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construída, sob forte tensionamento da comunidade interna e ex-

terna, por se tratar de uma experiência sem precedentes na cente-

nária história das instituições que compõem a Rede Federal de Edu-

cação Profi ssional, Científi ca e Tecnológica.

O cenário da pandemia da covid-19 colocou a Gestão do Instituto Fe-

deral da Bahia, empossada em janeiro de 2020, diante do desafi o 

de assegurar a oferta de educação de qualidade para nossos 36 mil 

estudantes em uma realidade permeada por incertezas. O contex-

to inédito e adverso exigiu uma reconfi guração institucional quase 

completa e em caráter emergencial dois meses após o início da no-

va gestão da instituição.

O caráter extraordinário da situação e os riscos à vida humana im-

postos por uma crise sanitária sem precedentes na história do 

país demandaram da Administração do IFBA uma série de refl e-

1. MENSAGEM DA DIRIGENTE 
MÁxIMA DO IFBA

O presente Relatório é mais do que um documento cuja produção 

visa cumprir estritamente uma exigência legal pois reúne um con-

junto de informações cuja sistematização e divulgação constitui 

uma etapa fundamental para que o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) possa prestar contas não so-

mente aos órgãos de controle interno e externo, mas à sociedade. 

Nas próximas páginas há o registro da imperiosa prestação de con-

tas sobre a gestão de recursos públicos, os serviços educacionais 

ofertados e os resultados administrativos e acadêmicos obtidos 

pelo IFBA ao longo do ano. A publicação deste Relatório de Gestão 

atende aos princípios fundamentais de transparência e acesso pú-

blico à informação.

No ano de 2020, os desafi os inerentes ao funcionamento de uma 

instituição do porte e dimensão do IFBA se somaram a outros de 

grande envergadura e cuja expertise para superá-los precisou ser 
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xões, capacidade de diálogo e articulação com a comunidade, efi-

cácia na identificação e análise de riscos, firmeza na tomada de 

decisões complexas e celeridade pautada na responsabilidade so-

cial e institucional.

Os processos que culminaram na decisão de implementar as Ativi-

dades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), indis-

pensáveis para assegurar a prestação dos serviços educacionais, 

contou com a ampla participação da comunidade acadêmica. Mais 

do que viabilizar operacionalmente a realização de atividades aca-

dêmicas na modalidade não-presencial – cuja expertise o IFBA não 

detinha –, era imprescindível que essa operacionalização se pautas-

se e efetivamente contemplasse um fundamento indelével da mis-

são do IFBA: a promoção de uma formação de qualidade socialmen-

te referenciada. Nenhuma solução poderia ser adotada sem garan-

tir condições de acesso e participação a todos(as) os(as) nossos(as) 

estudantes, das mais diferentes regiões e perfis socioeconômicos.

Criamos e implementamos o auxílio de inclusão digital emergen-

cial e asseguramos aos discentes dos 22 campi do IFBA o acesso 

a 2250 tablets, adquiridos em tempo recorde e com preços abaixo 

dos praticados no mercado, e 2312 chips de acesso à internet. Além 

disso, implementamos o Auxílio Financeiro Estudantil beneficiando 

6.833 estudantes atendidos com a liberação dos recursos em ca-

ráter emergencial, em decorrência da pandemia da covid-19. Tam-

bém foi preciso implementar ações que assegurassem uma capaci-

tação inicial de docentes e técnicos-administrativos em educação 

para este modelo excepcional de oferta pedagógica.

Destacamos ainda a organização do Processo Seletivo 2021 em for-

mato remoto, inédito na história do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). A edição 2021 do processo se-

letivo para cursos técnicos integrados e subsequentes do IFBA foi 

realizada entre os meses de fevereiro e junho de 2021, envolveu 19 

unidades da instituição e registrou 21.829 inscrições.

Implementamos o aperfeiçoamento dos sistemas institucionais - 

entre eles, o SUAP – o que permitiu a realização de atividades peda-

gógicas assíncronas e a viabilização do processo de seleção do pro-

grama de Assistência Estudantil por meio de editais com todas as 

etapas realizadas de forma remota.

Neste ponto, cabe ressaltar um dado de realidade que ampliou o 

grau de complexidade da situação enfrentada pela Gestão do IFBA 

no ano de 2020: a escassez de recursos orçamentários.

A dotação orçamentária para o IFBA em 2020 não atendeu às ne-

cessidades de investimentos do IFBA, cujo orçamento vem sendo 

drástica e sucessivamente diminuído nos últimos anos, sendo redu-

zido de R$ 71 milhões, em 2015, para R$ 63 milhões, em 2020.

Apesar da singular atipicidade do primeiro ano da gestão, manti-

vemos o Instituto em funcionamento administrativo e acadêmico, 

avançamos em aspectos e pautas importantes como a discussão 

e aprimoramento do currículo dos cursos técnicos e superiores, 

as reflexões e aprimoramento das normas acadêmicas, o reforço 

dos projetos interinstitucionais e a criação de editais de incenti-

vo a projetos de ensino, além do debate sobre políticas de ingres-



21

so dos estudantes dos cursos técnicos integrados, concomitante 

e subsequentes.

Alcançamos conquistas importantes, algumas delas pioneiras e 

inéditas. O IFBA foi um dos primeiros institutos federais do Brasil 

a contar com uma diretoria de políticas afirmativas, em articulação 

com as ações de assistência estudantil. O Conselho Superior (Con-

sup) aprovou por unanimidade a criação da Diretoria Sistêmica de 

Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (DPAAE), implantada 

em março de 2020.

Pela primeira vez na história, o Instituto Federal de Educação, Ciên-

cia e Tecnologia da Bahia foi contemplado no Programa Institucio-

nal de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-Af) do Con-

selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

“dirigido às universidades públicas que são beneficiárias de cotas 

PIBIC e que têm programa de ações afirmativas, que prevê a dis-

tribuição de bolsas de Iniciação Científica - IC às instituições que 

preencham esses requisitos”, como descreve o site do CNPq.

Foi aprovada a Proposta Institucional do Instituto Federal da Bahia 

que concorreu nacionalmente ao Edital nº 35/2020 da Setec/MEC pa-

ra seleção de projetos voltados à criação dos Laboratórios IFMaker. 

O início da operação de três laboratórios IFMaker do IFBA está pre-

visto para 2021, contarão com recursos tecnológicos que vão pos-

sibilitar que estudantes construam robôs, desenvolvam e produzam 

softwares, próteses e órteses, criem equipamentos de proteção 

como protetores faciais (face shields), entre outros.

Quase todos os campi do Instituto Federal da Bahia produziram e 

distribuíram equipamentos de proteção à infecção do novo corona-

vírus – como face shields e máscaras. Em 2020, coordenamos e co-

laboramos com diversos projetos e ações voltados à prevenção e 

combate à covid-19.

Foram milhares de lives, eventos, seminários, webnários e congêne-

res promovidas por todas as áreas acadêmicas e administrativas da 

Instituição que tiveram como objetivo principal manter a comunida-

de conectada e unida apesar do distanciamento social.

Em outro giro, em2020, implementamos diversas ações voltadas ao 

fortalecimento da governança do IFBA, foi apresentado à socieda-

de e aos órgãos de controle o nosso plano de Integridade e foi prio-

rizando as condições necessárias para que os órgãos colegiados e 

de assessoramento voltassem a funcionar plenamente.

Foram realizadas Eleições Suplementares para recomposição da 

Comissão Interna de Supervisão (CIS), Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ex-

tensão (Consepe).

Foram organizadas pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucio-

nal (PRODIN) eleições dos Conselhos de Campus em 13 campi que 

ainda não tinham instituído o referido órgão.

Os órgãos colegiados tiveram protagonismo na discussão e tomada 

de decisões para enfrentamento da pandemia e redução do impac-

to originado pela suspensão das atividades acadêmicas e adminis-

trativas presenciais para estudantes, servidores(as) e sociedade.
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Em 2020, a despeito das múltiplas incertezas, tais como, a restri-

ção orçamentária, o enfrentamento à pandemia e a complexidade 

de viabilizar o desenvolvimento das atividades do IFBA em um cená-

rio tão adverso - sem comprometer a qualidade dos serviços edu-

cacionais prestados à sociedade, o IFBA cumpriu sua missão insti-

tucional e sua função social, contribuindo para que dezenas de mi-

lhares de jovens e adultos da classe trabalhadora tenham acesso à 

educação pública de excelência, tenham suas vidas transformadas 

e as perspectivas de futuro exponencialmente ampliadas.

Cientes da nossa responsabilidade e função social como Institui-

ção, manifestamos nossa solidariedade às centenas de milhares de 

famílias brasileiras que sofreram o duro golpe do desaparecimen-

to precoce de entes queridos e choram a morte – em muitos casos, 

evitável – de familiares e amigos. Entre essas famílias estão as de 

estudantes e servidores(as) do Instituto Federal da Bahia, fato que 

entristece ainda mais e enluta nossa comunidade.

Deixamos aqui registrado entre números, gráficos, dados e infor-

mações tudo que vivenciamos no IFBA neste ano histórico para a 

humanidade e registramos com isso o nosso respeito e prestamos 

nossa homenagem à memória de todos os brasileiros e brasileiras 

que perderam a vida para a covid-19.

Luzia Matos Mota
Reitora
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VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE ExTERNO2
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2.1  Identificação Institucional e declaração da sua missão 
e visão

2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL  
E AMBIENTE ExTERNO 

IFBA Saneando a Bahia (PISA). Desse modo, o IFBA está presente em 

113 cidades da Bahia, que corresponde a 27% dos municípios baianos, 

atuando em 26 dos 27 Territórios de Identidade do estado, atendendo 

indiretamente todos os municípios do Estado da Bahia se considerar-

mos que cada unidade atua como centro convergente e de expansão 

de ações nas áreas de educação, capacitação, empreendedorismo, 

pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias. 

Atualmente, o IFBA possui  cerca de 1.700 professores, cerca de 

1.000 técnicos administrativos, mais de 36 mil estudantes, 300 cur-

sos presenciais e 17 cursos à distância.

2.1.1  Mapa dos campi do IFBA
O Instituto Federal da Bahia (IFBA) possui atualmente 32 unidades 

espalhadas no estado da Bahia, sendo 22 campi em pleno funcio-

namento, 2 campi em fase de implementação, 1 núcleo avançado, 6 

centros de referência, 1 polo de inovação e 1 reitoria.

Além das 32 unidades que possui, o IFBA atua em mais 81 cidades 

baianas, com a oferta de cursos de ensino à distância ou capacita-

ção e apoio técnico a projetos estratégicos com foco no desenvolvi-

mento sócio-econômico do estado, como por exemplo, o Programa 
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As unidades do IFBA podem ser localizadas em https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1if_y8upVzYnan4NoF0AyjZAo6okcZmm4&ll=

-12.387032813623303%2C-42.86244291326151&z=6
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia foi 

criado pela lei 11.892/2008 que instituiu a Rede Federal de Educa-

ção Profissional, vinculada ao Ministério da Educação. A instituição 

é uma autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica e autono-

mia Administrativa, Patrimonial e Financeira. Com atuação estraté-

gica na educação superior, básica e profissional, tem como objetivo 

a qualificação profissional dos cidadãos para atendimento e atua-

ção em diversos setores da economia.

È possível verificar a interiorização da educação profissional e supe-

rior. O campo de atuação do IFBA se estende à localidade e aos arre-

dores dos campi construídos, aparelhados e em pleno funcionamen-

to. A atuação do eixo educacional envolve as proposituras do catálo-

go nacional de cursos do MEC, e é definido por meio de audiência pú-

blica, pesquisa de mercado e decisão política e estratégica.

Como mecanismo de atuação rápida e temporária, os cursos de ex-

tensão na modalidade formação continuada possibilitam uma res-

posta rápida, porém as demais modalidades sedimentam o conhe-

cimento de maneira definitiva e mais ampla. Há de se ressaltar a 

oferta dos cursos de graduação com pesquisa e pós-graduação.

Principais normas direcionadoras  
de sua atuação
As Instituições públicas são guiadas por diversas normas legais, Ins-

truções Normativas, dentre outras. Esses normativos quando publi-

cados geram uma necessidade urgente de adaptação aos novos ins-

trumentos de gestão pública, que apresentem resultados de visi-

bilidade e dimensão, que possam favorecer um serviço público de 

qualidade, eficiente, transparente e compatível com as demandas 

sociais. Nesse sentido, o planejamento bem como a mensuração da 

qualidade que gerem melhoria dos serviços, mostra-se essencial 

para o desenvolvimento das instituições (LIMA, 2015). 

Diante deste contexto, é importante ressaltar que o Relatório de 

Gestão e o PDI não devem ser apenas para cumprimento de uma 

exigência legal, pois este planejamento deverá produzir resultados 

que serão analisados pela sociedade – como base da transparência 

e prestação de contas, bem como as avaliações institucionais e de 

reconhecimento de cursos pelo INEP. Serão também auditados pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e cobrados pelo Tribunal de Con-

tas da União (TCU) no Relatório de Gestão. Tudo isso porque a rele-

vância dos resultados de um Desenvolvimento Institucional eficien-

te é esperada e avaliada pelo cidadão e por toda uma comunidade 

que anseia por serviços educacionais gratuitos e de qualidade. Ade-

mais, a Gestão Educacional num ambiente de democracia e partici-

pação e, ao mesmo tempo, com enormes desigualdades sociais, re-

quer capacidades e habilidades extremamente complexas e difíceis 

de contornar, e sem a utilização das ferramentas de Planejamento 

isso será ainda mais difícil (DAGNINO, 2009). 

O IFBA elaborou, de forma democrática e participativa, norteado-

res institucionais que devem conduzi-lo a um estado de desenvol-

vimento esperado por todos aqueles que contribuíram com esta 

construção coletiva.
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Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando 

o desenvolvimento sustentável do País.

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando 

o desenvolvimento sustentável do País.
Missão

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, 

estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, 

modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação 

na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica.

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, 

estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, 

modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação 

na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica.

Visão

• A manutenção permanente da educação pública gratuita, laica e de qualidade;

• A defesa da autonomia institucional;

• Gestão democrática; 

• Permanente sincronia com as necessidades da sociedade a serviço do desenvolvimento humano;

• Severa observância dos valores éticos, morais e humanistas;

• Respeito à pluralidade social de gênero, etnia, ideias, opções, sem qualquer restrição;

• Compromisso com o bem público, sua administração e função na sociedade; 

• Compromisso com o ser humano e com processos de sua valorização.

• A manutenção permanente da educação pública gratuita, laica e de qualidade;

• A defesa da autonomia institucional;

• Gestão democrática; 

• Permanente sincronia com as necessidades da sociedade a serviço do desenvolvimento humano;

• Severa observância dos valores éticos, morais e humanistas;

• Respeito à pluralidade social de gênero, etnia, ideias, opções, sem qualquer restrição;

• Compromisso com o bem público, sua administração e função na sociedade; 

• Compromisso com o ser humano e com processos de sua valorização.

Valores
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Como a organização determina os 
temas a serem incluídos no relatório 
de gestão e materialidade da 
Informação
Para além do que determina a legislação relacionada, das orienta-

ções do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da 

União, a seleção dos temas incluídos neste relatório integrado con-

siderou o Modelo de Negócio, o Planejamento Estratégico e a Estru-

tura de Governança do Instituto Federal da Bahia.

Analisaram-se os processos e atividades que diretamente contri-

buem para produzir valor para nosso cliente, que no caso do IFBA é 

a sociedade, conforme apresentado no nosso modelo. Simultanea-

mente, foi observado o Mapa Estratégico, que representa as rela-

ções de causa e efeito entre os componentes da estratégia da Ins-

tituição, permitindo a seleção de indicadores e de metas quantitati-

vas e qualitativas que refletissem informações sobre assuntos que 

afetam, de maneira significativa, a capacidade do IFBA em gerar va-

lor em curto, médio e longo prazo.

As oportunidades, riscos e impactos resultantes das atividades 

executadas pelo IFBA, e apresentados neste relatório integrado, 

têm por objetivo permitir aos agentes que compõem a Estrutura de 

Governança do IFBA a identificação da capacidade desta Instituição 

em gerar valor ao longo do tempo. Esses agentes incluem, entre ou-

tros, os colaboradores, os fornecedores e parceiros, a comunidade 

local, regional e nacional, os legisladores e reguladores e os formu-

ladores de políticas.

O acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle In-

terno (OCI), no âmbito do IFBA, é realizado pela unidade de Audito-

ria Interna, por meio dos sistemas Conecta TCU, e-Pessoal e e-AUD.

A materialidade das informações ocorreu através do levantamento 

de dados/informações nas fontes primárias abaixo descritas:

• Instrução Normativa TCU nº 84/2020; 

• Decisão Normativa TCU nº 187/2020;

• Decisão Normativa TCU nº 188/2020;

• Plataforma Nilo Peçanha (PNP);

• Tesouro Gerencial;

• Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI);

• Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIAPE).
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2.2  A estrutura organizacional 
e de governança
A estrutura de governança do IFBA segue as diretrizes propostas pe-

lo Referencial básico de Governança do TCU e ressalta a importância 

da interação entre as instâncias internas e externas da instituição. É 

por meio do relacionamento entre os diversos atores deste sistema 

que se consolida a estrutura proposta. 

Neste contexto, conforme o Referencial básico de Governança do 

TCU (2014), as instâncias externas de governança zelam pela fisca-

lização, controle e regulação; já a estrutura externa de apoio à go-

vernança é responsável pela avaliação, auditoria e monitoramento 

independente; enquanto isso, as instâncias internas de governança 

definem ou avaliam a estratégia e as políticas, bem como monito-

ram a conformidade e o desempenho; por fim, as instâncias internas 

de apoio à governança realizam a comunicação entre as partes inte-

ressadas. A estrutura em questão tem por objetivo alcançar para o 

IFBA, e para a sociedade, os benefícios gerados pela prática da boa 

governança no setor público.

O Regimento Geral é o instrumento que estabelece a organização 

administrativa da instituição e foi criado em consonância com o Es-

tatuto e com as diretrizes institucionais definidas no dispositivo le-

gal de criação do IFBA, a Lei 11.892/2008.

A estrutura detalhada e as atribuições das unidades estão dispo-

níveis no Estatuto, Regimento geral e nos Regimentos Internos do 

IFBA, disponíveis no sítio oficial do Instituto, em https://portal.ifba.

edu.br/institucional/documento/documentos-institucionais e https://

portal.ifba.edu.br/acesso-a-informacao/transparenciaifba/. 

