 2002, e em 

conformidade com a Decisão Normativa TCU Nº 146, de 30 de setembro de 2015, com a 

Decisão Normativa TCU Nº 147, de 11 de novembro de 2015, como também com a Portaria 

TCU Nº 321, de 30 de novembro de 2015, apresenta seu Parecer sobre o Processo de Prestação 

de Contas Anual – Exercício 2015. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

No que se refere às informações relevantes sobre a Unidade de Auditoria Interna e sua 

atuação, importa considerar os seguintes pontos: 

a)Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto 

ou normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não 

estiverem disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas neste item: 

Não há, até o presente momento, estatuto ou norma que regulamentem a atuação desta 

Unidade de Auditoria no âmbito do Instituto. Entretanto, as atividades exercidas nesta Unidade 

são implementadas em conformidade com o PAINT, bem como normativos e legislações 

pertinentes às matérias auditadas, seguindo, para tanto, rotinas internas não formalizadas. 

Entretanto, considerando a importância e necessidade de sua formalização, o Regimento 

Interno desta AUDIN já se encontra em processo de elaboração. 

Insta salientar que consta na Ação Nº 01 do PAINT/2015 à elaboração do Manual da 

Unidade de Auditoria Interna, com objetivo de padronizar as rotinas atinentes às atividades e 
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atribuições desenvolvidas na Unidade de Auditoria Interna. Assim, envidaremos esforços em 

prol da consecução da referida Ação. 

b) Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da 

unidade de auditoria interna, tomando-se como base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da 

auditoria interna no setor público), que é uma das diretrizes Organização Internacional das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 

3.591/2000 ou outras normas específicas quer regulam a atuação da unidade de auditoria no 

âmbito da UPC: 

No que concerne à independência da Unidade de Auditoria Interna deste IFBA, em que 

pese à participação do Conselho Superior na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, 

bem como na nomeação e exoneração da titular da Unidade, a vinculação da Unidade à Reitoria 

do Instituto, em detrimento à vinculação ao Conselho Superior, ameaça a capacidade de suas 

atividades. 

Reconhecendo que tal vinculação fere as orientações legais, bem como interfere na 

necessária independência da AUDIN, a Unidade de Auditoria Interna está em processo de 

solicitação, perante o CONSUP, da alteração do Regimento em relação a matéria. 

Em se tratando da objetividade, ainda não existe neste Instituto elementos que previna a 

ocorrência de conflitos de interesse, de forma a evitar que a Auditoria Interna forneça 

informações tendenciosas e imprecisas. Entretanto, na elaboração do Regimento Interno desta 

Unidade de Auditoria, que já encontra-se em andamento, estão sendo consideradas as 

prerrogativas necessárias, baseada na INTOSAI GOV 9140, para que a AUDIN possa executar 

suas atividades com a devida objetividade e independência. 

c)Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; de como é feita a 

escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade 

prestadora da conta (UPC): 

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

da Bahia AUDIN/IFBA é um órgão técnico de controle, que se encontra sujeita à orientação 

normativa e supervisão técnica da Controladoria Geral da União – CGU, e estruturalmente 

vinculada à Reitoria do IFBA. 
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Reconhecendo que tal vinculação fere a orientação contida no § 3º, art. 15, do Decreto Nº 

3.591, de 06/09/2000, bem como interfere na necessária independência da AUDIN, a Unidade de 

Auditoria Interna está em processo de solicitação, perante o CONSUP, da alteração do 

retromencionado Regimento. 

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

nomeação, bem como nos casos de exoneração, são realizadas em observância ao disposto no § 

5º do art. 15 do Decreto Nº 3.591/2000, bem como na Portaria Nº 915, de 29/04/2014 da CGU. 

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

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

atuando de forma centralizada. 

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

Financeiro-Contábil, Gestão Patrimonial, Gestão Suprimento de Bens e Serviços, Pessoas e de 

Fortalecimento da Gestão. 

d) Avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UPC 

identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como minimizarem riscos 

inerentes aos processos relevantes. 