2.2.1  Estrutura Organizacional
De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral do IFBA, a administra-

ção do Instituto Federal da Bahia é feita por seus Órgãos Colegiados, 

pela Reitoria e pela Direção Geral dos campi, apoiada em uma estru-

tura organizacional que define a integração, a articulação e a coope-

ração dos diversos órgãos situados em cada nível. Os organogramas 

do IFBA podem ser acessados pelo link a seguir: https://portal.ifba.

edu.br/acesso-a-informacao/institucional/organograma.
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Organograma do IFBA



32

2.2.2  Estrutura de Governança

Pró-Reitores e  
Diretores Sistêmicos

Diretores Gerais

Órgãos Colegiados
CONSUP, CODIR, Comissões Permanentes

Órgãos de Assessoramento
Unidade de Auditoria Interna, Procuradoria Federal, 

Correição, Comitê de TI, Ouvidoria, Comitê Interno  

de Governança e Integridade

Instituições 
parceiras

Sociedade

SETEC

Reitor
TCU

CGU

Ministério 
Público

GOVERNANÇA

Instância Interna da Governança

Instância Interna de Apoio à Governança

Instância Externa de Governança vinculada à estrutura de Governo Federal

Instância Externa de Governança independente

GESTÃO
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2.3  Corpo principal de dirigentes
Gestores da Reitoria

Raul Queiroz
Diretor de  
Gestão de 
Pessoas

Luzia Matos 
Mota
Reitora

Philipe Murillo  
Carvalho 
Pró-Reitor de 
Ensino

Jancarlos 
Menezes Lapa
Pró-Reitor de 
Pesquisa, Pós-
Graduação e 
Inovação

Nivea de 
Santana 
Cerqueira
Pró-Reitora  
de Extensão

Fábio Lemos 
Mota
Pró-Reitor de de 
Administração e 
Planejamento

Jenner Miranda  
de Carvalho
Pró-Reitor de 
Desenvolvimento 
Institucional

Márcio Melo de 
Oliveira
Diretor de Gestão 
da Tecnologia da 
Informação

Simone de 
Paula Lopes
Diretora de 
Gestão da 
Comunicação 
Institucional

Marcilene Garcia 
de Souza
Diretora de Políticas 
Afirmativas e 
Assuntos Estudantis

Diretores Sistêmicos
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Eduardo Oliveira 
Teles
Diretor Geral do  
Campus Camaçari

Thiago 
Nascimento 
Barbosa
Diretor Geral do  
Campus Ilhéus

Viviane Santos  
Moreira
Diretora Geral 
Pro Tempore do 
Campus Euclides da 
Cunha

Fabíolo Moraes  
Amaral
Diretor Geral do 
Campus Eunápolis

Aline Quaresma 
Santos
Diretora Geral do 
Campus Feira  
de Santana

Jeime Nunes 
Andrade
Diretor Geral do  
Campus Irecê

Ricardo 
Alcântara 
Mesquita
Diretor Geral do  
Campus Jacobina

Luciano Pestana 
Santos
Diretor Geral do  
Campus Jequié

Fernando Santos  
da Paixão
Diretor Geral do  
Campus Juazeiro

Sílvio Maurício  
Magalhães Lima
Diretor Geral do  
Campus Paulo 
Afonso 

Maria Perpétua  
Carvalho da Silva
Diretora Geral Pro 
Tempore do Campus 
Lauro de Freitas 

Vinícius  
de Matos  
Rodrigues
Diretor Geral do  
Campus Porto 
Seguro 

Ives Lima  
de Jesus
Diretor Geral do 
Campus Salvador

Carla Simone 
Barbosa de Jesus
Diretora Geral Pro 
Tempore do Campus 
Santo Antônio de 
Jesus

Andrea Maria 
Mano Amazonas
Diretora Geral do 
Campus Santo 
Amaro

Nelson de Souza  
Costa Júnior
Diretor Geral do  
Campus Seabra

Esly César 
Marinho da Silva
Diretor Geral do  
Campus Simões 
Filho

Girlene Ecio  
Damasceno
Diretora Geral Pro 
Tempore do  
Campus Ubaitaba

Genny Magna de 
Jesus Mota Ayres
Diretora Geral do  
Campus Valença

Felizardo 
Adenilson Rocha
Dir. Geral do 
Campus Vitória da 
Conquista

Gustavo da 
Silva Quirino
Diretor Geral do  
Campus Barreiras

Rui Pereira 
Santana
Diretor Geral do 
Campus Brumado

Juliano Silva Lopes  
Diretor Pro tempore 
do Polo de Inovação 
Salvador – EMBRAPII 
IFBA

Diretores Gerais dos Campi
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2.4  Cadeia de Valor

2.5  Relação com o ambiente externo e clientes
Para compreender o ambiente externo do IFBA é necessário apre-

sentar duas dimensões: no contexto da instituição como um todo e 

ao ambiente externo de cada campus. As especifi cidades dos campi 

são notáveis, dada à complexidade e riqueza da diversidade social, 

econômica, comunitária, entre outras, registradas na Bahia. Outra 

característica que contribui para a complexifi cação do ambiente 

externo relevante do IFBA está ligada à sua essência como institui-

ção. Fosse apenas pelo fato de atuar no segmento da Educação já 
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teria que considerar uma grande quantidade de stakeholders; en-

tretanto, o IFBA tem por finalidade a Educação Técnica e Tecnoló-

gica, além da Educação Básica.

Cabe ressaltar algumas considerações sobre o ambiente externo. 

A primeira conexão se dá entre o IFBA e o Governo. Além do Mi-

nistério da Educação, em particular a SETEC, especial importância 

precisa ser concedida ao Ministério da Economia. Isso porque as 

atividades do IFBA dependem do orçamento anual da União, tanto 

no quesito investimento (novas instalações, laboratórios, bibliote-

cas) como no de custeio (água e luz, segurança, manutenção, repo-

sição de itens de laboratório etc). Quanto ao orçamento, que é dis-

cutido e aprovado pelo Congresso Nacional, torna essa câmara de-

cisória em outro importante agente na relação com o IFBA. A ins-

tituição, de longa data, estreita a relação com o Poder Legislativo 

Federal por compreender e valorizar seu caráter estratégico no fo-

mento às políticas públicas em nível federal, sobretudo, no tocante 

à Educação, por meio das emendas parlamentares, sejam elas de 

bancada ou individuais.

Criar e fortalecer oportunidades existentes para parcerias visando 

desenvolvimentos tecnológicos e soluções para a complexa gama 

de necessidades apresentadas pelas empresas é um dos interesses 

do IFBA. Por meio das Pró-Reitorias, o IFBA tem procurado atender 

os campi, para a formação e ampliação de parcerias que propiciem 

oportunidades de pesquisa e atuação para docentes e discentes e 

para a sociedade signifique geração de valor, por meio da resolução 

de problemas técnicos e tecnológicos. 

A sociedade por inteira faz parte do nosso ambiente externo e o 

IFBA pode ser considerado uma instituição que constitui oportu-

nidades diferenciadas para transformação na vida das pessoas e 

das comunidades, principalmente as mais carentes. Neste sentido, 

apontamos de forma destacada, essa camada da sociedade, tanto 

na sua vertente mais organizada, a exemplo de associações, movi-

mentos sociais etc.. Não são poucos os desafios que o IFBA se colo-

ca, entre eles um dos mais importantes: é tornar-se conhecido pe-

la sociedade, o que ainda é visto como pouco, ficando restrito, em 

especial, aos entornos mais populosos. Na relação com segmentos 

mais organizados, não é só ser conhecido, mas estar presente, essa 

é a prioridade para o IFBA. Nossas múltiplas atividades de Extensão 

contribuem decisivamente para isso.

A estrutura multicampi e os polos de educação à distância propor-

cionam ao IFBAdesempenhar um forte papel no desenvolvimento 

regional, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vis-

ta social, já que desenvolve projetos de pesquisa e promove ações 

de extensão junto à comunidade. Contudo, nas cidades onde o IFBA 

possui oferta, também há oferta de ensino profissional tecnológi-

co e superior por outras instituições, públicas e privadas no Estado 

da Bahia. Entre as principais instituições destacam-se: a Universi-

dade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano (UFRB); instituto Federal Baiano (IF BAIANO); Universidades 

Estaduais; Serviço Social do Comércio (SESC); Serviço Social da In-

dústria (SESI); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
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O IFBA é organizado em estrutura multicampi, os campi e reitoria 

atuam em conjunto para cumprir a missão institucional. Essa estru-

tura é conjugada sob a forma de sistema, buscando a integração e o 

padrão nas ações de planejar e executar. Esse modelo possibilita a 

descentralização e flexibilização, proporcionando maior autonomia 

para os campi na operacionalização de suas ações. 

Atualmente, o IFBA possui 22 campi: Salvador, Barreiras, Brumado, 

Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Ilhéus, 

Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, 

Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Si-

mões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista; 01 (um) Núcleo 

Avançado (Salinas da Margarida); 02 (dois) campi em fase de implan-

tação, localizados em Jaguaquara e Campo Formoso; 06 (seis) Cen-

tros de Referência, também em fase de implantação, localizados nas 

cidades de Itaim, Casa Nova, São Desiderio, Camacã, Monte Santo e 

Campo Formoso; e 01 (um) Polo de Inovação Salvador, cuja unidade 

fica no Parque Tecnológico da Bahia (Paralela, em Salvador/Ba).

O IFBA oferece na modalidade presencial 20 (vinte) cursos técnicos 

na forma integrada; um curso técnico na forma concomitante, que 

é o curso técnico em Energias Renováveis; 15 (quinze) cursos técni-

cos na forma subsequente; 3 (três) Cursos de Educação Profissional 

e Tecnológica para a Educação de Jovens e Adultos integrada à Edu-

cação Profissional e Tecnológica - EJA/EPT; 27 (vinte e sete) Cursos 

superiores, além de cursos de Formação Inicial e Continuada.

A modalidade à distância oferece o Ensino Técnico Concomitan-

te e Subsequente, que fazem parte do Programa Mediotec e o en-

sino superior por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil 

- UAB, um sistema integrado por universidades públicas que pro-

porciona cursos de nível superior para camadas da população que 

têm dificuldade de acesso à formação universitária. Atualmente o 

IFBA oferta 6 cursos de graduação a distância e 2 em nível de pós-

graduação, também a distância. Desta forma, o IFBA está presente 

em 113 cidades do Estado da Bahia, ou seja, em 27% dos municípios 

baianos, presente em 26 (vinte e seis) do total de 27 Territórios de 

Identidade do estado, atendendo indiretamente a todos os municí-

pios do Estado da Bahia, considerando que cada unidade atua como 

centro convergente e de expansão de ações nas áreas de educação, 

capacitação, empreendedorismo, pesquisa, inovação e desenvolvi-

mento de tecnologias. Assim, o IFBA atua em todas as regiões da 

Bahia, fortalecendo o sentimento de pertencimento das comunida-

des em que atua, contribuindo para o desenvolvimento social, am-

biental, tecnológico e econômico do estado.

2.6  Relação  
com a sociedade
Os canais oficiais de comunicação utilizados pelo IFBA, para promo-

ver a imagem institucional, comunicar e estabelecer relacionamen-

to com seus diversos públicos (estudantes, servidores técnico-admi-

nistrativos e docentes, terceirizados, bolsistas, estagiários e socie-

dade) são:
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Portal

Newsletter Em Pauta

Redes sociais

e-SIC

Ouvidoria

E-mail IntraIFBA

Assessoria 
de imprensa

Principais 
canais de 
comunicação

2.6.1  Portal do IFBA
O site (www.portal.ifba.edu.br) é o principal veículo de comunicação 
externa da Instituição – possui, também, algumas páginas voltadas ao 
público interno. Nele, são divulgados textos informativos (notícias, no-
tas ofi ciais e comunicados) sobre atividades, projetos, ações, pesqui-
sas, inovação, entre outros; informações dos cursos e documentos 
institucionais. A responsabilidade dos conteúdos publicados é com-
partilhada entre a Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional 
(DGCOM), setores da Reitoria e dos campi. A equipe da DGCOM (com-
posta por profi ssionais das áreas de Relações Públicas, Jornalismo 
e Design) gerencia os conteúdos divulgados no portal, privilegiando 
temáticas com caráter de promoção institucional e de interesse pú-
blico da sociedade em geral. Já os conteúdos das páginas dos campi 
são gerenciados pelos setores de comunicação locais. Foi verifi cada 
uma diminuição dos números de usuário e visualização do sitio ofi cial 
do IFBA em 2020. Tal redução justifi ca-se pelo fato de não ter havido 
Processo Seletivo (Prosel) do IFBA em 2020. O Prosel é responsável 
por grande parte do fl uxo de usuários durante o ano. O pico de aces-
sos do site é na abertura do Processo Seletivo e no resultado fi nal. 
Ainda assim, os níveis de acesso de 2020 fi caram dentro da média.

Em números

Usuários: 854.243       Visualizações de Página: 7.828.510

43,6%56,4%
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Em números

34,36% 25-34 anos
32,02% 18-24 anos
14,90% 35-44 anos
8,85% 45-54 anos
5,95% 55-64 anos
3,94% 65+ anos

2.6.2  Em Pauta 
O “Em Pauta” é uma newsletter voltada ao público interno, criada pa-

ra divulgar à comunidade acadêmica, notícias publicadas no Portal, 

ao longo da semana, com destaque para as que são mais relevantes 

para a comunidade interna.

2.6.3  Redes sociais 
As redes sociais gerenciadas pela DGCOM são Facebook, Instagram 

e Twitter. Possuem caráter fundamentalmente informativo e edu-

cativo, de linguagem acessível e dinâmica, estão voltadas para nos-

sos estudantes e possíveis alunos.

Em números

67.128 seguidores

18.564 seguidores

8.950 inscritos

2.243 seguidores

2.6.4  Relação com a imprensa 
O relacionamento do IFBA com a Imprensa é orientado pelo princí-

pio da transparência e da responsabilidade legal e social do IFBA de 

difundir informações e promover o acesso à informação aos órgãos 

de imprensa e à sociedade. A equipe de Jornalismo da DGCOM é res-

ponsável pelo envio de informações à imprensa – por meio de su-

gestões de pauta, releases, press kits, entre outros – e pelo atendi-

mento às solicitações dos veículos de comunicação que buscam in-

formações. O fortalecimento da relação com a Imprensa contribui 

para consolidar a interlocução com profi ssionais e empresas jorna-

lísticas, fundamental para a difusão de informações à sociedade e 

essencial para a geração de mídia espontânea - inserções e apari-

ções nas mídias locais -, fortalecendo a imagem do Instituto como 

uma instituição pública, de qualidade, que oferta cursos gratuitos 

nos níveis médio, superior e de pós-graduação. As temáticas abor-

dadas nos releases priorizam o tripé institucional: ensino-pesquisa

-extensão, reforçando o papel social do Instituto, e a prestação de 

serviços e informações de interesse público.

2.6.5  E-mail IntraIFBA
O e-mail intraIFBA é utilizado por todos os setores do Instituto, ex-

clusivamente, para envio de informações ofi ciais e de interesse da 

comunidade acadêmica.
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2.7  Canais de comunicação das instâncias de integridade
No quadro abaixo estão relacionados os canais de comunicação das instâncias de integridade do IFBA cuja função principal é tratar de for-

ma adequada qualquer situação que possa confi gurar condutas impróprias ou violação a princípios éticos, políticas ou normas:

Tabela 1.   Canais de comunicação das instâncias de integridade

O QUE? COMO? QUEM?

Apresentar dúvida ou consulta relacionada à conduta ética de servidor do IFBA com.etica@ifba.edu.br Comissão de Ética

Apresentar denúncia ou representação de infração a código de conduta ética com.etica@ifba.edu.br Comissão de Ética

Apresentar denúncia ou representação de infração cometida pelo servidor no 
exercício da sua função

correicao@ifba.edu.br Correição

Apresentar denúncia, sugestão, elogio, reclamação ou solicitação de providência.
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso à 
informação (Fala BR) ouvidoria@ifba.edu.br

Correição

Apresentar pedido de acesso à informação
Plataforma integrada de ouvidoria e acesso à 
informação (Fala BR) sic@ifba.edu.br

Serviço de informa-
ção ao cidadão - SIC

Fonte: Plano de Integridade IFBA (2020-2022)

2.8  Sistema Eletrônico do Serviço Informações ao 
Cidadão (e-SIC)
Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 – 

Art. 30, inciso III), estão disponíveis relatórios estatísticos conten-

do,em tabelas e gráfi cos, dados a respeito dos pedidos e recursosrea-

lizados desde o início da vigência da Lei (16 de Maio de 2012),bem co-

mo informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partirdos da-

dos existentes no Sistema Eletrônico do Serviço de Informaçãoaos Ci-

dadãos (e-SIC).
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2.9  Pedido de Acesso à Informação – 20202.9  Pedido de Acesso à Informação – 2020
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2.10  Serviço de Ouvidoria 
(e-OUV)
É uma unidade de assessoramento da Reitoria que atua fundamen-

talmente no processo de interlocução entre o cidadão demandante 

do IFBA e a comunidade externa que tenha relação com o Instituto, 

ou qualquer cidadão que queira se manifestar, exercendo assim o 

seu papel de participação social.

A seguir apresentamos as atividades e o quantitativo de demandas 

recebidas na Ouvidoria durante o ano de 2020, concernentes às ma-

nifestações das comunidades interna e externa à instituição IFBA.

Os canais de comunicação utilizados foram apenas através da inter-

net (e-mail institucional) e da Plataforma Fala.BR em virtude do ce-

nário da Pandemia do Covid-19.

2.10.1  Principais resultados 
alcançados
Estabelecimento de objetivos e metas na Avaliação de Desempenho 

em relação ao setor Ouvidoria.

Recebimentos de manifestações diversas interna e externamente 

ao IFBA;

Reunião virtual com a reitora para tratar de temáticas urgentes, co-

mo por exemplo, assédio sexual em sede de manifestação encami-

nhada através da plataforma Fala.Br e processo aberto no Sei no ano 

de 2019, ainda sob apreciação da Correição e Gabinete da Reitoria;

Formação de uma Comissão para elaboração de um regulamento/

resolução interno da Ouvidoria, a ser aprovado pelo Consup;

Realização de fl uxograma para atender as manifestações fora do 

prazo recebidas através da plataforma Fala.Br;

Orientações para a implantação da ouvidoria no campus Lauro de 

Freitas;

Atualização de informações e registros cadastrais da Ouvidoria do 

IFBA na plataforma Fala.Br, tais como: dados do Ouvidor, portaria 

de nomeação, e-mail, telefone de contato, tempo de exercício e se a 

função é remunerada ou não;

Encaminhamento e acompanhamento das demandas/manifesta-

ções na busca de soluções dos problemas; 

Tabela 2.  Quantitativo das manifestações atendidas

CLASSIFICAÇÃO QUANTITATIVO SITUAÇÃO

Solicitações diversas (e-mail) 180 Encerradas

Reclamação 19 18 encerradas 

Comunicação 30 27 encerradas
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Solicitação 25 24 encerradas

Denúncia 06 04 encerradas

Sugestões 0 -

Elogios 02 Encerradas

Agradecimentos 02 Encerradas

Total de manifestações do ano 
de 2020 264

Diagnósticos
1. Observamos que a maioria das solicitações feitas pelos usuários 

da Ouvidoria foi de alunos tratando de auxílios emergenciais e as-

sistência estudantil fornecida pelo IFBA utilizando-se tanto o veí-

culo e-mail, como a Plataforma Fala.BR;

2. As demais demandas oferecidas tanto por servidores docentes e 

técnicos administrativos (ativos e inativos), bem como o alunado 

em geral e comunidade externa do IFBA trataram de assuntos di-

versificados, tais como: certificados e diplomas, suspensão de be-

nefícios, acumulação ilegal de cargos, pesquisas institucionais, en-

sino à distância, matrículas, aposentadoria, progressão funcional, 

educação superior, plano de saúde, assédio moral, dentre outros;

3. Percebe-se que a maioria dos campi possui Ouvidorias cadastra-

das no sistema, porém a maioria ainda não possui Ouvidores de-

signados mediante portaria para desempenhar as funções ine-

rentes ao cargo. Saliente-se que o processo gradativo de implan-

tação das e operacionalização das ouvidorias nos campi sofreu 

atraso em virtude do cenário de pandemia do Covid-19. Dessa 

maneira, a Ouvidoria Central da Reitoria, continuou recebendo 

todas as principais manifestações e demandas;

4. 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 fiscali-

zadores na gestão da máquina pública. 

5. Existe a necessidade de manter um diálogo efetivo e estreita-

mento de laços com as Diretorias Gerais dos campi, com as de-

vidas implantações das Ouvidorias, uma rotina de funcionamen-

to e acompanhamento das demandas recebidas, bem como cur-

so de formação, reuniões periódicas e certificação nas ativida-

des de Ouvidoria. 

Quanto às ouvidorias dos campi
Das Ouvidorias cadastradas no Sei (Sistema eletrônico de Informa-

ções) que essa Ouvidoria tem conhecimento são:

a) Campus Eunápolis;

b) Campus Ilhéus;

c) Campus Irecê;

d) Campus Jacobina;

e) Campus Juazeiro;

f) Campus Feira de Santana;

g) Campus Santo Amaro;
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h) Campus Salvador;

i) Campus Simões Filho;

j) Campus Lauro de Freitas.