Em face da avaliação dos controles internos administrativos deste Instituto relativa ao 

exercício 2015, esta Unidade de Auditoria Interna identificou as fragilidades a seguir elencadas, 

levando em consideração as Ações do PAINT/2015 que foram executadas, bem como as 

vulnerabilidades que permeiam a Instituição como um todo: 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Pró-Reitoria de 
Administração 

e Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

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

 

Situação encontrada: 

1 - Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao 
funcionamento do setor, conforme o disposto na resposta ao item 3 do “Formulário de 
Avaliação do Controle Interno”. 

Cabe ressaltar que em uma estrutura adequada de controle interno administrativo deve 
haver clara fixação de regras e procedimentos, bem como os respectivos responsáveis com 
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UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

vistas a não comprometer a eficiência administrativa. 

2 - Não houve observância ao princípio básico de Controle Interno “Segregação de Função”, 
tendo em vista que não poderá o mesmo servidor ser responsável pela liquidação e o 
pagamento da mesma despesa. 

 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Campus 
Valença 

Ao analisar o processo objeto desta auditoria, no tocante aos controles internos 
administrativos e às respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos 
Administrativos”, aplicado ao Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as 
quais se encontram dispostas abaixo: 

 

1. Quantidade de pessoal inadequada para a realização das atividades do setor, 
possibilitando o acúmulo de funções. 

 

Ressalta-se que a segregação de funções é um dos princípios básicos de controle interno, 
pois a separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, 
especialmente, as funções ou atividades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação, 
registro e revisão é essencial para a promoção do efetivo controle. 

 

2. Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao 
funcionamento do setor, conforme o disposto nas respostas ao item 3 do Formulário de 
Avaliação do Controle Interno. 

 

3. Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das 
atividades desenvolvidas no Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças. 

 

A formalização de procedimentos é imprescindível à consecução do controle. Todas as 
atividades importantes devem ser documentadas de forma completa e precisa a fim de que 
seja fácil rastrear as informações desde o momento de autorização até a conclusão. 

 

4. Observaram-se impropriedades nos documentos de concessão do SF e, também, nos de 
prestação de contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações 
dispostas no item IV desse relatório. 

 

5. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de 
capacitação dos servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de 
Fundos. 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Das impropriedades apontadas, o Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças – 
DCOF, por meio do Memorando Nº 020/2015 – DCOF, informou: 

 

Quanto ao controle interno foi observado o desrespeito ao princípio da Segregação de 
Funções; a falta de formalização das normas internas, rotinas e procedimentos; e a 
necessidade de capacitação dos servidores que utilizam Suprimento de Fundos.  

 

No que tange ao princípio da segregação de funções, nosso setor já havia feito essa 
observação pelo memorando 14/2014 (em anexo), apresentado a Direção Geral, e reforçado 
pelo memorando 27/2014 (em anexo), no entanto, ainda não fomos integralmente 
apreciados.  

 

Quanto à formalização das normas internas, rotinas e procedimentos; os desenvolvimentos 
dessas atividades estão sendo elaboradas em conjunto com outras unidades, inclusive 
constando no plano de metas do setor.  

 

No que diz respeito à capacitação dos servidores que utilizam o Suprimento, já há atividade 
programada de capacitação nesse sentido. 

Campus 
Camaçari 

Ao analisar o processo objeto desta auditoria, no tocante aos controles internos 
administrativos e às respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos 
Administrativos”, aplicado ao Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as 
quais se encontram dispostas abaixo: 

 

1. Quantidade de pessoal inadequada para a realização das atividades do setor, 
possibilitando o acúmulo de funções. 

 

Ressalta-se que a segregação de funções é um dos princípios básicos de controle interno, 
pois a separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, 
especialmente, nas funções ou atividades-chave de autorização, execução, 
atesto/aprovação, registro e revisão, são essenciais para a promoção do efetivo controle. 

 

2. Ausência de formalização e de publicação das regras internas necessárias ao 
funcionamento do setor, conforme o disposto nas respostas ao item 03(três) do Formulário 
de Avaliação do Controle Interno. 

 

3. Não há manuais de rotinas/procedimentos, fluxogramas ou mapas de processo das 
atividades desenvolvidas na Coordenação de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 

 

A formalização de procedimentos é imprescindível à consecução do controle. Todas as 
atividades importantes devem ser documentadas de forma completa e precisa a fim de que 
seja fácil rastrear as informações desde o momento de autorização até a conclusão. 
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UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

 

4. Observaram-se impropriedades, nos documentos de concessão do SF e, também, nos de 
prestação de contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações 
dispostas no item IV deste relatório. 

 

5. Da análise das constatações feitas por esta AUDIN, evidenciou-se a necessidade de 
capacitação dos servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de 
Fundos. 

Campus 
Salvador 

Ao analisar os dois processos objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos 
administrativos e às respostas dispostas no “Formulário de Avaliação dos Controles Internos 
Administrativos”, aplicado ao Campus, foi possível observar algumas impropriedades, as 
quais se encontram dispostas abaixo: 

 

1. Apesar de o Setor Financeiro dispor de um “Manual de Procedimentos Administrativos 
para Concessão, Utilização e Comprovação de Suprimento de Fundos” e uma “Planilha de 
Análise de Suprimento de Fundos”, observou-se inconsistências nos documentos de 
concessão do SF e também nos de prestação de contas, bem como na utilização do CPGF 
pelo Suprido conforme constatações dispostas no item IV deste relatório. 

 

2. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de 
capacitação dos servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de 
Fundos. 

Campus Simões 
Filho 

Apesar de não obtermos resposta referente ao preenchimento do “Formulário de Avaliação 
dos Controles Internos Administrativos”, enviado ao Campus, ao analisar os 2(dois) 
processos objetos desta auditoria, no tocante aos controles internos administrativos, foi 
possível observar algumas impropriedades, as quais se encontram dispostas abaixo: 

 

1. Ausência de manifestação do Ordenador de Despesas tanto na autorização da concessão 
quanto na aprovação da prestação de contas do Suprimento de Fundos. 

 

Ressalta-se que a finalidade da autorização formal, por um superior hierárquico, para a 
realização dos atos administrativos é a de assegurar que a administração tem intenção de 
realizar tais atos. Sendo que a consequente aprovação, pela Administração competente, 
implica que a referida administração validou o ato e assegurou a conformidade em relação 
aos procedimentos legais estabelecidos pela legislação para a Administração Pública. 

 

4. Observaram-se falhas nos documentos de concessão do SF e, também, nos de prestação 
de contas, bem como na utilização do CPGF pelo Suprido conforme constatações dispostas 
no item IV desse relatório. 

 

5. Da análise das constatações feitas por essa AUDIN, evidenciou-se a necessidade de 
capacitação dos servidores diretamente ligados à gestão e à utilização de Suprimentos de 



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 
221 

Prestação de Contas ao TCU 

 

UNIDADE 

AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Fundos. 

Pró-Reitoria de 
Administração 

e Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

Informamos que a avaliação dos controles internos, relativos às rotinas do Departamento 
Financeiro, bem como o gerenciamento das despesas executadas a título de Cartão de 
Pagamento do Governo Federal – CPGF pelo Instituto, foi prejudicada, em virtude do não 
atendimento ao quanto solicitado, fato que inviabilizou a consecução dos trabalhos desta 
Unidade de Auditoria Interna. 

 

 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Reitoria 

Situação encontrada: 

 

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

 

 Insuficiência de pessoal para atender à demanda do 
Departamento de patrimônio: 

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

 

 Ausência de capacitação de servidores na área de gestão de 
bens imóveis; 

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

 

 Ausência de Manual de Procedimento para gestão dos bens 
imóveis que se encontram sob responsabilidade do IFBA: 

Ao analisar as respostas fornecidas pelo Departamento de Patrimônio no Formulário de 
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UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Avaliação dos Controles Internos Administrativos, verificou-se a existência de um 
Manual de Procedimentos do Patrimônio, mas ao ser questionado se este manual 
abarcaria os procedimentos relacionados à gestão dos Bens Imóveis do IFBA, o chefe do 
Departamento de Patrimônio respondeu, através do Memorando Nº 068/2015 – DEPAT, 
que este manual não abarca e que o setor segue apenas as orientações do Manual Geral 
do Spiunet quanto à gestão dos Bens Imóveis.  