Desafios futuros
• Estruturar base de dados estatísticos por meio de sistema apro-

priado;

• Implantação das Ouvidorias nos campi que não possuem o setor, 

bem como seu desenvolvimento e constante aprimoramento nas 

técnicas de atendimento, tratamento e encaminhamento de de-

mandas recebidas, assim que possível, com o futuro retorno às 

atividades presenciais, pós pandemia.

2.11  Alocação de recursos
As principais metas e iniciativas a serem realizadas pelos Setores Es-

tratégicos do IFBA, vislumbrando o alcance dos objetivos projetados, 

consta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Esse plane-

jamento de longo prazo é evidenciado no Plano de Metas Institucio-

nal (PMI). Assim, a cada exercício é produzido o PMI, instrumento ope-

racionalizador dos objetivos traçados no planejamento estratégico, 

os quais possibilitam também a organização da disponibilidade de re-

cursos orçamentários Campus, Centro de Referência e da Reitoria.

O IFBA possui o seu orçamento de custeio e capital constituído pe-

las ações descritas a seguir:

Ação 20RL – Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvol-

vimento de ações visando o funcionamento dos cursos das Institui-

ções Federais de Educação Profissional e Tecnológica, manuten-

ção dos serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e 

de pessoal ativo, manutenção de infraestrutura física por meio de 

obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adapta-

ção e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aquelas ine-

rentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vi-

gente, aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico, veícu-

los e transporte escolar, capacitação de recursos humanos, pres-

tação de serviços à comunidade, promoção de subsídios para es-

tudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, 

bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento 

de suas atividades, seu produto corresponde ao número de estu-

dantes matriculados.

Ação 2994 – Assistência ao Estudante da Educação Profissional e 

Tecnológica: recurso destinado às demandas do corpo discente, 

como alimentação, atendimento médico-odontológico, transporte, 

alojamento e outras ações assistencialistas que permitam a perma-

nência e o bom desempenho dos alunos. Tem como produto o nú-

mero de benefícios concedidos.

Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Pro-

cesso de Qualificação e Requalificação: ação que destina recursos 

para a capacitação dos servidores da Instituição. Tem como produ-

to o número de servidores capacitados.
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Ação 20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais 

de Educação Profi ssional e Tecnológica: recursos destinados, co-

mo expresso no título, para atender às demandas de expansão e 

reestruturação dos campi e Reitoria do IFBA. Tem como produto o 

número de projetos de infraestrutura realizados. 

Ação 6380 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profi s-

sional e Tecnológica - Suporte à implementação da expansão e da 

reestruturação da Rede Federal de Educação Profi ssional, Cientí-

fi ca e Tecnológica por meio da modernização de laboratórios, mo-

dernização do processo didático-pedagógico, aquisição de material 

permanente, bem como suporte à manutenção das unidades visan-

do à melhoria da qualidade da oferta de cursos.

Os valores disponíveis para essa distribuição orçamentária fi cam 

evidenciados na fi gura a seguir:

Alocação de Recursos

Acima é demonstrada a alocação de recursos nas subdivisões de 
investimento, custeio e capacitação, distribuídos nas respectivas 
ações orçamentárias, percebe-se que não há um aporte fi nanceiro 
signifi cativo para fonte “investimento”. A fi gura a seguir demonstra 
como esses valores são segmentados nos mais relevantes progra-
mas da instituição.

A maior parte dos recursos é destinada ao funcionamento do IFBA 
(energia elétrica, água, vigilância, combustível, manutenção pre-
dial, apoio administrativo, etc). O programa que merece ser ressal-
tado, numa instituição que tem em sua missão a inclusão social é a 
Assistência Estudantil. Esses recursos garantem o acesso e perma-
nência à educação para os alunos que mais precisam, promovendo 
um impacto positivo na sociedade. A preocupação com a formação 
integral dos alunos é refl etida nos programas de Pesquisa, Exten-
são e Internacionalização, que visam proporcionar uma experiência 
além da sala de aula fomentando uma formação que estimule sua 
participação na sociedade.

Execução Orçamentária por ação
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2.12  Modelo de Negócio

RECURSOS

• Orçamento: R$ 637.309.513,77

• Investimento em Modernização e Estrutura Física: R$ 7.954.851,00

• Investimento em contratações – contínuo: R$ 74.213.620,13

• Investimento em Assistência estudantil: R$ 17.158.559,21

• Investimento em Extensão: R$ 386.678,30

• Investimento em Capacitação: R$ 321.296,00

• Investimento em Pesquisa e Inovação: R$ 638.019,19

• Servidores: 2.627

• Servidores Capacitados: 678

• Fornecedores mais relevantes:  06

• Professores Efetivos: 1.542

• Técnico- Administrativos: 1.085

• Servidores Temporários: 201

• 22 Campi

• 5 Centros de Referência

• 1 Polo de Inovação

• 1 Núcleo Avançado

ENSINO

Finalidade Legal: 

• Educação Profi ssional 
e Tecnológica

• Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA)

• Formação de 
Educadores

Tipos - Alunos Matriculados:  

• Formação Inicial e Continuada: 7.198

• Técnicos subsequentes e 
integrado: 18.114

• PROEJA: 308

• Bacharelados: 4.397

• Licenciaturas: 3.936

 

• Tecnologia: 1.713

• Especializações: 849

• Mestrados: 175

• 311 cursos

• 36.785 matrículas

• 6.007 Alunos concluintes

PESQUISA

• Trabalhos apresentados: 179

• Propriedade Intelectual: 62 

• Grupos de pesquisa ativos: 125

• Bolsas de Pesquisa: 182

• Projetos de pesquisa de Prevenção e Enfrentamento a CO-
VID-19: 
19 projetos contemplados

• Servidores Qualifi cados em Programa de Pós Graduação: 17

RESULTADOS

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP)
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IMPACTO

Emancipação do cidadão
Geração de trabalho e renda

Geração de conhecimento e inovação tecnológica
Preservação do meio ambiente

Desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional

EXTENSÃO

• Alunos em ações de Extensão: 1.781

• Docentes em ações de Extensão: 908

• Instituições internacionais parceiras: 04

• Intercâmbio de alunos: 03

OUTROS

• Inscritos no Prosel: 56.317

• Vaga: 13.737

• Alunos Ingressantes: 12.761

• Validação de diplomas de cursos técnicos de  
nível médio: 322

RESULTADOS
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GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLES INTERNOS3
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As primeiras ações do IFBA visando atender ao que dispõe a Instru-

ção Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e o Decreto nº 9.203/17, 

acerca da política de controles internos e do gerenciamento de ris-

cos tiveram início em 2020. A maturidade na gestão de risco ainda se 

encontra em nível básico. Ela segue um modelo informal ad hoc., e 

não há ainda uma metodologia de gestão de riscos, controle e in-

tegridade estabelecida, nem tampouco, mecanismos formalmente 

instituídos. Nos encontramos, por assim dizer, percorrendo o longo 

processo de aprendizagem. Entretanto, cabe salientar que a gestão 

dos campi também realizou medidas de controle para mitigação dos 

principais riscos identifi cados em 2020, tais como: planejamento e 

acompanhamento da execução orçamentária, relocação orçamen-

tária devido à redução dos gastos do funcionamento; redimensio-

namento do planejamento anual para atender à necessidade de rea-

daptação frente ao cenário da pandemia; plano de contingência pa-

3. GESTÃO DE RISCOS 
E CONTROLES INTERNOS

ra enfrentamento da COVID-19 (defi nindo os materiais necessários 
para o possível retorno das atividades presenciais); adesão às Ativi-
dades de Ensino Não Presenciais Emergenciais para evitar a evasão 
dos discentes, oferta de auxílio digital e de auxílio emergencial; Im-
plantação da Coordenação de Atendimento ao Educando para rea-
lizar o acompanhamento dos discentes, a fi m de evitar a evasão e 
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. O Campus Eunápo-
lis possui o subcomitê Interno de Governança, Integridade, Riscos e 
Controles e ferramenta de gestão de risco em processo de implan-
tação nos setores orçamentário, fi nanceiro e administrativo.

Assim, o desafi o institucional por ser enfrentado consiste em avançar 
na defi nição de um modelo adequado de gerenciamento de riscos, na 
construção de políticas de governança, e em fazer com que as ações e 
atividades de governança e gestão de riscos e controle estejam alinha-
das aos objetivos estratégicos a serem defi nidos para a instituição.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: modernizar a infraestrutura física 

Principais Riscos Mapeados 

Projetos e orçamentos incompletos ou deficientes, com atrasos ou inexistência de projetos em áreas específicas.

Ações Mitigadoras 

Planejar por parte dos demandantes acerca das suas necessidades e envio das demandas com antecedência necessária à viabilidade de 
elaboração dos projetos.

Oportunidades e Perspectivas 

Elaboração de projetos de maior qualidade e eficiência.

Obediência às normas técnicas de legislações de contratação.

Maior celeridade no planejamento das obras e das suas contratações.

3.1  Matriz de Riscos
A Cadeia de Valor do IFBA apresenta os 17 macroprocessos pelos 

quais o IFBA gera e entrega valor público para seus alunos e para a 

sociedade. Eles se desdobram em 49 processos de negócios (PN). 

Cada processo de negócio possui um gestor responsável pelo seu 

desempenho e também pelo gerenciamento dos riscos que podem 

comprometer o resultado/entrega de valor do referido processo. Es-

ses gestores atuam na primeira linha de defesa e são responsáveis 

por implementar ações corretivas para resolver possíveis deficiên-

cias nos processos e controles. Na etapa de identificação dos ris-

cos, o dono do processo e gestor do risco detectou o principal risco 

de cada processo de negócio, identificando sua causa, consequên-

cia e categoria.

Os quadros a seguir apresentam os principais riscos mapeados pe-

los Setores Estratégico do IFBA.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Desenvolver uma política de sustentabilidade ambiental 

Principais Riscos Mapeados 

Ausência de um Plano de Logística sustentável

Ações Mitigadoras 

Capacitar fiscais para supervisão de obras.

Oportunidades e Perspectivas 

Elaboração do Plano Diretor de Estrutura Física que preveja diretrizes para a sustentabilidade ambiental. Aplicação do Plano de Logísti-
ca Sustentável.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e externo

Principais Riscos Mapeados 

Descumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação

Ações Mitigadoras 

Fomentar a cultura da transparência no Instituto; intensificar a conscientização dos servidores sobre a importância do atendimento da 
Lei de Acesso à Informação; maximizar a cobrança dos setores na apresentação das informações solicitadas de forma tempestiva e pro-
mover ações de divulgação e capacitação sobre a Lei de Acesso à Informação.

Oportunidades e Perspectivas 

Agilidade e eficácia nas ações e respostas, fator que pode ficar comprometido em função das restrições de ordem quantitativa da capa-
cidade produtiva do setor.

Servidores mais capacitados e treinados para atendimento dos pedidos de acesso à informação e crescimento e notoriedade do IFBA no 
cenário nacional de transparência pública.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e externo

Principais Riscos Mapeados 

Não cumprimento da integralidade dos itens de Transparência Ativa

Ações Mitigadoras 

Demandar os setores detentores das informações exigidos pelos itens de transparência ativa para que indiquem onde se encontram as 
respectivas informações. Solicitar colaboração de mais servidores no tratamento da demanda e contatar a Controladoria Geral da União 
em casos de dúvidas quanto aos itens exigidos.

Oportunidades e Perspectivas 

Colaboração de todos os setores. Celeridade no fluxo de trabalho entre o DDI e a DGCOM. Otimização da demanda por meio de planejamen-
to e verificação das informações, que já estão disponíveis no site institucional. Lançamento dos itens já identificados na Plataforma Fala.
BR com celeridade e crescimento e notoriedade do IFBA, no cenário nacional de transparência ativa.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer e expandir as ações de internacionalização

Principais Riscos Mapeados 

A pandemia de coronavírus impactou de modo especial os processos de mobilidade Internacional, causando a retificação de editais de 
saída do país, o adiamento de viagens já agendadas e a repatriação dos intercambistas do AFS que estavam conosco.

Ações Mitigadoras 

Viabilizar a realização de programas de mobilidade virtual através do pareamento de docentes do Tecnológico de Antioquia, na Colômbia, 
com aqueles do IFBA visando a oferta de cursos conjuntos no âmbito do ensino superior.

Oportunidades e Perspectivas 

Regulamentação da ARINTER, suas atividades e seus Comitês de Relações Internacionais e de Idiomas. Institucionalização da política lin-
guística do Instituto. Desenvolver ações de mobilidade virtual com instituições parceiras. Estabelecer parceria com o Tecnológico de An-
tioquia (Colômbia) e a Universidade da Madeira (Portugal).

 Possibilidade de formalização de parceria com a Universidade Nacional de Assunção e a Universidade Nossa Senhora de Assunção, am-
bas no Paraguai, e a Universidade de Borgonha, na França.



57

OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer a imagem do IFBA com os públicos interno e externo

Principais Riscos Mapeados 

Insuficiência da capacidade produtiva para responder de forma eficiente a um eventual contexto de crise de imagem do IFBA.

Ações Mitigadoras 

Recomposição da equipe do setor, de forma a contemplar profissionais das diversas especialidades (jornalismo, audiovisual, programa-
ção visual e relações públicas).

Oportunidades e Perspectivas 

Agilidade e eficacia nas ações, respostas e soluções para possível crise, fator que pode ficar comprometido em função das restrições de 
ordem quantitativa da capacidade produtiva do setor.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fomentar o desenvolvimento de projetos  
de pesquisa aplicada para atendimento de demandas da sociedade

Principais Riscos Mapeados 

Falta de clareza sobre os conhecimentos Institucionais que estabelece parcerias entre ICTs e empresas para desenvolvimento de pesqui-
sa e inovação em conjunto, bem como de procedimentos para depósito de patentes e registros juntos ao INPI.

Ações Mitigadoras 

Divulgar formações realizadas por agentes internos e/ou externos relativos ao tema inovação tecnológica, projetos de PD&I e transferên-
cia de tecnologia.

Oportunidades e Perspectivas 

Destaque para o IFBA no desenvolvimento da pesquisa aplicada, com grande potencial de pesquisa e desenvolvimento para inovação.]
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer a política de Pós-Graduação  
nos campi do interior por meio de cursos Lato Sensu e Stricto Sensu

Principais Riscos Mapeados 

Dificuldade em consolidar a política Institucional de ofertas de pós-graduação.

Ações Mitigadoras 

Sensibilizar os campi para maior atenção e assistência aos programas de pós-graduação; incentivar a publicação via edital.

Oportunidades e Perspectivas 

Atendimento a demanda da sociedade baiana, que carece desse nível de formação nos diversos territórios, com a oferta de pós-gradua-
ção nos campi.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e inovação 
nos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação e no Polo de Inovação do IFBA

Principais Riscos Mapeados 

Baixa produtividade em termos de publicação, devido as assimetrias considerando o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão. 

Ações Mitigadoras 

Criar repositório institucional, ampliar a oferta da pós-graduação e incentivar à publicação via edital de fomento.

Oportunidades e Perspectivas 

Grande potencial de produtividade e visibilidade da instituição, considerando a qualificação dos servidores, a partir da dedicação à pes-
quisa e divulgação da mesma.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Construir e implantar  
o Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFBA

Principais Riscos Mapeados 

Não institucionalizar, em 2021, um Plano de Acompanhamento e gerenciamento das Ações Afirmativas para negros, indígenas e pessoas 
com deficiência.

Ações Mitigadoras 

Monitorar com os setores responsáveis a execução das ações afirmativas.

Oportunidades e Perspectivas 

Fortalecimento dos programas de cotas.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Criar uma Política de Acolhimento  
para os ingressantes nos cursos do IFBA

Principais Riscos Mapeados 

Evasão dos estudantes do IFBA que tiveram sua situação de vulnerabilidade sócio-econômica agravada pela pandemia da COVID-19

Ações Mitigadoras 

Implementar o Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial da Covid-19

Oportunidades e Perspectivas 

Criação de instrumento célere que permita a identificação das situações de vulnerabilidade e quais estudantes necessitam de prioridade 
nas ações da Assistência Estudantil
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Elaborar política de Educação a Distância  (EAD)  
e de Tecnologias Educacionais do IFBA

Principais Riscos Mapeados 

Manutenção das Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais no âmbito do IFBA como decorrência dos efeitos da Pandemia 
da COVID-19

Ações Mitigadoras 

Regulamentar as normas acadêmicas emergenciais e provisórias que garantam a oferta de ensino dos cursos técnicos e superiores no 
âmbito do IFBA.

 Criar Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle Institucional.

Oportunidades e Perspectivas 

Possibilidade de manutenção da oferta de ensino profissional e tecnológico com normas flexíveis que proporcionem a permanência e o 
êxito de nossos estudantes.



64

OBJETIVO ESTRATéGICO: Acompanhar e revisar, constantemente,  
metodologia do Processo Seletivo dos cursos técnicos, visando  

a adequação com as demandas do IFBA e da sociedade

Principais Riscos Mapeados 

Impossibilidade de realizar o Processo Seletivo 2021 de forma presencial com aplicação de exames admissionais para os cursos técnicos.

Ações Mitigadoras 

Implementar o Processo Seletivo 2021 de forma virtual com utilização de médias finais do ensino fundamental II para ingresso nos cursos 
técnicos 

Oportunidades e Perspectivas 

Implementação de um modelo de processo seletivo mais célere, econômico e inclusivo por meio de sistema de informação que utiliza mé-
dias finais do histórico escolar para ingresso nos cursos técnicos.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Construir e implantar o  
Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFBA

Principais Riscos Mapeados 

Evasão de estudantes por conta da Atividades Educacionais Não Presenciais

Ações Mitigadoras 

Elaborar normas acadêmicas emergenciais e flexíveis para avaliar os cursos técnicos e superiores.

 Identificar os discentes que não aderiram às Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais nos campi. 

 Elaborar editais de projetos de ensino ou de experiências acadêmicas que estimulem a manutenção dos vínculos entre Instituição e es-
tudantes.

Oportunidades e Perspectivas 

Redução do impacto da evasão estudantil no âmbito do IFBA com a implementação de ações de flexibilização e de acolhimento à distância.



OBJETIVO ESTRATéGICO: Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas  
da sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo desde projetos  

de concepção até mecanismos que inter-relacionem os saberes

Principais Riscos Mapeados 

Impedimento de contratação de Fundação de Apoio para desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão

Ações Mitigadoras 

Reestruturar os fluxos processuais para atender as normativas que regulam a relação do IFBA com as Fundações de Apoio. 

Oportunidades e Perspectivas 

Atendimento as normas previstas na Resolução nº 21/2019 e Criação de Grupos de Trabalhos
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OBJETIVO ESTRATéGICO:Articular parcerias com a sociedade para a  
concretização de projetos de extensão com natureza de inovação tecnológica

Principais Riscos Mapeados 

Estabelecimento de poucas parcerias com instituições do mundo do trabalho

Ações Mitigadoras 

Utilizar mecanismos de parceria nos diversos meios de comunicação para atendimento de novas parcerias e relações com o mundo do 
trabalho;

Oportunidades e Perspectivas 

Desenvolvimento de uma política sistêmica que atenda a todos os campi e suas necessidades específicas.
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OBJETIVO ESTRATéGICO: Promover um processo contínuo de capacitação, 
treinamento e qualificação profissional do servidor

Principais Riscos Mapeados 

Baixa execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) na instituição.

Ações Mitigadoras 

Efetuar o acompanhamento periódico da execução do PDP pelos campi, setores e servidores do IFBA. Promover e divulgar ações de de-
senvolvimento e cursos de capacitação ofertados e custeados pela instituição.

Oportunidades e Perspectivas 

Acompanhamento periódico da execução e efetividade do Plano . O acompanhamento da execução do PDP deverá ocorrer por meio de re-
latórios de acompanhamento a serem preenchidos pelo DEMP e DGP no decorrer de cada exercício, de forma balizar as ações que devem 
ser revistas ou priorizadas, garantindo a observância do Objetivo Estratégico
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OBJETIVO ESTRATéGICO:Desenvolver um Programa  
Permanente de Qualidade de Vida dos servidores

Principais Riscos Mapeados 

Baixa adesão a ações de saúde e qualidade de vida no trabalho.

Ações Mitigadoras 

Efetuar divulgação por meio de visitas, webinários, seminários e encontros com os servidores das diversas unidades do IFBA para apre-
sentar a importância do programa de saúde e qualidade de vida no trabalho aos servidores.

Oportunidades e Perspectivas 

Divulgação e assunção pela comunidade do IFBA da importância das ações de qualidade de vida será possível a implantação de um pro-
grama permanente a fim de propiciar um ambiente de trabalho saudável, diminuição de stress e doenças laborais e maior integração das 
equipes da instituição.
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GOVERNANÇA, 
ESTRATéGIA E 
DESEMPENhO4
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Os objetivos estratégicos do IFBA foram construídos no PDI 2020-2024 utilizando como ferramenta administrativa para diagnóstico do am-

biente a matriz SWOT que teve papel fundamental no estabelecimento dos Eixos Estratégicos, que, por sua vez, orientaram a defi nição dos 

objetivos e metas acompanhados por seus respectivos indicadores e a elaboração do Mapa Estratégico da instituição. 

Os temas deram origem a 17 (dezessete) eixos estratégicos institucionais, distribuídos por objetivos estratégicos. A seguir, apresentamos 

o mapa estratégico do IFBA:

4. GOVERNANÇA, ESTRATéGIA 
E DESEMPENhO

4.1  Como a estrutura de governança da organização 
apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio 
e longo prazo
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Tabela 3.  Mapa estratégico do IFBA

MISSÃO VISÃO

PRODIN

INTERNACIONALIZAÇÃO SUSTENTABILIDADE

Fortalecer e expandir as ações de interna-
cionalização

Estabelecer e desenvolver a política linguís-
tica para a capacitação da comunidade em 
idiomas estrangeiros;

Modernizar a infraestrutura física;
Desenvolver uma política de sustentabili-
dade

Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao desenvolvimento das relações in-
ternacionais.

Inserir a temática sustentabilidade nos projetos pedagógicos de ensino e nas ações de 
pesquisa, extensão e gestão.

PROEN

PERMANÊNCIA EFICIENTE MODERNIZAÇÃO ACESSO

Reestruturar todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos (Técni-
cos e Superiores) conforme a legislação e as normas institucio-
nais vigentes e adequação ao mundo do trabalho, valorizando a 
verticalização;

Construir e implantar o Plano Estratégico de Perma-
nência e Êxito do IFBA;

Institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos Integra-
da à Educação Profi ssional no IFBA, cumprindo as exigên-
cias legais;

Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspec-
tos metodológico, tecnológico, curricular;

Institucionalizar a política de formação continuada de 
docentes e demais profi ssionais da educação;

Acompanhar e revisar, constantemente, metodologia do 
Processo Seletivo dos cursos técnicos, visando à adequa-
ção com as demandas do IFBA e da sociedade;

Elaborar política de Educação à Distância – EAD – e de Tecnolo-
gias Educacionais do IFBA;

Estruturar o funcionamento dos NAPNES e acompa-
nhar a implantação das Salas de Recursos Multifuncio-
nais;

Criar uma Política de Acolhimento para os ingressantes nos 
cursos do IFBA;

PRPGI

FORTALECIMENTO E INTERIORIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Fortalecer e expandir as ações de interna-
cionalização

Consolidar os programas de Pós-Graduação 
stricto sensu por meio das ações de ensino, 
pesquisa, inovação e internacionalização;

Fomentar o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa aplicada para atendimento 
de demandas da sociedade.

Fortalecer/amadurecer as atividades de 
pesquisa e inovação nos grupos de pesqui-
sa, nos programas de pós-graduação e no 
Polo de Inovação do IFBA.

Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e recursos externos pa-
ra a Pós-Graduação.

Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a transferência de tecnologia e a 
prestação de serviços tecnológicos.

PROAP

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL QUALIDADE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Aprimorar os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle com foco na otimi-
zação dos recursos e transparência;

Defi nir prioridades em função dos recursos 
disponíveis, convênios e editais;

Atender às necessidades de manutenção, 
funcionamento e investimento em obras 
e equipamentos;

Aprimorar os processos de tomadas de de-
cisão sobre alocação de recursos;
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Padronizar as atividades de compras, licitações, fiscalização de contratos, transporte e pa-
trimônio.

Implementar critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.

PROEX

FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO IFBA / COMUNIDADE CONSOLIDAÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Priorizar projetos e ações que resgatem 
públicos socialmente vulneráveis e a for-
mação de profissionais mais humaniza-
dos nas ações integradas com institui-
ções públicas e privadas

Viabilizar o acompanhamento de egressos 
mediante cadastros, eventos e pesquisas 
acerca da sua inserção no mundo do traba-
lho, bem como sua satisfação pessoal e pro-
fissional.

Integrar o ensino e a pesquisa com as de-
mandas da sociedade, seus interesses e 
necessidades, estabelecendo desde pro-
jetos de concepção até mecanismos que 
interrelacionem os saberes;

Articular parcerias com a sociedade para a 
concretização de projetos de extensão com 
natureza de inovação tecnológica

Expandir as parcerias com órgãos públicos e privados para atuarem na área da Extensão 
tecnológica, apoiando a Inovação e o Empreendedorismo, a partir da elaboração de pro-
gramas institucionais que ampliem as cooperações técnicas e parcerias com instituições e 
empresas nacionais e internacionais, por meio da oferta de serviços tecnológicos, de modo 
que assegurem aos estudantes as possibilidades necessárias de ingresso ao estágio curri-
cular e intercâmbios;

Garantir a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) nos diversos campi do 
IFBA, por meio de programas especiais do Governo Federal e por meio de orçamento pró-
prio, a partir das demandas sociais emergentes e reconhecimento dos arranjos produti-
vos locais

DGCOM

IMAGEM INSTITUCIONAL COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERNO

Fortalecer a imagem do IFBA com os pú-
blicos interno e externo;

Disseminar a identidade institucional no pú-
blico interno;

Criar padronização de procedimentos, 
instrumentos e rotinas de comunicação 
adequada à realidade de multicampia;

Publicizar as ações institucionais de cada 
unidade/campus do IFBA;

Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA.
Promover o engajamento do público interno com suas tarefas entre as equipes e entre o 
público interno e a instituição

DGP

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Promover um processo contínuo de capa-
citação, treinamento e qualificação profis-
sional do servidor;

Criar e implementar o banco de competências 
dos servidores.

Proporcionar um ambiente de trabalho 
saudável;

Desenvolver um Programa Permanente de 
Qualidade de Vida dos servidores

DGTI

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE DADOS

Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de 
TI do Instituto, promovendo as ações ne-
cessárias para a expansão dos ambientes/
serviços de rede, datacenter, laboratórios 
e estações de trabalho para as áreas ad-
ministrativas e acadêmicas.

Assegurar o atendimento dos princípios de dis-
ponibilidade, integridade, confidencialidade e 
autenticidade da informação gerencial do Ins-
tituto, em consonância com o PETI, PDTI e leis 
vigentes, por meio do levantamento das neces-
sidades informacionais do Instituto e da aquisi-
ção ou desenvolvimento de soluções de TI ca-
pazes de prover tais informações

Aprimorar a Infraestrutura e Serviços de 
TI do Instituto, promovendo as ações ne-
cessárias para a expansão dos ambien-
tes/serviços de rede, datacenter, labo-
ratórios e estações de trabalho para as 
áreas administrativas e acadêmicas.

Assegurar o atendimento dos princípios de 
disponibilidade, integridade, confidencialida-
de e autenticidade da informação gerencial do 
Instituto, em consonância com o PETI, PDTI e 
leis vigentes, por meio do levantamento das 
necessidades informacionais do Instituto e da 
aquisição ou desenvolvimento de soluções de 
TI capazes de prover tais informações

Fonte: PDI IFBA 2020/2024
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O IFBA instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controle, que é pre-

sidido pela Reitora e composto pelas Pró-Reitorias, Diretorias Sistê-

micas, Ouvidoria da Reitoria e dois representantes do Codir. Dentre 

as atribuições do Comitê estão “promover o desenvolvimento contí-

nuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de 

governança, de gestão de riscos e de controles internos”. O Comitê é 

uma forma de garantir a execução do Plano de Integridade, emitir re-

comendações, aprovar e supervisionar métodos de priorização de te-

mas e macroprocessos para gerenciamento de riscos do Instituto.

Os pilares da boa governança pública nortearam a atuação do IFBA 

em 2020, tais como: Transparência e Gestão Democrática; Garan-

tia do funcionamento e autonomia dos Órgãos Colegiados do IFBA; e 

Atuação multicampi. Para direcionar os trabalhos e promover a mo-

bilização das equipes envolvidas, foram estabelecidas no Planeja-

mento Estratégico 2020/2024 metas de boas práticas de Governan-

ça no IFBA.

O IFBA pauta-se por políticas que garantem uma atuação efetiva das 

estruturas de Governança existentes, tanto externas como internas. 

Entre essas políticas, temos:

• Estrutura de dados aberta: O IFBA promove o estímulo à cultura da 

transparência, estimulo ao exercício da cidadania; colabora com a 

sociedade; fomenta o controle social; facilita o acesso às informa-

ções públicas; disponibiliza proativamente as bases de dados dis-

poníveis por meio da transparência ativa, objetivando tornar o IFBA 

modelo de entidade pública transparente; estimulo ao programa de 

integridade por meio das ações de verificação de nepotismo, confli-

to de interesses, gestão de riscos e tratamento de denúncias; apri-

morar o controle e monitoramento das ações relacionadas com a 

transparência pública e integridade; promover a sustentabilida-

de no desempenho das ações do departamento, principalmente no 

que concerne ao consumo consciente dos recursos materiais.

• Diálogo constante com órgãos de controle externo: em vez de ape-

nas esperar por diligências para avaliação e controle, o IFBA, por 

parte dos seus gestores, procura constantemente orientações pa-

ra os seus processos e suas atividades em geral, de forma a evitar 

procedimentos em discordância com as exigências da administra-

ção pública. Ressalte-se que esse diálogo também procura por so-

luções inovadoras no trato com a coisa pública, diminuindo a carga 

burocrática que pode prejudicar a efetividade da Instituição.

• Atuação preventiva como opção à corretiva: Através de instâncias 

como a Auditoria Interna, o IFBA procura antecipar-se a possíveis 

problemas de inconformidade administrativa, encontrando, quan-

do possível, soluções alternativas para as necessidades da gestão.

• Contínua capacitação dos servidores nas atividades de Governan-

ça: Manter atualizados aqueles que atuam em funções de Gover-

nança é fundamental para que novos e mais eficientes dispositi-

vos de controle sejam utilizados no IFBA

• Disseminação dos critérios de Governança entre todos os servido-

res: Através de cursos, participação em eventos específicos dos 

órgãos de controle, entre outras ações, dar aos servidores a opor-

tunidade de discutir questões sobre Governança, incorporando-as 

às suas ações corriqueiras.
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4.1.1  Os principais resultados 
alcançados pela organização
• Efetividade das ações voltadas à transparência pública, aumen-

tando o grau de satisfação dos usuários, atendendo aos pedidos 

de acesso à informação dentro dos prazos estabelecidos pela Lei 

de Acesso à Informação e reduzindo o tempo máximo de resposta;

• Aumento do fomento ao controle social por meio do estímulo da cul-

tura da transparência, seja em sua forma ativa ou passiva, propician-

do ao cidadão o exercício de sua cidadania ao acompanhar, monito-

rar e controlar as ações e atividades desempenhadas pelo Instituto;

• Aprimoramento do programa de integridade no âmbito do Institu-

to ao estabelecer fluxos de controle interno para prevenir e tratar 

os casos de nepotismo, conflito de interesses e tratamento de de-

núncias, reduzindo, consequentemente, os prejuízos que possam 

ser gerados ao Instituto e à sociedade;

• Implantação da gestão de riscos no Instituto visando identificar 

os fatos e situações que possam se materializar e comprometer 

os objetivos institucionais e reduzir a sua capacidade de gerar va-

lor à sociedade, além de avaliar e tratar os riscos que se efetiva-

rem para que não ocorram novamente e não impactem no alcance 

da missão institucional;

• Aprovação do primeiro Plano de Integridade e do primeiro Plano de 

Dados Abertos do IFBA. Esses dois instrumentos serão capazes 

de unir duas das principais áreas: Planejamento e Transparência 

Pública. O plano de Integridade poderá ser acessado em https://

portal.ifba.edu.br/acesso-a-informacao/plano-de-integridade-1/

plano-de-integridade-ifba-2020-2022.pdf/view e o Plano de Da-

dos Abertos do IFBA em https://portal.ifba.edu.br/acesso-a-in-

formacao/plano-de-dados-abertos/plano-de-dados-abertos-i-

fba-2021-2022.pdf.

4.2  Política de alocação de 
recursos orçamentários – 
IFBA 2020
A política para alocação de recursos orçamentários no IFBA se de-

senvolve da seguinte forma:

O plano de Metas Institucional (PMI), planejamento de curto prazo do 

IFBA, representa o planejamento das metas anuais a serem executa-

das para alcance da missão institucional, observando PDI 2020-2024.

O módulo PMI espelha os valores orçamentários, permitindo que to-

dos os setores do IFBA estabeleça as prioridades na distribuição 

dos recursos para o ano 2020.

O PMI 2020 compatibilizou metas de investimento e funcionamento 

dos Setores Estratégicos do IFBA, por meio da sua inclusão no Sis-

tema PROAP/PMI, considerando os principais documentos institu-

cionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Projeto Pe-
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dagógico Institucional (PPI); Termo de Acordo de Metas e Compro-

missos (TAMC) com o Ministério da Educação (MEC); Avaliação do 

Plano de Metas Institucional 2019; Programação Orçamentária 2020, 

com os respectivos Programas e Ações do Governo. As metas pla-

nejadas nesse instrumento estão organizadas, por setor estratégico 

responsável, e alocadas nos macros objetivos institucionais - ensi-

no, pesquisa, extensão e gestão – e respectivas categorias. 

As metas planejadas para o ano 2020 são avaliadas periodicamente 

e após analise geral, os resultados da execução do orçamento de to-

dos os setores estratégicos são detalhados no documento “Avalia-

ção do Plano de Metas Institucional”, de modo a atender os preceitos 

legais do dever de prestar contas para sociedade, da transparência, 

dentre outros.

Cabe destacar que no contexto da pandemia do novo coronavírus, o 

Plano de Metas 2020 foi reavaliado por todos os setores estratégi-

cos, que redimensionaram as metas de custeio, inseriram ações de 

apoio à assistência estudantil (auxílio emergencial), incluíram me-

tas para o enfrentamento da COVID-19, como aquisição de materiais 

e equipamentos de proteção individual. Outrossim, no decorrer do 

acompanhamento do 1º semestre/2020, os setores estratégicos re-

visaram as metas que não foram executadas em 2020 e reprogramá

-las, se assim desejarem, para 2021.

Participaram da elaboração da Avaliação do Plano de Metas 2020 os 

32 (trinta e dois) Setores Estratégicos: Reitoria e seus órgãos de as-

sessoramento, 05 Pró-Reitorias, 03 Diretorias Sistêmicas, 22 cam-

pi e 01 Polo de Inovação, que foram os condutores responsáveis do 

acompanhamento das metas em suas respectivas áreas, com a sua 

equipe de coordenadores, gerentes e professores. 

Cabe salientar que a elaboração avaliação do PMI visa subsidiar ca-

da Setor Estratégico e a Gestão do IFBA nas futuras ações de plane-

jamento e tomada de decisão. O documento pretende ainda, ao pro-

mover uma avaliação e possíveis correções de curso, bem como a re-

flexão do Plano de Metas do ano subsequente e, por conseguinte, da 

prática cada vez mais abrangente e coletiva do planejamento no IFBA.

No contexto da atual política educacional do Governo Federal, ape-

sar do cenário adverso e dos obstáculos enfrentados, não podemos 

deixar de considerar a importância do Planejamento de curto prazo 

para o desenvolvimento das ações internas, e dos necessários me-

canismos de acompanhamento e avaliação para aferir/mensurar e 

até mesmo reprogramar, se for o caso, as metas institucionais.

Os Relatórios do plano de metas anual e as respectivas avaliações po-

dem ser acessados pela comunidade interna e externa em https://

proap.ifba.edu.br/relatorio/ifba_pmi e a publicação do documento 

compatibilizado e aprovador pelo Conselho Superior em https://por-

tal.ifba.edu.br/proap/transparencia-capa.
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4.3  Prioridades e metas da GovernançaPrioridades e metas da Governança
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4.4  Programa de Integridade
O Conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, 

fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta, conforme a Portaria CGU nº 57/2019. O Plano de Integridade IFBA (2020-2022) está 

disponível em https://portal.ifba.edu.br/acesso-a-informacao/plano-de-integridade-1/plano-de-integridade-ifba-2020-2022.pdf/view
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4.5  Coordenadoria de 
Correição e Gestão de 
Processos Disciplinares
No ano de 2020 houve a continuidade das apuração das infrações re-

gistradas em 2019. Foi pontuado os principais eventos apurados cujo 

critério adotado foi Processo Administrativo Disciplinar iniciado nos 

anteriores ou iniciado em 2019 e, em fase de julgamento em 2020. 

Assim, destaca-se seguintes irregularidades:

Tabela 4.  Infrações registradas em 2020

INFRAÇÕES QUANT.

Abandono de cargo 4

Acumulação irregular de cargos públicos 7

Acumulação irregular de cargos públicos e atuação como só-
cio gerente/administrador de empresa privada 

1

Acumulação irregular de cargos públicos e Improbidade 
Administrativa 

1

Assédio moral 2

Assédio Sexual 5

Atuação como sócio gerente/administrador de empresa 
privada 

2

Descumprimentos das Proibições (art. 117, Lei 8112/90) 4

Descumprimentos de Deveres e Proibições (art. 116 e 117, 
da Lei 8112/90) 

5

Descumprimentos dos Deveres (art. 116 , da Lei 8112/90) 15

Improbidade administrativa 3

Inassiduidade habitual 2

Quebra de dedicação exclusiva 4

Quebra de dedicação exclusiva com atuação como sócio 
gerente/administrador de empresa privada 

2

Quebra de dedicação exclusiva com atuação como sócio 
gerente/administrador de empresa privada 

1

Quebra de dedicação exclusiva e faltas injustifi cadas 1

Tabela 5.  Docentes que supostamente quebraram 
o regime de Dedicação Exclusiva, proibida pela 
Lei 12.772/2012

PERÍODO QUANTIDADE DE PROCESSOS

2008 a 2020 111

PADs instaurados 29
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PADJulgados 27

PAD em curso 02

Arquivados 78

Aguardando Correição 03

Aguardando juízo admissibilidade 03

Reposição de recurso ao erário 08

4.6  Principais desafios
• Implementar nos campi um setor exclusivo para recebimento de 

denúncias, envolvendo assédios;

• Instituir mecanismos de investigação mais céleres e eficientes 

com objetivo de reduzir a lentidão na tramitação desses proces-

sos, já que se constatou que em média, há um tempo de duração 

de 4 (quatro) anos para a conclusão final de um processo envol-

vendo assédio sexual;

• Criar normativa interna (regimento), no âmbito do IFBA, de modo a 

estabelecer os limites necessários na relação discente e servidor, 

com fins de evitar eventuais abusos de poder oriundos dessa rela-

ção. Dispondo, inclusive, de dispositivos legais, proibindo, expres-

samente, o envolvimento amoroso entre professor e aluno.

4.7  Desempenho
Os principais objetivos estratégicos do IFBA, para 2020, estão defi-

nidos em consonância com as políticas e diretrizes necessárias pa-

ra cumprir sua Missão, aproveitando as oportunidades do merca-

do, criando novos serviços e produtos, desenvolvendo novas par-

cerias, adotando-se assim uma postura estratégica de crescimento. 