 

 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Campus 
Salvador 

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

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

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

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

Campus Santo 
Amaro 

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

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

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

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

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Pró-Reitoria de 
Administração 

e Planejamento 
(PROAP)/ 
Reitoria 

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

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

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

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

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

 Em que pese a utilização do check-list como mecanismo de 
controle, constatou-se falta de conhecimento acerca das disposições nele contidas, 
tendo em vista o seu preenchimento equivocado. 

 Desconhecimento dos normativos que devem ser observados 
nas aquisições-contratações diretas; 

 Desconhecimento acerca das diferentes formas de controle e 
das respectivas aplicabilidades no setor. 

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

 

 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

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

Diretoria de 
Gestão de 

Pessoas (DGP) / 
Reitoria 

A partir das informações constantes nos questionários sobre atividades de controle, bem 
como da revisão do ato de retribuição de cargos e funções, foram identificadas 
desconformidades em relação aos princípios do controle interno.  

Verificou-se a ausência de capacitação dos servidores que exercem atividades no nível de 
execução operacional, falta de manuais de rotinas e procedimentos, bem como fluxogramas 
ou mapa de processos das atividades. 

Constata-se a inexistência de sistemática de acompanhamento e revisão dos atos financeiros 
e operacionais, bem como ausência de formalização e publicização das regras internas. 

Além disso, a inobservância quanto ao princípio da segregação de funções entre as 
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atividades-chaves de Coordenação (Supervisão) e execução operacional. 

 

 

UNIDADE 
AUDITADA 

AÇÃO-PAINT/2015 

Ação 21: Gratificação de Incentivo à Qualificação 

Diretoria de 
Gestão de 

Pessoas (DGP) / 
Reitoria 

FALTA DE TREINAMENTO DE SERVIDORES: 

 Carência de cursos para capacitação e aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas. 

INSTRUÇÕES EM DECONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 25/2013 

 Os procedimentos de solicitação do Incentivo à Qualificação 
divulgada no site do IFBA, bem como o fluxograma das atividades, possuem 
divergências em relação à Resolução Nº 25, de 10 de junho de 2013. 

DEFICIENCIA DE CONTROLE SOBRE ATOS PRATICADOS 

 Vulnerabilidade no acompanhamento e revisão dos atos e 
fatos administrativos da atividade de concessão do Incentivo à Qualificação dos 
servidores. 

 

e)Descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UPC, das 

recomendações da auditoria interna. 

Quando da elaboração dos “Relatórios de Auditoria” encaminhados pela Unidade de 

Auditoria Interna aos Campi/Setor auditado, fundamentada nas informações disponibilizadas 

pelos mesmos, são emitidas as Recomendações, oriundas das Constatações elencadas, 

objetivando a otimização do controle nas respectivas Unidades.  

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 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.  
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Almejando contribuir na otimização das atividades realizadas, esta Unidade de Auditoria 

Interna tem orientado as áreas auditadas na implementação de medidas voltadas a minimizar as 

fragilidades percebidas no decorrer dos trabalhos. De modo que, algumas destas áreas tem se 

mostrado sensível à necessidade de implementação das melhorias sugeridas pela AUDIN, tendo 

em vista os esforços envidados por esta Unidade no sentido de desmistificar o Controle Interno 

do IFBA, atuando de forma mais pedagógica e parceira possível. 

f)Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento 

dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna. 

O controle de atendimento às  Solicitações de Auditoria  –  S.A são realizados por meio 

de Planilhas em Excel, onde são observados: prazos de atendimento das Solicitações  de 

Auditoria –  S.A’s, conteúdos das respectivas respostas, Recomendações atendidas/pendentes de 

atendimento e providências adotadas, a fim de subsidiar os trabalhos de implementação das 

ações gerenciais, planejadas pela Unidade de Auditoria Interna, no exercício.  

Outrossim, considerando a impossibilidade de verificação imediata da consecução das 

medidas recomendadas, já que a análise faz-se em processos com tramitação concluída, o 

cumprimento destas será objeto de acompanhamento/monitoramento, por parte da Unidade de 

Auditoria Interna, via “Plano de Providências Permanente - PPP”. 