Este processo coletivo vislumbra o alcance efetivo das metas pro-

gramadas, que orienta a gestão do IFBA, em suas diversas dimen-

sões – Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, atuando com a preten-

dida qualidade social nos diversos níveis de educação - Básica, Pro-

fissional, Superior e Pós-Graduação. 

Dentre os principais objetivos e planos para implementação das 

prioridades estratégicas da Gestão, podemos destacar:
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MODERNIZAÇÃO

Objetivos Estratégicos 

• Reestruturar todos os projetos pedagógicos dos cursos (técnicos e superiores) conforme a legislação e as normas Institucionais;

• Elaborar política de educação à distância (EAD) e de Tecnologias educacionais do IFBA.

Principais Resultados Alcançados 

• Implementação e acompanhamento das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) ;

• Criação do Fórum de Diretores(as) de Ensino;

• Acompanhamento dos cursos técnicos no âmbito do IFBA;

• Implementação da Comissão de Avaliação Interna de Cursos;

• Reformulação da Proposta Pedagógica Curricular (PPC) de Cursos ofertados pelo IFBA;

• Curricularização da extensão;

• Orientação da elaboração /reformulação de PPC de Cursos Técnicos;

• Acompanhamento dos cursos superiores (UAB) e técnicos à distância no âmbito da Rede E-Tec;

• Acompanhamento dos cursos superiores para o reconhecimento e/ou revalidação de reconhecimento;

• Implementação do Comitê Gestor de Educação a Distância;

• Normatização e implementação da oferta de 20% de EaD;

• Implementação do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle Institucional.
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Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Difi culdade de para adaptação das atividades ao modelo virtual;

• Número reduzido de servidores para executar as ações;

• Mobilidade dos insumos e recursos humanos para lidar com as situações atípicas causadas pela pandemia da COVID-19);

• Aguardando conclusão dos trabalhos da Comissão instituída para elaborar as diretrizes institucionais e a matriz de referência 
institucional para o processo de reformulação dos PPC.

Desafi os Futuros 

• Criar o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas e Práticas de Ensino - pesquisas diagnósticas da implementação das AENPE;

• Realizar os seminário Institucional dos Cursos Superiores e licenciatura;

• Fortalecer a Institucionalização da curricularização da extensão;

• Acompanhar Plano Estratégico de Formação de Professores;

• Criar o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas e Práticas de Ensino na EPT (Priorizamos as pesquisas diagnósticas da im-
plementação das AENPE);

• Gestão do AVA Institucional em contexto de pandemia.

Edital de Projeto de Ensino

Público: estudantes nos cursos do ensino médio técnico 
(Integrado e Subsequente) e Ensino Superior

65 bolsas ofertadas

Recurso R$ 117.000,00

I Concurso para Escritoras(es) do IFBA

3 alunos premiados

Público: docente e de estudantes (cursos técnicos 
de nível médio do IFBA)

Recurso envolvido R$ 2.000,00
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Edital de Projeto de Ensino

Os selecionados para as Coordenações Institucionais e Adjunta da UAB têm vigência de 4 anos e conta com uma bolsa mensal no valor 
de 1.500 reais.

Público: profi ssionais de nível superior das licenciaturas em Educação Profi ssional e Tecnológica/Formação Pedagógica (Computação, 
em Física e em Matemática).

Seleção de tutores a distância e presenciais que atuarão no âmbito da Coordenação Institucional do Programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB/IFBA).

Recurso envolvido: R$ R$ 765,00 e a carga horária de 20 horas semanais.

OFERTA EDUCACIONAL

Objetivos Estratégicos 

• Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profi ssional, Educação Superior e Pós-
Graduação de qualidade.

• Institucionalizar a educação de jovens e adultos integrada à educação profi ssional do IFBA, cumprindo as exigências legais;

• Aprimorar, constantemente a metodologia do processo seletivo dos cursos visando à adequação às demandas do IFBA e da sociedade

• Acompanhar e revisar, constantemente, metodologia do Processo Seletivo dos cursos técnicos, visando à adequação com as demandas do 
IFBA e da sociedade.
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Principais Resultados Alcançados 

• Cursos de formação básica em educação não presencial;

• Novo PROSEL 2021 – totalmente on-line, por meio de análise de histórico escolar;

• Gerenciamento e acompanhamento do Processo Seletivo 2021;

• Desenvolvimento de Aplicativo do PROSEL 2021;

• 2 novos cursos técnicos integrados implementados nos campi Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Não Institucionalização da Política de EJA devido ao cenário de pandemia e falta de servidores;

• Dificuldade de para adaptação das atividades ao modelo virtual; 

• Não ampliação a oferta de Cursos PROEJA impossibilitada pela circunstância da COVID-19 não houve a realização do processo 
seletivo do IFBA em virtude da Pandemia.

Desafios Futuros 

• Aumentar o número de servidores no setor; 

• Adaptação dos trabalhos realizados no setor;

• Ampliar a oferta de cursos de Licenciaturas superiores em 5% no âmbito do IFBA;

• Ampliar a oferta de Cursos PROEJA em 30% dos campi;

•  Prospectar novos alunos;

• implementar o processo de busca ativa.
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Indicador: Evolução do Número de Vagas 
Ofertadas (NVO) 

NVO = Vagas Ofertadas Ano Atual – Vagas Ofertadas Ano Anterior x 100 

Vagas Ofertadas Ano Anterior

NVO =
 13.737 – 11.331 

x 100         NVO = 21,23%
                    11.331

Relação vagas ofertadas atual/vagas ofertadas ano anterior

Indicador: Relação Inscritos/Vaga (RIV) 

RIV = Inscrições

          Vagas

RCV =
 56.317

         RCV = 4,09%
             13.737

Relação Inscritos/Vagas 

Indicador: Relação alunos/docente 
em tempo integral (RAD) 

RAD = Nº de Alunos Matriculados

           Número de Docentes

RAD =
 36.785

        RAD = 21,20%
               1.735

Relação alunos/docente em tempo integral 
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Indicador: Relação ingressantes/
matrícula atendida (RIMA) 

  RIMA =             Ingressantes           x 100
                     Matrículas Atendidas 

RIMA =
  12.761   

x 100         RIMA = 34,69%
                36.785

Relação ingressantes/matricula atendida 

Indicador: Índice de Concluintes
por Aluno (RCA) 

Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito entre os alunos 
que concluem o curso. Alguns campi não possuem ainda o número 

dos concluintes 2018 devido ao atraso do calendário escolar.

RCA = Número de Concluintes x 100 = %
    Alunos Matriculados

RCA =    6.007    x 100 =  RCA = 16,33%
                                     36.785

Relação ingresso/matrícula 

Alunos Matriculados
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Oferta de cursos de formação básica em educação não presencial

4 cursos ofertados

900 inscritos

Público: docentes e técnicos-administrativos

22 campi e Reitoria

Percentual dos cursos com pelo menos um candidato por vaga: Técnicos - 97,19%, Graduação - 90,27% e Pós Graduação - 89,88%

Percentual de ocupação das vagas de ingresso: 92,90% 

PERMANÊNCIA EFICIENTE

Objetivos Estratégicos 

• Promover a permanência efi ciente dos discentes do IFBA;

• Institucionalizar a Política de Formação Continuada de Docentes e demais profi ssionais da educação;

• Promover a ampliação do atendimento aos discentes com defi ciência e outras necessidades específi cas.
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Principais Resultados Alcançados 

• Acompanhamento e execução do Programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação;

• Encontro com 12 Instituições de Ensino Públicas da Bahia que têm cotas raciais;

• Ampliação do quantitativo de bolsistas preferencialmente estudantes cotistas raciais e outras cotas por meio do PIBIC;

• Formação da política de implantação de cotas para quilombolas;

• Fortalecimento identidade social do IFBA.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Implementação do Plano de Permanência e Êxito do IFBA;

• Não-abertura de novos editais pelo MEC;

• Mobilização de poucos recursos;

• Dificuldade na execução do PNAES por falta de equipe mínima;

• Ausência de gestão da Assistência Estudantil em alguns campi.

Desafios Futuros 

• Número reduzido de servidores na PROEN e DEPAAE;

• Ampliação do número de estudantes beneficiados pelas bolsas do programa PIBIC AF;

• Aprovação no CONSUP da Política de implantação de cotas para quilombolas; 

• Construção de Programa de avaliação e monitoramento das cotas;

• Atender novos estudantes indígenas e quilombolas;

• Fomentar novas campanhas de solidariedade com comunidades tradicionais como povos indígenas e comunidades quilombolas;

• Implementar política de produção de indicadores;

• Criação de um fórum de discussão da Assistência Estudantil.
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Recursos

Fonte: DGCOF

Indicador: Índice de Retenção do Fluxo 
Escolar (RFE) *

Este indicador mede a relação de alunos que não concluem seus 
cursos no período previsto.

RFE = Nº de Alunos retidos  x 100 = %
   Alunos Matriculados

RFE =
  6.960   

x 100         RFE = 18,92%
              36.785

Alunos Retidos

Indicador: Taxa de Evasão (TE) 

Este indicador mede a força de trabalho docente, considerando 
o decréscimo do índice de evasão.

TE = Matrículas Evadidas  x 100 = %
                   Alunos Matriculados

TE =
   5.080   

x 100         TE = 13,80%
           36.785
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Matrículas Evadidas Evolução do nº de bolsas permanência

FORTALECIMENTO E INTERIORIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Objetivos Estratégicos 

• Qualifi car servidores por meio da educação continuada em programas de pós-graduação lato e stricto sensu;

• Fortalecer a política de pós-graduação nos campi do interior por meio de cursos lato sensu e stricto sensu;

• Estabelecer um programa sistematizado para atração de parcerias e recursos externos para a pós-graduação.

Principais Resultados Alcançados 

• Formação de recursos humanos em nível de especialista, mestrado, doutorado;

• Desenvolvimento de estágio pós-doutoral;

• Formação de profi ssionais especializados por meio da educação continuada;

• Oferta de ensino verticalizado pelo IFBA;

• Ampliação da oferta de pós-graduação stricto e lato sensu no âmbito do Instituto.
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Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Cenário pandêmico (covid 19);

• Falta de docentes para absorver a carga horária de aulas;

• Afastamento de servidores técnico-administrativo para qualificação; 

• Readequação do processo de afastamentos para estudos em virtude da edição do Decreto nº 9.991/2019;

• Dotação orçamentária escassa para financiamento de cursos de pós-graduação;

• Ausência de pessoal para suporte administrativo;

• Apoio dos campi e da Pró-Reitoria de Ensino para oferta de cursos de pós-graduação;

• Interesse dos docentes para credenciamento aos programas de pós-graduação;

• Regulamentação da carga horária docente de atuação na pós-graduação;

• Produção científica insuficiente para credenciamento de docentes em programas de pós-graduação stricto sensu.

Desafios Futuros 

• Deslocamento dos servidores em cenário pós pandemia;

• Redistribuição de carga horária de aula por docentes;

• Contratação de professor substituto;

• Avaliar e melhorar o processo de afastamentos para estudos de acordo com o Decreto nº 9.991/2019;

• Priorizar qualificação para servidores com menor titulação;

• Contratar pessoal para atendimento das demandas da pós-graduação;

• Aplicar a regulamentação da carga horária docente de atuação na pós-graduação;

• Ampliar os recursos para desenvolvimento de pesquisas pelos programas de pós-graduação;

• Credenciar docentes em programas de pós-graduação stricto sensu.
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Em números

Apoio fi nanceiro aos programas de Pós-Graduação stricto sensu: R$ 186.000,00

Editais de Ingressos aos cursos de Pós-Graduação

Pós-graduação lato sensu EaD 3

Professor formador e tutor - Matemática na prática UAB/IFBA 4

Pós-Graduação stricto sensu 4

Editais de Fomento aos Programas de Pós-Graduação

Pós-Graduação stricto sensu 1

Pós-Graduação lato sensu 1

Seleção de coordenador de curso e tutor bolsistas do Programa UAB/IFBA 1

Chamada pública para seleção discente de bolsa de pós-graduação stricto sensu (Fapesb) 1

Ingresso em matrícula especial 3

Tabela 6.  Vagas ofertadas para ingresso em 2020

Cursos Lato Sensu

Modalidade Campus Polos Vagas 
Ofertadas

EAD 14   26 1015

Fonte: PROEN/IFBA
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Tabela 7.  Vagas ofertadas para ingresso em 2020- Matrículas Regulares

Cursos Stricto Sensu Campus Vagas 
Ofertadas Edital de Seleção

Mestrado Acadêmico em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) Porto Seguro 20 Edital nº 008/2019/UFSB/IFBA

Mestrado Profi ssional em Educação Profi ssional e Tecnológica (PROFEPT) Salvador 0  

Mestrado Profi ssional em Engenharia de Materiais (PPGEM) Salvador 20 Edital nº 09/2020/PRPGI/IFBA

Mestrado Profi ssional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) Salvador 16 Edital nº 08/2020/PRPGI/IFBA

Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) Salvador 19 Edital nº s/n/2019/DMMDC

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação (PROFNIT)

Camaçari 10 Edital sn-2019 - PROFNIT

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação (PROFNIT)

Jequié 12 Edital sn-2019 - PROFNIT

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 
Inovação (PROFNIT)

Salvador 0  

Total   97  

Fonte: PROEN/IFBA

Tabela 8.  Vagas ofertadas para ingresso em 2020 - Matrículas Não Regulares

Cursos Stricto Sensu Campus Matrícula

Mestrado Acadêmico em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA) Porto Seguro 27

Mestrado Profi ssional em Educação Profi ssional e Tecnológica (PROFEPT) Salvador 37

Mestrado Profi ssional em Engenharia de Materiais (PPGEM) Salvador 0
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Mestrado Profi ssional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP) Salvador 24

Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) Salvador 0

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) Salvador 0

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) Jequié 0

Mestrado Profi ssional Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) Camaçari 0

Total   88

Fonte: PROEN/IFBA

Em números

Número de afastamento para qualifi cação: 39

Número de títulos de pós-graduação obtidos pelos servi-
dores nos últimos 5 anos: 303

Títulos obtidos pelos servidores

Tabela 9.  Número de servidores qualifi cados 
em Programas de Pós-Graduação (2018-2020)

Nível 2018 2019 2020

Mestrado 12 14 6

Doutorado 35 28 11

Pós-Doutorado 0 1 0

Total 47 43 17

** Houve 20 pedidos de prorrogação de afastamento para conclusão do curso e 11 

Solicitações de prazo para apresentação do título em função da pandemia.
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 CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Objetivos Estratégicos 

•  Estimular e fomentar a pesquisa científi ca e tecnológica e a inovação desenvolvidas no âmbito do Instituto;

• Estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo;

• Transferência de tecnologia e a prestação de serviços tecnológicos.

Principais Resultados Alcançados 

• Aumento na adesão e melhoria das propostas de pesquisas do Programa de Iniciação Científi ca e Tecnológica;

• Incremento na oferta de bolsa de Iniciação Científi ca nas Ações Afi rmativas;

• Ampliação do número de Grupos de Pesquisa credenciados juntos ao CNPq;

• Aumento dos processos de depósito de patentes de invenção, marca, modelos de utilidade no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e registro de software;

•  Disseminação e divulgação da cultura de propriedade intelectual e inovação;

• Recomposição do Comitê de Iniciação Científi ca e Tecnológica e do Comitê de Inovação.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Qualidade das propostas nos Editais de Iniciação Científi ca e Tecnológica;

• Interesse dos pesquisadores e orientadores no Programa de Iniciação Científi ca de nível médio (PIBIC-EM);

• Carga horária docente dedicada às ações de pesquisa;

• Política de Pesquisa e Inovação incipiente nos campi.
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• Desconhecimento dos pesquisadores sobre os processos de depósito de patentes de invenção, marca, modelos de utilidade 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registro de software;

• Desconhecimentos sobre os procedimentos para desenvolvimento de projeto de pesquisa envolvendo parceria com outras ICTs;

• Articulação entre a Reitoria e os campi as ações de Pesquisa e Inovação.

Desafi os Futuros 

• Fortalecer a pesquisa acadêmica científi ca desenvolvida pelos Programas de Iniciação Científi ca e Tecnológica, considerando 
Ensino-Pesquisa-Extensão;

• Articular e conscientizar os campi sobre políticas de pesquisa e inovação;

• Formar nos campi programas de Pós-Graduação e procedimentos para proteção de tecnologia junto ao INPI;

• Ampliar a formação de recursos humanos para as atividades de pesquisa científi ca e tecnológica;

• Alinhar as políticas dos Comitês de Iniciação Científi ca e Tecnológica e o Comitê de Inovação.

Indicador: Evolução de Bolsas de 
Pesquisa (EBP)

EBP = B. de Pesquisa Ano Atual – B. de Pesquisa Ano Anterior  X 100
Bolsas de Pesquisa Ano Anterior

EBP = 182 - 145 X 100 = 25,51%
                 145

Em números

Evolução de Bolsas de pesquisa: 25,21%

20 Seminários apresentados

125 Grupos de pesquisa

19 Propostas de auxílio à tradução e publicação de produ-
ção científi ca de servidores: R$ 10.405,00

19 Projetos de apoio fi nanceiro a projetos de pesquisa e 
extensão para prevenção e enfrentamento da Covid-19: 
R$ 300.00,00

Fonte: PRPGI
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Tabela 10.  Bolsas por modalidade e fonte de fomento

Financiamento/Modalidade PIBITI PIBIC-EM PIBIC PIBIC-AF

Campus 22 49 11 0

Reitoria 5 5 0 23

CNPq 6 7 11 1

FAPESB 0 0 42 0

Total 33 61 64 24

Fonte: PRPGI

Número de bolsas de cada modalidade

1º Congresso de divulgação da produção 
científi ca e pesquisa. TEMA “Ciência e 
Educação para Fortalecer a Democracia e 
Combater as Desigualdades”

179 Trabalhos submetidos

1084 Participantes inscritos

541 Estudantes do IFBA inscritos

Distribuição percentual de trabalhos por categoria:

1% Apresentação artística

5% Minicursos

28% Comunicações Gerais

69% de Trabalhos desenvolvidos no âmbito dos progra-
mas ICTI

6 bolsistas - Chamada nº 03/2020/PRPGI/IFBA: 
R$7.400,00

5 Instrutores para o curso de capacitação: R$ 7.225,00

Tabela 11.  Indicadores de Propriedade Intelectual. 
Atendimento ao Pesquisador/Inventor por Campus 

Campus Público-Atendido
Quant. por 

campus 
2019

Quant. por 
campus 

2020

Barreiras 01 docente 1 0

Camaçari 01 aluno e 03 docentes 1 3
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Paulo Afonso 01 docente 0 1

Porto Seguro 02 docentes 0 2

Santo Amaro 05 docentes 0 5

Salvador 11 alunos e 40 docentes 8 43

Simões Filho 02alunos e 04 docentes 2 4

V. da Conquista 03 docentes 1 2

Externo
03 inventores Indepen-
dentes e 05 do Hospital 
Roberto Santos

6 2

Total Geral   19 62

Fonte: PRPGI/DINOV

Tabela 12.  Comparativo da Propriedade Intelectual 

MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ações 2019 2020

Atendimento/Orientação a inventores 19 62

Concessão de carta patente de Patente de 
Invenção

2 5

Concessão de carta patente de Modelo de 
Utilidade

0 0

Concessão de registro de Programa de com-
putador

7 8

Concessão de registro de Desenho Industrial 0 0

Concessão de registro de Marca 1 0

Pedidos de Patente de Invenção (PI) encami-
nhados ao INPI

1 8

Pedidos de Modelo de Utilidade (MU) encami-
nhados ao INPI

2 0

Pedidos de Desenho Industrial (DI) encami-
nhados ao INPI

0 0

Pedidos de Programa de computador encami-
nhados ao INPI

7 8

Pedidos de Marcas encaminhados ao INPI 0 0

Total Retribuições ao INPI R$ 
9.129,00

R$ 
13.068,00

Fonte: PRPGI/DINOV

Depósitos de pedidos de propriedade intelectual

Fonte: PRPGI/DINOV
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Carteira de propriedade intelectual do IFBA

Fonte: DINOV/PRPGI

Edital de encomenda tecnológica

Desenvolvimento de um sistema computacional de registro online de demandas e ofertas de solução de problemas tecnológicos

Projeto de adaptação de um caminhão E-TEC para atuar como espaço maker itinerante.