Portanto, dos Relatórios de Auditoria elaborados no exercício 2015, originar-se-ão o 

Plano de Providência Permanente – PPP, com intuito de que o setor auditado se posicione sobre 

as recomendações sugeridas nos relatos da auditoria, descrevendo as atitudes aplicadas para 

solucionar as inconsistências verificadas, inicialmente, apresentando documentos 

comprobatórios de realização das melhorias sugeridas. 

Deste modo, o acompanhamento das implementações das recomendações exaradas pela 

Unidade de Auditoria Interna, será feito por meio da emissão do supracitado Plano de 

Providência, 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 efetivação 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 pendentes de implementação. Por meio dessa 
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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. 

g) Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 

implementação de tais recomendações. 

Visando obedecer ao previsto no Plano de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, 

após a elaboração dos “Relatórios de Auditoria – versão Preliminar”, estes são encaminhados, 

por meio de Memorandos devidamente protocolados, às Direções Gerais dos Campi, Pró- 

Reitorias, Diretorias Sistêmicas, a fim de cientificá-los da necessidade de adoção de providências 

em função das Constatações levantadas e suas respectivas Recomendações.  

A partir da manifestação apresentada pelos gestores acerca do teor dos “Relatórios 

Preliminares de Auditoria”, esta Unidade de Auditoria Interna realiza a análise das respectivas 

manifestações destes, convertendo os “Relatórios Preliminares de Auditoria” em “Relatórios 

Finais de Auditoria”, encaminhando-os, posteriormente, aos setores envolvidos para 

conhecimento e adoção de procedimentos com vistas a minimizar e/ou evitar a fragilidade dos 

controles internos. 

Posteriormente, elaborar-se-ão os devidos Planos de Providência, a fim de promover o 

acompanhamento/monitoramento, junto aos setores auditados, das implementações das 

melhorias recomendadas.  

h) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e 

ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das 

recomendações da auditoria interna pela alta gerência. 

Não foram localizados nos arquivos expedientes atípicos, e sem o título de Relatório de 

Auditoria, pertencentes ao exercício de 2015, acerca de notificação à Alta Gestão sobre riscos 

considerados elevados, decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria 

interna pela supramencionada. Entretanto, está para ser implantado, por parte desta Unidade de 

Auditoria, no exercício 2016: 

Elaboração de Relatório Gerencial, ao fim de cada Ação do PAINT executada, com o 

propósito de cientificar o Reitor deste Instituto sobre as constatações mais relevantes, bem como 
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os riscos considerados elevados decorrentes da não implementação das recomendações da 

auditoria interna pela alta gerência. 

Elaboração de “Relatório de Acompanhamento das Recomendações Proferidas pela 

AUDIN”, com as informações acerca dos riscos decorrentes da não implementação do quanto 

recomendado nos Relatórios Técnicos emitidos no exercício, bem como o “Relatório de 

Acompanhamento do Plano de Providências”, sendo ambos encaminhados, no final de cada 

exercício, ao Reitor e Conselho Superior deste IFBA. 

Até o exercício 2015, esta AUDIN, a fim de cumprir sua função de assessoramento e 

informar à Alta Gerência, ao Conselho Superior e demais Dirigentes sobre os riscos 

considerados elevados, decorrentes da não implementação das recomendações emanadas pela 

referida Unidade, bem como as dos órgãos de Controle Interno e Externo, tem se comunicado, 

mediante presença em reuniões semanais e mensais, bem como pelo envio de expedientes e e-

mails contendo exposição de motivos. 

i)Informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da auditoria interna do 

exercício de referência das contas. 

No que tange à execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2015, necessário 

se faz apresentar as informações gerenciais que se seguem: 

Ao longo do exercício 2014, foram auditadas as áreas Controle da Gestão, Gestão 

Financeiro-Contábil, Gestão Patrimonial e Gestão Suprimento de Bens e Serviços, Pessoas, 

sendo executadas as Ações de nos. 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 e 21 do PAINT /2015, cujos 

objetos abordados foram, respectivamente, apuração de denúncia, governança de tecnologia da 

informação, exames dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA, acompanhamento 

da aplicação das despesas realizadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal, 

avaliação do controle de bens móveis, avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de 

responsabilidade da UJ classificado como “bens de uso especial”, acompanhamento de contratos 

e fornecimento de bens e serviços, verificação dos atos de vacância, concessões de aposentadoria 

e pensão e movimentação de servidores, monitoramento da folha de pagamento, bem como 

gratificação e incentivo à qualificação. 
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Em virtude da realização destas auditorias, foram emitidos 20 Relatórios Preliminares e 

11 Relatórios Finais de Auditoria, 2 Nota de Auditoria, além de 12 Relatórios Finais relativos ao 

PAINT/2014. 

No que tange à execução do Plano Anual de Auditoria Interna, exercício 2015, 

informamos que o quantitativo de manifestações a serem avaliadas por meio do Plano de 

Providências, foi superior ao estimado no momento da distribuição das Ações de Auditoria por 

Auditor, e a mudança das atribuições de uma das auditoras lotadas na Unidade, contribuíram 

para inexecução das Ações de n
os

. 06, 15 e 17, que tratam, respectivamente, de acompanhamento 

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

diárias e passagens. 

 

PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS ANUAL 

Em função do disposto no § 6º, artigo 15 do Decreto Nº 3.591/2000, compete à Auditoria 

Interna examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomada de 

contas especiais.  

Em face desta previsão legal, a Auditoria Interna examinou a prestação de contas anual 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA do exercício de 2015 

quanto ao atendimento à legislação em vigor, a saber: Decreto Nº 3.591, de 06/09/2000; Decisão 

Normativa TCU Nº 146, de 30 de setembro de 2015; Decisão Normativa TCU Nº 147, de 

11/11/2015; e Portaria TCU Nº 321, de 30/11/2015.  

Em nossa opinião, considerando a abrangência, procedimentos, considerações indicadas, 

a Prestação de Contas Anual, constituído no presente Relatório de Gestão, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, concernente ao exercício de 2015, está em condições 

de ser submetida à apreciação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal e do Tribunal de Contas da União.
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UPC) Código da UG 

26.427 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 158145 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), 
regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial 
da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

Ressalvas: 

 

a) (Inobservância do princípio da segregação de Funções previstas na IN-CGU Nº 01/2001 seção 
VII, item IV na implantação dos Departamentos de Orçamento e Finanças e Contabilidade nos 
Campi do IFBA e Reitoria,).  
b) Inobservância da portaria Nº 2/2010 SPO/MEC, que cria e institui as atribuições da Setorial 
Contábil, pela falta da Estrutura adequada de acordo com o Regimento Interno aprovado pelo IFBA. 
c) Registro Contábil com restrição no Balanço Geral da União-BGU, em função de falta da 
depreciação do Patrimônio desde o exercício de 2010. 
d) Constatação de valores de obras concluídas na conta de obras em andamento. 

 

Justificativas para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 2015: 

a) Considerando a falta de servidores nos setores que compõem o Departamento de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade nos Campi e a Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira na 
Reitoria, ocasiona a inobservância do princípio de segregação. 
b) O Instituto cresceu de forma acelerada e apesar de constar no Regimento do órgão, ainda não 
conseguimos ajustar a estrutura física e de pessoal, necessária à segregação das atividades setoriais 
e das atividades de execução. 
c) O IFBA é uma instituição centenária que ao longo de sua trajetória sofreu alterações de 
incorporações/fusões, finalizando com o processo de IFETIZAÇÃO, apresentando uma estrutura 
multiCampi. Para implantação de todos os Campi, leva um determinado tempo para adequação da 
estrutura física, e suas necessidades de funcionamento administrativo e de pessoal. Sendo 
necessária a conciliação do patrimônio de todo o Instituto, considerando todas as dificuldades de 
implantação e adequação do sistema de controle patrimonial e de depreciação de acordo com as 
Normas Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público – NBC T 16.9. 
d)  Observamos a necessidade de implantação de procedimentos para a correta tramitação dos 
processos de construção de obras em andamento e obras finalizadas. Com a finalidade do correto 
encaminhamento dos documentos de finalizações das obras, de forma tempestiva ao 
departamento de contabilidade e patrimônio para o correto registro nos sistemas. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Salvador-BA Data 05/01/2016 

Contador Responsável Margarida Angélica B. Magalhães CRC Nº BA-011058/O-7 
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DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. 