12 Bolsa a pesquisadores: R$ 2.300,00

Participação nos editais da SETEC/MEC

Captação adicional de recursos de mais de 1 (hum) milhão de reais

(https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-12-2020-prpgi-ifba)

(https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-13-2020-prpgi-ifba)

(https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-15-2020-prpgi-ifba)

(https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2020/edital-no-17-2020-prpgi-ifba)
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FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO IFBA / COMUNIDADE

Objetivos Estratégicos 

• Fortalecer os programas e projetos de extensão, para uma maior interação institucional com a comunidade local e regional;

• Viabilizar o acompanhamento de egressos mediante cadastros, eventos e pesquisas acerca da sua inserção no mundo do trabalho, bem co-
mo sua satisfação pessoal e profi ssional;

• Fomentar ações de empreendedorismo, empresas juniores e escritório de projetos.

Principais Resultados Alcançados 

• Oferta de cursos FIC/PRONATEC e MEDIOTEC;

•  Editais de fomento de projetos de extensão;

•  Aprovação do recredenciamento das Fundações de Apoio;

• Regulamento bolsa formação;

• Regulamento FIC;

• Desenvolvimento de ações de empreendedorismo, empresas juniores e escritório de projetos nos campi;

• Realização de pesquisa aplicada aos egressos com objetivo de avaliar dos cursos, continuidade dos estudos, perfi l de inserção 
no mundo do trabalho e possíveis motivos de não inserção profi ssional;

• Adequação de sistema para registro e mobilização de novas oportunidades de estágio.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Difi culdade em dialogar com os atores;

• Contingenciamento de recursos;
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• Número insufi ciente de pessoal na PROEX;

• Contexto da Pandemia;

• Difi culdades na sistematização de projetos orientadores de novas ações;

• Impedimento de visitas para novas parcerias devido ao contexto de isolamento social.

Desafi os Futuros 

• Capacitar pessoal e reestruturar o setor;

• Mapear as demandas das comunidades ao entorno dos campi do IFBA;

• Ampliar captação de recursos;

• Elaborar Política de Extensão do IFBA;

• Fomentar ações de empreendedorismo, empresas juniores e incubadoras;

• Aprimorar os meios de comunicação entre o IFBA e o mundo do trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS.

Objetivos Estratégicos 

Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e necessidades, estabelecendo desde projetos de concepção até 
mecanismos que inter-relacionem os saberes.
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Principais Resultados Alcançados 

• Consolidação de novas parcerias em programas e projetos com a comunidade local e alcance das políticas de extensão;

• Expansão de parcerias com órgãos públicos e privados para atuarem na área da extensão tecnológica, apoiando a Inovação e o 
empreendedorismo local.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

Aprimorar aplicação de instrumentos de avaliação do êxito da política de educação profi ssional. 

Desafi os Futuros 

• Aumentar o número de parcerias com a sociedade para concretização de projetos de extensão com natureza de inovação tec-
nológica;

• Aumentar a participação em eventos empresariais;

• Atualizar os PPC’s dos cursos do IFBA e criação de novos cursos alinhados com as necessidades socioeconômicas.

Indicador: Evolução de Alunos Participantes 
das ações de extensão (EAAE)

Este indicador mede como evoluiu o número de participações 

em atividades de extensão.

EAAE = 
Nº de Alunos Partic. Ano Atual – Nº de Alunos Partic. Ano Anterior 

x 100
 

 Nº de Alunos Partic. Ano Anterior  

EAAE =
 1.781 - 5.423 

X 100 = - 67%
 5.423

Evolução dos Alunos Participantes
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Indicador: Evolução de Docentes 
Participantes das Ações de Extensão (EDAE)

Este indicador mede como evoluiu o número de participações de 

docentes em atividades de extensão.

EDAE = 
Nº de Doc. Partic. Ano Atual – Nº de Doc. Partic. Ano Anterior 

x 100
 Nº de Docentes Partic. Ano Anterior

EDAE =
 908 - 280 

X 100 = 224%
    280

Evolução dos Alunos Participantes

O ano de 2020 foi muito desafi ador para PROEX, em partes, pelas di-

fi culdades impostas pela Pandemia do COVID-19 que obrigou a Pró

-Reitoria a se reinventar para manter a interação com a comunida-

de interna e externa, bem como pela necessidade de se reorganizar, 

tanto no aspecto regimental quanto conceitual e prático, tendo em 

vista o processo de descaracterização que o setor vinha sofrendo 

ao longo dos últimos anos.

Outros resultados das atividades extensionistas:

Em números

Jogos Eletrônicos dos Estudantes do IFBA (E-JIFBA)

21 campi envolvido
03 modalidades de jogos (Free Fire, Fifa e Xadrez)
44 servidores envolvidos
320 alunos envolvidos

Publicação de editais: 9
167.125,00 recursos envolvidos
94 bolsas ofertadas
Público: alunos do ensino médio e superior
11 campi envolvidos 
15 projetos 

Oferta cursos FIC
9 cursos ofertados
598 vagas ofertadas
10 professores mediadores a distância (PMD)
Público contemplando: comunidade externa e interna 
aos campi (discentes e docentes)
Recursos envolvidos: 249 foram fi nanciadas pelo SETEC/
MEC, através do Termo de Execução Descentralizada – 
TED nº 9384 e 250 por recursos próprios do IFBA
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Tabela 13.  Quadro Cursos FIC 2020

CURSOS /LOCALIDADE Nº DE ALUNOS MATRICULADOS
Nº DE 

BOLSISTAS
CUSTO PREVISTO

Pedreiro de Alvenaria em Caculé/BA 42 07 R$ 19.358,00

Arco da Construção Civil (Pedreiro de Alvenaria, Argamassa e Pintor) em 
três bairros de Salvador - Nordeste de Amaralina, Boca do Rio e Itapuã

120 (40 em cada bairro) 34 R$ 46.904,86

Prepara IFBA 2019 em quatro bairros de Salvador - Nordeste de Amarali-
na, Boca do Rio, Itapuã e Bairro da Paz

183 (60 Bairro da Paz + 50 Nor-
deste de Amaralina + 32 Itapuã + 

41 Boca do Rio)
22 R$ 74.944,00

R$ 141.206,86

Oferta de cursos técnicos através da modalidade MedioTec 
É uma iniciativa da REDE e-TEC Brasil que busca promover uma formação técnica concomitante à formação regular, destinados aos alunos 

da Rede Pública de Educação, socialmente vulneráveis, com idade entre 15 e 19 anos, que estejam matriculados no Ensino Médio, a fi m de 

possibilitar a esses estudantes uma maior chance de ingresso no mercado de trabalho. O quadro abaixo detalha os dados dos cursos que fo-

ram ofertados no ano de 2020:

Tabela 14.  MedioTec 2020

Campus PROFESSORES MODALIDADE CURSO/TURMA ALUNOS ATINGIDOS

Juazeiro 2 Concomitante Informática / CINF- T1 10

Ubaitaba 3 Subsequente
Informática / SINF- T1 14

Informática / SINF- T6 11



107

Ubaitaba CIMA 5

Concomitante
Redes de Computadores/

CRC – T3
2

Subsequente

Manutenção e Suporte em 
Internet/ SMSI– T8

11

Informática para internet / 
SINF – T3

28

Jacobina 2 Subsequente Informática / SINF – T1 11

Lauro de Freitas 4
Concomitante Informática / CINF – T1 13

Subsequente Informática / SINF – T1 16

Santo Antônio de Jesus 7

Concomitante Informática / CINF – T1 16

Informática / CINF – T2 15

Subsequente

Informática / SINF – T1 22

Informática / SINF – T2 11

Informática / SINF – T3 7

Valor total de R$ 2.017.092,74, recurso oriundo do TED nº 6546 e 6602, respectivamente, no valor de R$ 1.039.819,69 e de R$ 1.007.599,47.
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Convênios e Parcerias fi rmadas em 2020
Apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, 

projetos e iniciativas, abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas e de empresas controladas, 

contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela UPC.

O Instituto Federal da Bahia, através da PROEX, vem desenvolvendo parcerias com diversas instituições públicas e privadas para fomentar 

as atividades de pesquisa, ensino e extensão na Instituição, com interveniência de Fundações de Apoio. Segue relação dos principais pro-

jetos em execução durante o ano de 2020:

Tabela 15.  Principais projetos executados em 2020

 PROJETOS FUNDAÇÃO VIGÊNCIA TOTAL DE RECURSOS

Controle de leitos de campanha de paciente da pandemia COVID-19  
(SEI:23279.004536/2020-91)

FAPEX
27.07.2020 

a
 30.06.2021

R$ 115.200,00

Pesquisa para implantação de 01 núcleo de futebol que contribuirá para o desenvolvi-
mento do programa academia & futebol departamento de ensino - campus de Jequié 
(SEI: 23459.000269/2020-65)

FAPEX
14.05.2020 

a
14.06.2022

R$ 224.824,78

Desenvolvimento e manutenção do sistema de prospecção e execução de projetos do 
Polo de Inovação Salvador (PIS) (SEI:23278.001047/2018-73 e  23278.002951/2020-11)

FAPEX
01.08.2018 

a
01.08.2021

 R$ 219.263,19

 Alternativas biotecnológicas sustentáveis para aumento do fator de recuperação de pe-
tróleo de reservatórios carbonáticos (23278.014041/2016-02)

FAPEX
19.05.2017 

a 
18.03.2021

R$ 4.306.073,00
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Sistema para aplicação de plasma em odontologia (SEI: 23278.017736/2018-08) FEP
25.01.2019 

a
25.05.2021

R$ 432.700,00

Implantação de cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA (SEI:23279.021777/2017-08) 

FEP
24.11.2017 

a 
24.11.2021

R$ 4.155.760,00

Desenvolvimento de um Sistema de Stitching de Imagens Tomográficas (TOMO) (SEI: 
23278.014442/2019-05)

FEP
06.07.2020

 a
06.05.2021 

R$ 187.840,00

Desenvolvimento e implantação do sistema estadual de gerenciamento de riscos e be-
nefícios à saúde da VISA-SC (SEI: 23278.010264/2015-68 e 23279.006807/2020-43)

FEP
07.07.2016 

a
 01.07.2021

R$ 440.000,00

Apoio ao projeto de desenvolvimento de módulos para capacitação e apoio técnico à 
elaboração de minuta de planos municipais de saneamento básico dos municípios do 
estado da Bahia selecionados pela FUNASA (SEI: 23278.013463/2017-33)

FEP
07.12.2017 

a
13.08.2021

 R$ 4.551.805,30

Desenvolvimento de Torre de Esterilização UV Compartimentalizada 
(23278.004094/2020-93 )

FEP
17.07.2020

 a
 17.02.2021

R$ 198.000,00

Desenvolvimento de um Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) (SEI: 
23278.003697/2020-78)

FEP
04.06.2020 

a
 04.08.2020

R$ 52.180,00 

Desenvolvimento de Pesquisa, desenvolvimento e implantação de ensaios de certi-
ficação, calibração e avaliação de medidores, equipamentos e dispositivos de pro-
teção de trabalhadores, pacientes e indivíduos públicos, associados à saúde (SEI: 
23278.004160/2015-14 e 23279.006842/2020-62).

FEP
26.08.2015

 a
 31.12.2021

-
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SUSTENTABILIDADE

Objetivos Estratégicos 

Modernizar a infraestrutura física.

Principais Resultados Alcançados 

• Contratação de sistemas de energia solar para 10 campi;

• Execução de obra de adaptação à acessibilidade de trecho da calçada em torno da Reitoria;

• Início de obra de adaptação à acessibilidade de sanitários do campus Vitória da Conquista.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

Atendimento a demandas externas prioritárias não previstas no PDI.

Desafi os Futuros 

Elaborar Plano Diretor de Estrutura Física que preveja diretrizes para a modernização do IFBA.
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EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO

Objetivos Estratégicos 

Proporcionar condições satisfatórias dos espaços físicos para a oferta de educação profi ssional de excelência.

Principais Resultados Alcançados 

• 02 (dois) novos campi;

• 05 (cinco) Centros Tecnológicos de Referência;

• 02 (dois) novos galpões;

• Realização de Estudos e Laudo Técnico do Prédio da Reitoria.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Necessidade de adequação de projetos;

• Necessidade de revisão de quantitativos;

• Corpo técnico insufi ciente para acompanhamento adequado do andamento das obras.

Desafi os Futuros 

Elaborar Plano Diretor de Estrutura Física que preveja diretrizes para a modernização do IFBA.
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MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE DO INSTITUTO

Objetivos Estratégicos 

Manter as condições de conforto e segurança da estrutura física para a oferta de educação profi ssional de excelência.

Principais Resultados Alcançados 

• Serviços diversos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva;

• Apoio técnico à Reitoria e campi.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Falta de um sistema mais efi ciente de planejamento/processos;

• Equívocos no contrato de prestação de serviço.

Desafi os Futuros 

• Elaboração de novo contrato de manutenção mais efi ciente.
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Indicador: Infraestrutura física e tecnológica 
Este Indicador mede a melhoria das condições da estrutura física do Instituto por metro quadrado.

Evolução da Expansão e Manutenção

Acervo Bibliográfi co para as Instituições 
da Rede Federal de Educação Profi ssionalda Rede Federal de Educação Profi ssional

Em números

Contratação e instalação de usinas fotovoltaicas

Investimento: R$ 4.120.390,40

10 campi atendidos

56 usinas instaladas

Em números

Reestruturação e modernização – manutenção e reforma

Despesas Empenhadas: 

20RL: R$ 2.632.511,55 

20RG:  R$ 6.910,00
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Infraestrutura Tecnológica

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

INTERNACIONALIZAÇÃO

Objetivos Estratégicos 

• Fortalecer e expandir as ações de internacionalização;

• Estabelecer e desenvolver a política linguística para a formação continuada da comunidade em idiomas estrangeiros.

Principais Resultados Alcançados 

• Aumento da visibilidade nacional e internacional do IFBA;

• Seleção de estudantes de graduação para participação em programa de duplo diploma entre os Cursos de Graduação do IFBA e 
os Cursos de Mestrado do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal;

• Pré-seleção de estudantes de graduação para participação no Processo Seletivo do Programa Futuros Líderes nas Américas;
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• Oferta do programa debolsas de estudos de graduação,Lester B. Pearson International Scholarships, Canadá;

• Formalização de acordo de cooperação multilateral entre IFBA, IFAM, IFAP, IFFAR, IFMT.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Adiamento de período de estudos de estudantes do IFBA no exterior em razão de pandemia de coronavírus;

• Retirada, por parte do AFS, de 4 (quatro) estudantes internacionais que estavam realizando período de intercâmbio no IFBA em 
função da pandemia.

Desafi os Futuros 

• Aumentar o número de acordos internacionais para expansão da internacionalização do IFBA;

• Ofertar aos servidores e estudantes oportunidades de estudo no exterior.

Em números

3 editais 

6 alunos atendidos

2 cursos ofertados em parceria com o Tecnológico de Antioquia (TDEA), na Colômbia

1200 teste de nivelamento TOEIC BRIDGE

III Seminário de Internacionalização do IFBA: 510 participantes inscritos, 3 mil visualizações no YouTube

Oferta de 19 vagas nos cursos superiores do IFBA à estudantes internacionais através do Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação (PEC-G)
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DESENVOLVER CULTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA À ESTRATéGIA: ARTICULAÇÃO DAS 
POLÍTICAS E ESTRATéGIAS DA REITORIA COM OS CAMPI

Objetivos Estratégicos 

• Disseminar a cultura do Planejamento Estratégico e Plano de Metas nos Setores Estratégicos.

Principais Resultados Alcançados 

• Mapear os fl uxo e suporte para a eleição dos Conselhos de Campus;

• Aprovação do PDI (2020-2024) pelo Conselho;

• Elaboração de Estudos Socioeconômicos e levantamento de vocações regionais dos seis Centros Tecnológicos de Referência 
(Camacã, Campo Formoso, Casa Nova, Itatim, Monte Santo e São Desidério) .

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Ausência de defi nição do escopo de atuação do DDI X PRODIN;

• Ausência da aplicação da análise SWOT prevista na descrição da Metodologia de elaboração do PDI;

• Descomprometimento com a visão e a missão do Instituto.

Desafi os Futuros 

• Promover ações de capacitação e sensibilização dos principais gestores (Reitoria e campi) dos processos de planejamento (PDI 
e PMI);

• Atualizar o PDI Participativo;

• Adotar metodologia do Balanced Score Card (BSC) na atualização do PDI;

• Defi nição dos Indicadores de Desempenho que serão adotados para o acompanhamento do PDI.
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INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA ATIVA

Objetivos Estratégicos 

• Cumprir integralmente os 49 itens de transparência ativa exigidos pela CGU;

• Elaborar e aprovar o Plano de Dados Abertos do IFBA para o biênio 2021-2022 e execução da abertura das bases de dados conforme planejamento;

• Implantar o programa de integridade no IFBA.

Principais Resultados Alcançados 

• Cumprimento dos itens da transparência ativa;

• Elaboração e aprovação do Plano de Dados Abertos do IFBA para o biênio 2021-2022;

• Elaboração e aprovação do Plano de Integridade do IFBA; 

• Instituição da Unidade de Gestão da Integridade (UGI);

• Preenchimento de 100% dos itens do Painel de Integridade da CGU;

• Elaboração do Relatório “Balanço da Gestão”;

• Gestão do Serviço de Atendimento ao Cidadão (e-SIC e Fala.BR);

• Fluxo de Controle de Nepotismo e Fluxo de Confl ito de Interesses.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Reestruturação dos recursos humanos;

• Difi culdade de obter as informações solicitadas nos itens de transparência ativa;

• Difi culdade na defi nição dos riscos à integridade.
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Desafi os Futuros 

• Cumprir os 49 itens da transparência ativa e divulgar informações nos locais determinados pelo Guia da Transparência Ativa; 

• Capacitar e treinar dos servidores responsáveis pela abertura das bases de dados;

• Publicar a 2ª versão do Plano de Integridade em outubro de 2021;

• Fortalecer a política de gestão de risco.

ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS

Objetivos Estratégicos 

• Ampliar a proteção social dos estudantes em situação de vulnerabilidade em decorrência da crise sanitária;

• Aprovar a política de Auxílio a Inclusão Digital Emergencial;

• Aperfeiçoar e implantar processos para atendimento as pessoas com necessidades específi cas.

Principais Resultados Alcançados 

• Revisão da política da assistência estudantil do IFBA – REVPAE;

• Implementação do SUAP - módulo assistência estudantil.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Impactos da pandemia Covid 19.
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Desafi os Futuros 

• Observar as demandas necessárias no Plano de contingência no Pós-pandemia;

• Liberar o orçamento da Assistência Estudantil para manutenção do auxílio.

Em números

263 questionários respondidos pelos estudantes com defi ciência.

80 pessoas capacitadas - curso de extensão ialodê em casa: curso de comunicação e direito à informação sobre gênero, raça, etnia e 
diversidade sexual.

3.420 kits alimentação distribuídos para estudantes em condição de vulnerabilidade social.

Quantidade de estudantes atendidos 
pelos auxílios emergenciais aprovados 
em função da pandemia da COVID-19

Fonte: SUAP e Levantamento realizado junto aos campi

Quantidade de estudantes atendidos 
por modalidade no programa de apoio 
e assistência ao estudante (PAAE)

Fonte: Levantamento realizado com os campi entre dez/20 
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Quantidade de Projetos Desenvolvidos 
nos Programas Universais - 2020 Programas Universais e Complementares

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES éTNICO-RACIAIS

Objetivos Estratégicos 

• Institucionalizar o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI);

• Enfrentar o racismo institucional.

Principais Resultados Alcançados 

• Construção de ações para impulsionar os Neabi´s Locais;

• Construção de plataforma para avaliar a implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 considerando Diretrizes Curriculares;

• Institucionalização das bancas de heteroidentifi cação no IFBA;

• Implantação das cotas quilombolas no IFBA.
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Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Aprovação da Política pelo Conselho Superior;

• Impactos pouco efetivos: importância da valorização da diversidade como estrutural e estruturante na comunicação.

Desafi os Futuros 

• Institucionalizar o Conselho do NEABI e aprovar a política no Consup;

• Divulgar material de orientação do curso; 

• Ampliar as estratégias de monitoramento das políticas contra o racismo.

Em números

Oferta de bolsa para 133 estudantes indígenas e quilombolas de cursos de graduação

2 pesquisas aplicadas 

Apresentação do barema de monitoramento das Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08

IMAGEM INSTITUCIONAL

Objetivos Estratégicos 

• Fortalecer a imagem do IFBA para com os públicos interno e Externo;

• Disseminar a identidade Institucional para o Público Interno.
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Principais Resultados Alcançados 

• Aumento de seguidores nas redes sociais;

• Abertura de espaço para notas e comunicados para publicações específi cas ao público interno no site institucional;

• Envio semanal das pautas por e-mail institucional;

• Reformulação e atualização do site institucional.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Servidores não desenvolverem sentimento de pertencimento à Instituição e de não reconhecimento do seu porte, importância 
e identidade.

Desafi os Futuros 

• Aumentar o nível de compreensão dos servidores quanto a importância dos Institutos Federais e sua identidade diferenciada 
da Universitária; 

• Implementação do novo layout no site institucional;

• Aquisição, distribuição e instalação dos softwares.

Em números

5 entrevistas

10 matérias especiais

6 eventos e campanhas

400 cards foram publicados nos feeds

Instagram: crescimento no número de seguidores, de 4.300 em 2019 
para 16.100 em 2020 

Facebook: 67.015 seguidores
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GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA

Objetivos Estratégicos 

• Defi nir prioridades em função dos recursos disponíveis;

• Padronizar as atividades de compras, licitações, fi scalização de contratos, transporte e patrimônio;

• Aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e controle com foco na otimização dos recursos e transparência.

Principais Resultados Alcançados 

• Fortalecimento do planejamento (PMI) mais participativo;

• Capacitação dos servidores da área técnica;

• Atualização do SUAP módulo Administrativo (contratos);

• Publicação de orientadores das licitações;

• Publicação de Portaria com cronograma das compras;

• Apoio aos campi na identifi cação das prioridades na aplicação dos recursos disponíveis;

• Maior integração entre a área administrativa;

• Uso da tecnologia favorecendo a celeridade nos processos;

• Otimização de gastos utilizando sistemas eletrônicos, reduzindo gastos com insumos e consequentemente melhor uso sus-
tentável;

• Trabalho em equipe;

• Efetivar o plano de compras compartilhadas – Comitês de compras e Plano Anual de Contratação.
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Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Prática de gestão do conhecimento incipiente; 

• Fragilidade no desenvolvimento de processos de trabalho;

• Trabalho remoto;

• Força de trabalho reduzida.

Desafi os Futuros 

• Planejamento (PMI): Migração para o SUAP, adequação ao PDI e revisão da metodologia;

• Mapear os principais processos gerenciados pela PROAP, articulado com os campi e outros setores estratégicos;

• Concepção do pensamento sistêmico e de apoio aos campi;

• Incrementar a força de trabalho da PROAP.

QUALIDADE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Objetivos Estratégicos 

• Defi nir prioridades em função dos recursos disponíveis;

• Padronizar as atividades de compras, licitações, fi scalização de contratos, transporte e patrimônio;

• Aprimorar os mecanismos de liderança, estratégia e controle com foco na otimização dos recursos e transparência.



125

Principais Resultados Alcançados 

• Incremento no orçamento de investimentos de R$ 5 milhões após reavaliação das despesas do IFBA em função da suspensão 
das atividades presenciais;

• Monitoramento da execução do orçamento;

• Revisão contratual – ressarcimento financeiro de R$ 1.584.117,04;

• Contratação de empresa especializada em inventário patrimonial;

• Aliar estratégias com os campi para aquisição de material para enfrentamento da Covid-19;

• Acompanhamento da execução e prestação de Contas dos TED’s, Convênios;

• Portarias e demais Termos compactuados na Reitoria e nos outros campi do IFBA;

• Fortalecimento da atividade de fiscalização de contrato - Aplicação de multa de mais de R$ 6 milhões por inexecução do con-
trato administrativo.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Dificuldade em mapear preventivamente as necessidades para alocação de recursos nos campi e Reitoria;

• Pouca adesão aos processos de compras por parte dos setores requisitante; 

• Pouco estimulo aos critérios de sustentabilidade.

Desafios Futuros 

• Manutenção da infraestrutura física e do parque tecnológico da instituição diante do contexto político-econômico nacional de 
redução do orçamento;

• Cenário pouco favorável à destinação de recursos para despesas de capital na Rede Federal;

• Ampliação de compras de itens que atendam a política de sustentabilidade;

• Acompanhar contratação dos serviços do almoxarifado virtual e taxigov;

• Implantação do SIADS módulo almoxarifado para os campi e patrimônio.
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Ação do governo

Despesa empenha  
R$ 7.935.103,59 

Despesa paga
R$ 1.550.781,22 

Resto a pagar no exercício 
não processados
R$ 6.335.040,77 

Despesa empenha  
R$ 66.860.819,00 

Despesa paga
R$ 39.023.535,77

Resto a pagar no exercício 
não processados
R$ 21.152.990,26 

Investimento em equipamentos 
e material permanente

Funcionamento 
das Instituições Federais

Em números

4 Relatórios publicados;

 3.000 documentos orçamentários emitidos aproximadamente;

 8 Termos de execução descentralizada recebidos em 2020 (SIMEC);

 30 Termos de execução descentralizada em executados e em acompanhamento em 2020 (SIMEC);

 13 Prestações de Contas de Termos de execução descentralizada encaminhadas aos órgãos concedentes 2020 (SIMEC);

 1 Tomada de Contas em 2020 (SIAFI).
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Tabela 16.  Dotação Orçamentária do IFBA 2020

RESUMO ( REC. DO TESOURO ) - Exercício 2020

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUTADO DIFERENÇA

PESSOAL ATIVO            363.010.072,20           356.789.352,04              6.220.720,16 

PESSOAL INATIVO              70.792.912,00             70.021.285,61                 771.626,39 

CONTRIBUIÇÕES              73.790.691,00             73.582.355,35                 208.335,65 

PROF. SUBSTITUTO              11.696.497,80             11.696.497,80                               -   

SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)                1.037.375,00               1.037.375,00                               -   

SUB-TOTAL        520.327.548,00       513.126.865,80           7.200.682,20 

4.8  Resultado das Principais 
Áreas de atuação
4.8.1  Gestão orçamentária 
e fi nanceira
Em 17 de janeiro de 2020 foi sancionada a Lei .13.978/2020 que es-

timou as receitas e fi xou as despesas para o Exercício fi nanceiro de 

2020. Para o órgão 26427 – Instituto Federal da Bahia a LOA/2020 au-

torizou a dotação inicial de R$ 628.668.997,06 que com o incremento 

determinado pelo crédito descentralizado por instrumentos como 

Emendas e TEDs e a solicitação de crédito decorrente da frustra-

ção de Receitas com base no superávit fi nanceiro apurado em exer-

cícios anteriores a dotação total geral fi cou em R$ 637.309.513,77. O 

orçamento deste exercício foi liberado em etapas conforme previs-

to na LDO. A primeira parcela representou 59 por cento do orçamen-

to e foi liberado com a fonte do Tesouro decorrente das arrecada-

ções previstas em lei. A segunda parcela de 41 por cento foi libera-

da em junho com recursos decorrente do uso da regra de ouro – en-

dividamento com operações de créditos para realizar despesas de 

capital. Por este motivo vamos observar diferenças entre a dotação 

autorizada e a dotação fi nal. A execução estimada pela LOA estava 

em R$ 618.032.010,09 mais com o incremento citada acima o execu-

tado chegou a R$ 625.140.898,62 gerando uma diferença entre o au-

torizado e o executado na ordem de R$ 12.168.615,15.
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ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                4.833.606,00               4.235.366,24                 598.239,76 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              15.517.827,00             15.049.457,96                 468.369,04 

AUXÍLIO-TRANSPORTE                2.943.356,00                  949.416,55              1.993.939,45 

AUXÍLIO CRECHE                2.281.906,00               2.224.386,50                   57.519,50 

OUTROS BENEFÍCIOS NATALIDADE/FUNERAL                   224.749,00                  174.169,52                   50.579,48 

AJUDA DE CUSTO                   104.486,00                  104.478,60                            7,40 

SUB-TOTAL         25.905.930,00         22.737.275,37           3.168.654,63 

ACERVO                   422.301,06                  422.301,06                               -   

DIÁRIAS                     47.529,04                    47.529,04                               -   

PASSAGENS                     60.151,02                    60.151,02                               -   

CONIF                     86.990,00                    86.990,00                               -   

SUB-TOTAL                616.971,12               616.971,12                               -   

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL              17.393.157,00             17.158.559,21                 234.597,79 

SUB-TOTAL          17.393.157,00         17.158.559,21              234.597,79 

INVESTIMENTO                7.508.592,00               7.501.426,33                     7.165,67 

CUSTEIO              56.916.798,94             56.890.912,26                   25.886,68 

SUB-TOTAL          64.425.390,94         64.392.338,59                33.052,35 

TOTAL        628.668.997,06       618.032.010,09        10.636.986,97 
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RESUMO (REC. DO TESOURO /REC.PRÓPRIO/DESTAQUE RECEBIDO) - Exercício – 2020

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUTADO DIFERENÇA

INVESTIMENTO - FONTE PRÓPRIA                                 -                                  -                                 -   

SUB-TOTAL                               -   

CUSTEIO - FONTE PRÓPRIA                1.355.973,00                  834.682,05                 521.290,95 

SUB-TOTAL                1.355.973,00                  834.682,05                 521.290,95 

CUSTEIO/EMENDAS                1.700.000,00               1.679.526,14                   20.473,86 

INVESTIMENTO/EMENDAS                1.800.000,00               1.762.567,52                   37.432,48 

SUB-TOTAL             3.500.000,00            3.442.093,66                57.906,34 

TOTAL LOA             4.855.973,00            4.276.775,71              579.197,29 

CUSTEIO/TED                3.199.638,86               2.413.847,01                 785.791,85 

INVESTIMENTO/TED                   584.904,85                  418.265,81                 166.639,04 

SUB-TOTAL             3.784.543,71            2.832.112,82              952.430,89 

TOTAL GERAL        637.309.513,77       625.140.898,62        12.168.615,15 

A Evolução da Execução orçamentária do IFBA pode ser acompanhada por órgão destacando também a evolução da execução do orçamen-

to descentralizado por outros órgãos da estrutura do Governo Federal contribuindo para o desempenho da missão e objetivos institucio-

nais. Observamos na comparação com o exercício de 2019 um decréscimo das despesas empenhadas em 2020 com os créditos decorren-

tes da LOA 2020.
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Tabela 17.  Evolução da Execução do Orçamento

Órgão UGE

Ano Lançamento 2019 2020

Unidade 
Orçamentária a 

qual o orçamento 
pertence

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

DESPESAS 
LIQUIDADAS 

DESPESAS 
PAGAS 

26427

INST. FED. DE 
EDUC., CIENC. 
E TEC. DA 
BAHIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCACAO

2.215.039,54 1.611.877,51 353.378,33 345.238,33 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA

0,00 

FUND. COORD. DE 
APERF. DE PESSOAL 
NÍVEL SUPERIOR

4.033,32 4.033,32 3.031,90 142.521,66 

FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO

11.341.030,04 4.609.993,10 4.580.148,11 1.077.713,65 211.214,24 211.214,24 

INST. FED. DE EDUC., 
CIENC. E TEC.
BAIANO

944,00 

INST. FED. DE EDUC., 
CIENC. E TEC. DA 
BAHIA

621.002.092,83 597.616.602,88 556.322.770,78 620.649.406,24 591.561.850,14 550.100.960,15 

MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA

192.660,00 433.599,58 224.824,78 224.824,78 

Total 634.755.799,73 602.230.629,30 560.905.950,79 623.915.118,64 592.351.267,49 550.882.237,50 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020
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Para observar o desenvolvimento das ações do IFBA é necessário conhecer a execução do orçamento por Grupo e Elemento de Despesas, 

observando a evolução ou supressão das despesas. No total o valor empenhado em 2020 foi menor que o de 2019, repercutindo essa ten-

dência nas demais fases da despesa. O valor considerável na coluna do valor de restos a pagar inscritos não processados foi em decorrên-

cia da excepcionalidade prevista no Decreto 10.579/2020.

Tabela 18.  Despesa por Grupo ou Elemento

Órgão
Grupo de 
Despesa

Exercício 2020 2019

Elemento Despesa Empenhada Liquidada
RP não 

processados
Valores pagos Empenhada Liquidada

RP não 
processados

Valores pagos
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01
APOSENT. RPPS, 

RESER. REMUNER. 
E REFOR. MILITAR

58.908.251,38 58.908.251,38 0,00 54.343.926,77 53.083.050,62 53.083.050,62 0,00 48.501.946,46 

03
PENSÕES DO RPPS 

E DO MILITAR
10.852.801,54 10.852.801,54 0,00 10.003.035,66 9.897.246,96 9.889.292,75 7.954,21 9.084.361,83 

04
CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO 
- PES. CIVIL

9.670.890,81 9.670.890,81 0,00 8.872.186,40 9.267.249,36 9.267.249,36 0,00 8.304.290,62 

07
CONTRIBUIÇÃO A 

ENTIDADE FECHADA 
PREVIDÊNCIA

1.362.375,51 1.362.375,51 0,00 1.239.797,88 1.021.889,37 1.021.889,37 0,00 927.239,75 

11
VENCIMENTOS E 

VANTAGENS FIXAS - 
PESSOAL CIVIL

354.423.396,06 353.937.738,95 485.657,11 321.625.188,75 334.708.041,46 334.708.041,46 0,00 304.121.938,43 
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13
OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS

75.607.962,34 75.607.962,34 0,00 75.607.962,34 64.921.839,34 64.921.839,34 0,00 64.921.839,34 

16
OUTRAS DESPESAS 

VARIÁVEIS - PESSOAL 
CIVIL

638.809,95 638.809,95 0,00 577.322,41 901.543,40 901.543,40 0,00 868.916,03 

91
SENTENÇAS  

JUDICIAIS
386.899,62 386.899,62 0,00 355.739,79 376.403,88 376.403,88 0,00 342.629,22 

92
DESPESAS DE EXERCÍ-

CIOS ANTERIORES
238.103,59 238.103,59 0,00 194.693,70 32.564.585,34 32.564.585,34 0,00 32.529.145,08 

96
RESSARCIMENTO  

DESPESAS PESSOAL 
REQUISITADO

Total 512.089.490,80 511.603.833,69 485.657,11 472.819.853,70 506.741.849,73 506.733.895,52 7.954,21 469.602.306,76 
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04
CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO 
- PES.CIVIL

1.298.323,19 1.298.323,19 0,00 1.198.516,44 1.581.352,97 1.581.352,97 0,00 1.425.461,33 

08
OUTROS BENEF. 

ASSIST. DO SERVIDOR 
E DO MILITAR

2.301.581,92 2.271.581,92 30.000,00 2.099.317,27 2.281.594,39 2.281.594,39 0,00 2.095.365,26 

14
DIÁRIAS - PESSOAL  

CIVIL
47.529,04 47.529,04 0,00 47.529,04 328.350,67 328.350,67 0,00 327.290,84 

18
AUXÍLIO FINANCEIRO  

A ESTUDANTES
17.207.203,54 16.054.010,93 1.153.192,61 15.644.195,63 16.809.027,20 10.847.300,22 5.961.726,98 10.429.958,43 

20
AUXÍLIO FINANCEIRO  

A PESQUISADORES
1.895.545,41 435.734,19 1.459.811,22 435.734,19 755.952,15 258.912,98 497.039,17 258.912,98 

30
MATERIAL DE  

CONSUMO
3.261.318,10 473.179,53 2.788.138,57 467.349,65 2.222.886,43 733.178,31 1.489.708,12 686.005,31 
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31
PREMIAÇÕES CUL-

TURAIS, ARTÍSTICAS, 
CIENTÍFICAS

42.214,87 12.000,00 30.214,87 12.000,00 31.789,00 31.789,00 0,00 31.789,00 

32
MATERIAL, BEM OU 

SERVIÇO PARA DIST.
GRATUITA

2.029.547,05 387.602,68 1.641.944,37 387.602,68 2.187.874,81 612.979,60 1.574.895,21 583.670,60 

33
PASSAGENS E DESPE-
SAS COM LOCOMOÇÃO

66.984,72 66.984,72 0,00 66.984,72 271.285,82 240.310,24 30.975,58 238.479,18 

36
OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - P.FÍSICA

1.220.385,35 647.518,15 572.867,20 600.565,04 7.296.702,86 2.982.369,86 4.314.333,00 2.796.997,42 

37
LOCAÇÃO DE  

MÃO-DE-OBRA
36.955.140,42 27.985.843,70 8.969.296,72 27.676.914,53 38.609.387,51 33.189.850,79 5.419.536,72 32.630.069,73 

39
OUTROS SERVIÇOS  

DE TERCEIROS  
PJ - OP.INT.ORC.

14.559.432,47 9.186.874,94 5.372.557,53 9.136.298,32 17.482.206,12 13.606.781,18 3.875.424,94 13.492.148,01 

40
SERVIÇOS DE TECNO-

LOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO - PJ

1.330.801,18 81.734,73 1.249.066,45 81.734,73 338.057,92 163.291,43 174.766,49 163.291,43 

41 CONTRIBUIÇÕES 88.605,00 88.605,00 0,00 88.605,00 99.816,65 99.816,65 0,00 99.816,65 

46
AUXÍLIO- 

ALIMENTAÇÃO
13.929.671,06 13.929.671,06 0,00 12.777.082,13 13.880.361,35 13.880.361,35 0,00 12.715.618,82 

47
OBRIGAÇÕES  

TRIBUTÁRIAS E  
CONTRIBUTIVAS

242.227,12 126.850,46 115.376,66 126.822,13 1.481.781,68 593.988,31 887.793,37 591.245,91 

48
OUTROS AUXÍLIOS  

FINANCEIROS A  
PESSOAS FÍSICAS

82.065,00 82.065,00 0,00 82.065,00 2.536.360,35 1.080.985,35 1.455.375,00 1.074.965,35 

49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 867.854,36 867.854,36 0,00 867.854,36 3.073.949,24 3.073.949,24 0,00 2.826.842,67 

92
DESPESAS DE EXERCÍ-

CIOS ANTERIORES
415.158,44 274.403,68 140.754,76 242.929,83 4.066.281,54 3.952.856,09 113.425,45 3.921.234,28 
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93
INDENIZAÇÕES E  

RESTITUIÇÕES
4.305.429,44 4.305.429,44 0,00 3.956.177,63 4.920.792,83 4.914.474,09 6.318,74 4.516.007,21 

Total 102.147.017,68 78.623.796,72 23.523.220,96 75.996.278,32 120.255.811,49 94.454.492,72 25.801.318,77 90.905.170,41 
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20
AUXÍLIO FINANCEIRO  

A PESQUISADORES

30
MATERIAL DE  

CONSUMO
5.848,00 5.848,00 4.165,70 4.165,70 

37
LOCAÇÃO DE  

MÃO-DE-OBRA

39
OUTROS SERVIÇOS  

DE TERCEIROS  
PJ - OP.INT.ORC.