 

A certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) tem sido realizada nos prazos 

estabelecidos pelo cronograma do SIAFI. 

A Reitoria (UG 158145) é a unidade responsável pela execução orçamentária, financeira 

e patrimonial, responsável pela geração de registro contábil no SIAFI e concomitantemente 

assume a competência delegada de setorial de contabilidade como forma de acompanhamento da 

execução contábil das unidades gestoras a ela vinculada localizada nos municípios de: Camaçari 

(UG 158403), Barreiras (UG 158404), Valença (UG 158405), Santo Amaro (UG 158406), 

Simões Filho (UG 158407), Porto Seguro (UG 158408), Vitória da Conquista (UG 158409), 

Eunápolis (UG 158410), Salvador (UG 158411), Paulo Afonso (UG 158585), Ilhéus (UG 

158587), Jequié (UG 158588), Irecê (UG 158589), Feira de Santana (UG 158590), onde se 

encontra sediado a ação do IFBA.  

A conformidade contábil de UG é realizada por profissionais de contabilidade em cada 

Campus e na Reitoria. Sendo que essa última é responsável pela conformidade contábil de órgão.  

Com relação à segregação de função no processo de registro da conformidade e de um 

modo geral temos orientado aos ordenadores de Despesa quanto à observância desse 

procedimento, entretanto, devido à redução de servidores nos Campi e Reitoria para distribuição 

das atividades em prejuízo da execução orçamentária, financeira e contábil, muitas vezes 

incidimos nesse procedimento.  

No decorrer do exercício foram observadas duas ocorrências de alerta (302 e 315) e três 

ocorrência de ressalva (642, 674 e 736). 

A ocorrência 302 foi sanada com a entrega do relatório RMA nos meses subsequentes e 

com o devido ajuste da conciliação contábil na conta de estoque; 

A ocorrência 315 refere-se ao não registro de forma tempestiva da conformidade no 

sistema, apesar de ter sido realizado a conformidade documental. 
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A ocorrência 674 refere-se a inobservância da data quando da regularização da conta de 

ordem bancária cancelada, sendo a mesma sanada no mês subsequente; a seguinte 736 refere-se a 

falta do registro da conformidade contábil dentro do prazo no sistema. Contudo a Reitoria tem 

alertado aos Campi quanto aos cumprimentos dos prazos para registros. No entanto a 

contabilidade realiza o acompanhamento da execução orçamentária, financeira e contábil 

mensalmente. 

A ocorrência 642 refere-se a depreciação, que vem sendo trabalhada na conciliação do 

registro dos bens nos dois sistemas SIAFI e SISPAT, de forma a promover os ajustes necessários 

para criar uma base confiável, permitindo dessa forma a implementação do sistema gerencial de 

depreciação (SISPAT), e posteriormente a descentralização para os Campi. 

A princípio houve um esforço da unidade reitoria em realizar todo o procedimento de 

conciliação dos bens móveis para posterior descentralização dos saldos apurados aos Campi. 

Entretanto devido à carência de recursos humanos e do grande volume de informações a 

serem conciliadas aliadas aos documentos físicos se encontrarem nas Unidades Gestoras, 

convocamos os servidores da contabilidade e patrimônio dos Campi executores, com a finalidade 

de avançarmos no procedimento de conciliação dos bens patrimoniais, contudo, esbarramos no 

problema de funcionamento do sistema SISPAT, que por duas vezes teve seu banco de dados 

corrompidos, necessitando de manutenção corretiva.  

Considerando os instrumentos de analises disponível no SIAFI, CONDESAUD, 

balancete, as demonstrações contábeis das unidades espelham a sua atividade fim e não 

identificamos inconsistências ou desequilíbrios que comprometam a qualidade da informação 

contábil, salvo o procedimento de avaliação do imobilizado. 
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