85.906,32 85.906,32 50.776,83 50.776,83 0,00 50.776,83 

40

SERVIÇOS DE  
TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E  

COMUNICAÇÃO - PJ

11.728,00 11.728,00 8.000,00 8.000,00 

51
OBRAS E  

INSTALAÇÕES
335.628,71 0,00 335.628,71 1.971.466,04 872.270,27 1.099.195,77 228.502,83 

52
EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL PERMANENTE

9.154.970,87 2.049.008,82 7.105.962,05 1.991.477,22 5.620.017,19 15.481,21 5.604.535,98 15.481,21 

92
DESPESAS DE EXERCÍ-

CIOS ANTERIORES
84.528,26 74.628,26 9.900,00 74.628,26 103.712,75 103.712,75 0,00 103.712,75 

93
INDENIZAÇÕES E  

RESTITUIÇÕES

Total 9.678.610,16 2.123.637,08 7.554.973,08 2.066.105,48 7.758.138,51 1.042.241,06 6.715.897,45 398.473,62 

Total 623.915.118,64 592.351.267,49 31.563.851,15 550.882.237,50 634.755.799,73 602.230.629,30 32.525.170,43 560.905.950,79 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020
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Tabela 19.  Despesa por Grupo ou Elemento - Natureza

Órgão
Grupo de 
Despesa

Elemento 
Despesa

Exercício 2020 2019

Natureza 
Despesa

Empenhada Liquidada
RP não 

processados
Valores pagos Empenhada Liquidada

RP não 
processados

Valores pagos
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01

APOSENT.
RPPS, RE-

SER.REMU-
NER. E RE-

FOR.MILITAR
31

90
01

APOSENT.
RPPS, RE-

SER.REMU-
NER. E RE-

FOR.MILITAR

58.908.251,38 58.908.251,38 0,00 54.343.926,77 53.083.050,62 53.083.050,62 0,00 48.501.946,46 

03
PENSOES DO 

RPPS E DO 
MILITAR 31

90
03 PENSOES DO 

RPPS E DO 
MILITAR

10.852.801,54 10.852.801,54 0,00 10.003.035,66 9.897.246,96 9.889.292,75 7.954,21 9.084.361,83 

04

CONTRA-
TACAO POR 
TEMPO DE-

TERMINADO - 
PES.CIVIL

31
90

04

CONTRATA-
CAO P/TEM-

PO DETERMI-
NADO

9.670.890,81 9.670.890,81 0,00 8.872.186,40 9.267.249,36 9.267.249,36 0,00 8.304.290,62 

07

CONTRIBUI-
CAO A EN-

TIDADE FE-
CHADA PRE-

VIDENCIA

31
90

07

CONTRIB. A 
ENTIDADES 
FECHADAS 
DE PREVI-

DENCIA

1.362.375,51 1.362.375,51 0,00 1.239.797,88 1.021.889,37 1.021.889,37 0,00 927.239,75 

11

VENCIMEN-
TOS E VANTA-
GENS FIXAS 
- PESSOAL 

CIVIL

31
90

11

VENCIMEN-
TOS E VAN-
TAGENS FI-
XAS - PES-
SOAL CIVIL

354.423.396,06 353.937.738,95 485.657,11 321.625.188,75 334.708.041,46 334.708.041,46 0,00 304.121.938,43 
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13
OBRIGACOES 
PATRONAIS 31

91
13

OBRIGACOES 
PATRONAIS 
- OP.INTRA

-ORCAMEN-
TARIAS

75.607.962,34 75.607.962,34 0,00 75.607.962,34 64.921.839,34 64.921.839,34 0,00 64.921.839,34 

16

OUTRAS DES-
PESAS VARIA-

VEIS - PES-
SOAL CIVIL

31
90

16

OUTRAS 
DESPESAS 
VARIAVEIS - 

PESSOAL CI-
VIL

638.809,95 638.809,95 0,00 577.322,41 901.543,40 901.543,40 0,00 868.916,03 

91
SENTENCAS 

JUDICIAIS 31
90

91 SENTENCAS 
JUDICIAIS

386.899,62 386.899,62 0,00 355.739,79 376.403,88 376.403,88 0,00 342.629,22 

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

31
90

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

238.103,59 238.103,59 0,00 194.693,70 32.564.585,34 32.564.585,34 0,00 32.529.145,08 

31
91

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

96

RESSARCI-
MENTO DES-
PESAS PES-
SOAL REQUI-

SITADO

31
90

96

RESSARCI-
MENTO DE 
DESP. DE 
PESSOAL 

REQUISITA-
DO

Total 512.089.490,80 511.603.833,69 485.657,11 472.819.853,70 506.741.849,73 506.733.895,52 7.954,21 469.602.306,76 
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04

CONTRA-
TACAO POR 
TEMPO DE-

TERMINADO - 
PES.CIVIL

33
90

04

CONTRA-
TACAO POR 
TEMPO DE-
TERMINADO

1.298.323,19 1.298.323,19 0,00 1.198.516,44 1.581.352,97 1.581.352,97 0,00 1.425.461,33 
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08

OUTROS BE-
NEF.ASSIST. 

DO SERVIDOR 
E DO MILITAR

33
90

08

OUTROS BE-
NEF.ASSIST. 

DO SERVI-
DOR E DO MI-

LITAR

2.301.581,92 2.271.581,92 30.000,00 2.099.317,27 2.281.594,39 2.281.594,39 0,00 2.095.365,26 

14
DIARIAS - 

PESSOAL CI-
VIL 33

90
14 DIARIAS - 

PESSOAL CI-
VIL

47.529,04 47.529,04 0,00 47.529,04 328.350,67 328.350,67 0,00 327.290,84 

18

AUXILIO FI-
NANCEIRO 

A ESTUDAN-
TES

33
90

18

AUXILIO FI-
NANCEIRO 

A ESTUDAN-
TES

17.207.203,54 16.054.010,93 1.153.192,61 15.644.195,63 16.809.027,20 10.847.300,22 5.961.726,98 10.429.958,43 

20

AUXILIO FI-
NANCEIRO A 
PESQUISA-

DORES

33
90

20

AUXILIO FI-
NANCEIRO A 
PESQUISA-

DORES

1.895.545,41 435.734,19 1.459.811,22 435.734,19 755.952,15 258.912,98 497.039,17 258.912,98 

30
MATERIAL DE 

CONSUMO 33
90

30 MATERIAL 
DE CONSU-

MO
3.261.318,10 473.179,53 2.788.138,57 467.349,65 2.222.886,43 733.178,31 1.489.708,12 686.005,31 

31

PREMIACOES 
CULTURAIS, 
ARTISTICAS, 
CIENTIFICAS

33
90

31

PREMIA-
COES CULT., 
ART., CIENT., 
DESP. E OU-

TR.

42.214,87 12.000,00 30.214,87 12.000,00 31.789,00 31.789,00 0,00 31.789,00 

32

MATERIAL, 
BEM OU SER-

VICO PARA 
DIST.GRA-

TUITA

33
90

32

MATERIAL, 
BEM OU SER-
VICO P/ DIS-
TRIB. GRA-

TUITA

2.029.547,05 387.602,68 1.641.944,37 387.602,68 2.187.874,81 612.979,60 1.574.895,21 583.670,60 

33

PASSAGENS 
E DESPESAS 
COM LOCO-

MOCAO

33
90

33

PASSAGENS 
E DESPESAS 
COM LOCO-

MOCAO

66.984,72 66.984,72 0,00 66.984,72 271.285,82 240.310,24 30.975,58 238.479,18 
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36

OUTROS 
SERVICOS DE 
TERCEIROS - 

P.FISICA

33
90

36

OUTROS 
SERVICOS 

DE TERCEI-
ROS - PES-
SOA FISICA

1.220.385,35 647.518,15 572.867,20 600.565,04 7.296.702,86 2.982.369,86 4.314.333,00 2.796.997,42 

37
LOCACAO 

DE MAO-DE
-OBRA 33

90
37 LOCACAO 

DE MAO-DE
-OBRA

36.955.140,42 27.985.843,70 8.969.296,72 27.676.914,53 38.609.387,51 33.189.850,79 5.419.536,72 32.630.069,73 

39

OUTROS 
SERVICOS DE 

TERCEIROS 
PJ - OP.INT.

ORC.

33
90

39

OUTROS 
SERVICOS 

DE TERCEI-
ROS - PES-
SOA JURI-

DICA

14.422.951,90 9.162.403,67 5.260.548,23 9.111.827,05 17.279.291,97 13.469.672,91 3.809.619,06 13.355.039,74 

39

OUTROS 
SERVICOS DE 

TERCEIROS 
PJ - OP.INT.

ORC.

33
91

39

OUTROS 
SERVICOS 

DE TERCEI-
ROS - PES-

SOA JURIDI-
CA (INTRA)

136.480,57 24.471,27 112.009,30 24.471,27 202.914,15 137.108,27 65.805,88 137.108,27 

40

SERVICOS DE 
TECNOLOGIA 
DA INFORMA-
CAO E COMU-
NICACAO - PJ

33
90

40

SERVICOS 
DE TECNO-

LOGIA DA IN-
FORMACAO E 
COMUNICA-

CAO - PJ

1.330.801,18 81.734,73 1.249.066,45 81.734,73 338.057,92 163.291,43 174.766,49 163.291,43 

41
CONTRIBUI-

COES 33
50

41 CONTRIBUI-
COES

88.605,00 88.605,00 0,00 88.605,00 99.816,65 99.816,65 0,00 99.816,65 

46
AUXILIO-ALI-

MENTACAO 33
90

46 AUXILIO-ALI-
MENTACAO

13.929.671,06 13.929.671,06 0,00 12.777.082,13 13.880.361,35 13.880.361,35 0,00 12.715.618,82 
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47

OBRIGACOES 
TRIBUTARIAS 
E CONTRIBU-

TIVAS

33
90

47

OBRIGACOES 
TRIBUTA-

RIAS E CON-
TRIBUTIVAS

94.812,76 80.407,32 14.405,44 80.407,32 111.090,61 104.537,67 6.552,94 104.115,82 

33
91

47

OBRIG.TRI-
BUT.E CON-
TRIB-OP.IN-
TRA-ORCA-
MENTARIAS

147.414,36 46.443,14 100.971,22 46.414,81 1.370.691,07 489.450,64 881.240,43 487.130,09 

48

OUTROS AU-
XILIOS FI-

NANCEIROS 
A PESSOAS 

FISICAS

33
90

48

OUTROS AU-
XILIOS FI-

NANCEIROS 
A PESSOA FI-

SICA

82.065,00 82.065,00 0,00 82.065,00 2.536.360,35 1.080.985,35 1.455.375,00 1.074.965,35 

49
AUXILIO-

TRANSPOR-
TE 33

90
49 AUXILIO-

TRANSPOR-
TE

867.854,36 867.854,36 0,00 867.854,36 3.073.949,24 3.073.949,24 0,00 2.826.842,67 

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

33
90

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

410.835,47 270.080,71 140.754,76 238.606,86 3.839.023,54 3.725.598,09 113.425,45 3.693.976,28 

33
91

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

4.322,97 4.322,97 0,00 4.322,97 227.258,00 227.258,00 0,00 227.258,00 

93
INDENIZA-

COES E RES-
TITUICOES 33

90
93 INDENIZA-

COES E RES-
TITUICOES

4.305.429,44 4.305.429,44 0,00 3.956.177,63 4.920.792,83 4.914.474,09 6.318,74 4.516.007,21 

Total 102.147.017,68 78.623.796,72 23.523.220,96 75.996.278,32 120.255.811,49 94.454.492,72 25.801.318,77 90.905.170,41 
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20

AUXILIO FI-
NANCEIRO A 
PESQUISA-

DORES

44
90

20

AUXILIO FI-
NANCEIRO A 
PESQUISA-

DORES

30
MATERIAL DE 

CONSUMO 44
90

30 MATERIAL 
DE CONSU-

MO
5.848,00 5.848,00 4.165,70 4.165,70 

37
LOCACAO 

DE MAO-DE
-OBRA 44

90
37 LOCACAO 

DE MAO-DE
-OBRA

39

OUTROS 
SERVICOS DE 

TERCEIROS 
PJ - OP.INT.

ORC.

44
90

39
OUTROS 

SERVICOS 
DE TERCEI-
ROS- PES-
SOA JURI-

DICA

85.906,32 85.906,32 50.776,83 50.776,83 0,00 50.776,83 

44
91

39

OUTROS 
SERVICOS 

DE TERCEI-
ROS PJ - 

OP.INT.ORC.

40

SERVICOS DE 
TECNOLOGIA 
DA INFORMA-
CAO E COMU-
NICACAO - PJ

44
90

40

SERVICOS 
DE TECNO-

LOGIA DA IN-
FORMACAO E 
COMUNICA-

CAO - PJ

11.728,00 11.728,00 8.000,00 8.000,00 

51
OBRAS E INS-

TALACOES 44
90

51 OBRAS E 
INSTALA-

COES
335.628,71 0,00 335.628,71 1.971.466,04 872.270,27 1.099.195,77 228.502,83 
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52

EQUIPAMEN-
TOS E MATE-
RIAL PERMA-

NENTE

44
90

52

EQUIPAMEN-
TOS E MATE-
RIAL PERMA-

NENTE

9.154.970,87 2.049.008,82 7.105.962,05 1.991.477,22 5.620.017,19 15.481,21 5.604.535,98 15.481,21 

4 92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

44
90

92

DESPESAS 
DE EXERCI-
CIOS ANTE-

RIORES

84.528,26 74.628,26 9.900,00 74.628,26 103.712,75 103.712,75 0,00 103.712,75 

93
INDENIZA-

COES E RES-
TITUICOES 44

90
93 INDENIZA-

COES E RES-
TITUICOES

Total 9.678.610,16 2.123.637,08 7.554.973,08 2.066.105,48 7.758.138,51 1.042.241,06 6.715.897,45 398.473,62 

Total 623.915.118,64 592.351.267,49 31.563.851,15 550.882.237,50 634.755.799,73 602.230.629,30 32.525.170,43 560.905.950,79 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

A evolução do orçamento também impacta na forma como as licitações são realizadas podendo inclusive demonstrar a evolução de cada moda-

lidade por grupo de despesas. Exceto para investimento nesta modalidade que voltou a ter um incremento em 2020 por conta da solicitação da 

alteração orçamentária da ação 20RL (custeio) para 20Rg (investimento). O valor elevado na modalidade dispensa decorre das seguintes contra-

tações : Inciso 8 – Embasa, Coelba, Correios e EGBA - Empresa Gráfi ca. Inciso 11 – Renovar e Servite – Apoio Administrativo; Inciso 13 – FAPEX.

Demais despesas devido ao estado de Pandemia e conforme 14.065/2020 o limite para o inciso II foi alterado para R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais).

Tabela 20.  Despesa por Modalidade de Licitação

Modalidade de Licitação
Exercício 2020 2019

Grupo Despesa Despesa executada Despesa paga Despesa executada Despesa paga

02 CONVITE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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03 TOMADA DE PRECO
4 INVESTIMENTOS 318.863,66 68.771,90 268.495,51 139.577,87 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.948,61 

04 CONCORRENCIA
4 INVESTIMENTOS 0,00 1.792.861,17 192.637,71 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

06 DISPENSA DE LICITACAO
4 INVESTIMENTOS 848.815,52 64.219,08 98.527,31 60.220,04 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.624.404,40 17.712.394,54 27.063.152,36 21.047.517,65 

07 INEXIGIBILIDADE
4 INVESTIMENTOS 401.234,51 322.238,19 9.300,00 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.128.875,42 556.395,21 1.332.626,21 646.980,70 

08 NAO SE APLICA
4 INVESTIMENTOS 4.120.390,40 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.557.724,76 37.878.929,10 58.119.189,56 42.201.232,78 

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 512.089.490,80 472.819.853,70 506.741.849,73 469.602.306,76 

09 SUPRIMENTO DE FUNDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.231,44 7.231,44 24.143,93 24.143,93 

12 PREGAO
4 INVESTIMENTOS 8.109.696,47 1.610.876,31 1.468.564,12 6.038,00 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.537.833,05 19.841.328,03 33.716.699,43 26.985.295,35 

Total 623.915.118,64 550.882.237,50 634.755.799,73 560.905.950,79 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

Em 2020 com o reconhecimento do estado de pandemia determinado pelo Decreto Legislativo nº 06 e a emenda Constitucional nº 106/2020 

o orçamento da Ação 2994 - Assistência Estudantil recebeu marcadores específicos com os Plano Orçamentário CV19 fonte 0100 e CVRO 

fonte 0144 decorrentes da Regra de Ouro usados para demonstrar a parcela destinada ao combate dos efeitos da pandemia sobre a vida 

econômica dos alunos refletindo em sua capacidade de permanência nos cursos.
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Tabela 21.  Despesa Empenhadas da Assistência Estudantil por UG

UG Executora Ação Governo PTRES

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ 
(Item Informação)

Fonte Recursos 
Detalhada

Despesas 
Empenhadas 

156059
INSTITUTO FEDERAL 
DA BAHIA - BRUMADO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 169.948,00 

191585 - CVRO 0144000000 102.051,66 

Total 271.999,66 

156060
INSTITUTO FEDERAL 
DA BAHIA - SANTO 
ANTÔNIO JESUS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 66.370,63 

189731 - CV19 0144000000 101.162,56 

191585 - CVRO 0144000000 28.956,40 

Total 196.489,59 

156061
INTITUTO FEDERAL 
DA BAHIA - JUAZEIRO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 208.894,00 

189731 - CV19 0144000000 2.400,00 

191585 - CVRO 0144000000 130.431,90 

Total 341.725,90 

158145
REITORIA E CAMPI 
VINCULADOS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 232.716,37 

191585 - CVRO 0144000000 153.699,00 

Total 386.415,37 
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158403
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS CAMAÇARI

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 100000000 175.312,00 

189731 - CV19 0144000000 21.824,60 

191585 - CVRO 0144000000 65.588,00 

Total 262.724,60 

158404
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS BARREIRAS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 413.199,00 

189731 - CV19 0144000000 20.513,39 

191585 - CVRO 0144000000 286.404,38 

Total 720.116,77 

158405
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS VALENÇA

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 409.025,56 

191585 - CVRO 0144000000 192.400,00 

Total 601.425,56 

158406
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS SANTO AMARO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 342.011,00 

189731 - CV19 0144000000 0,00 

191585 - CVRO 0144000000 240.466,00 

Total 582.477,00 

158407
INST. FED.DA BAHIA 
CAMPUS SIMOES FILHO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 668.567,00 

189731 - CV19 0144000000 565,60 

191585 - CVRO 0144000000 430.953,00 

Total 1.100.085,60 

158408
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS PORTO SEGURO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 380.530,00 

191585 - CVRO 0144000000 248.771,00 

Total 629.301,00 
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158409
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS VITORIA DA  
CONQUISTA

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 648.010,00 

191585 - CVRO 0144000000 677.224,00 

Total 1.325.234,00 

158410
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS EUNAPOLIS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 657.780,00 

189731 - CV19 0144000000 334.218,07 

191585 - CVRO 0144000000 97.800,00 

Total 1.089.798,07 

158411
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS SALVADOR

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 2.682.786,10 

189731 - CV19 0144000000 126.561,40 

191585 - CVRO 0144000000 1.727.592,93 

Total 4.536.940,43 

158585
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS PAULO AFONSO

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 329.165,00 

189731 - CV19 0144000000 24.566,83 

191585 - CVRO 0144000000 172.995,00 

Total 526.726,83 

158587
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS ILHEUS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 350.045,00 

189731 - CV19 0144000000 199.556,85 

191585 - CVRO 0144000000 60.000,00 

Total 609.601,85 
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158588
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS JEQUIE

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 280.417,00 

189731 - CV19 0144000000 9.600,00 

191585 - CVRO 0144000000 271.095,00 

Total 561.112,00 

158589
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS IRECÊ

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 238.646,00 

191585 - CVRO 0144000000 150.951,00 

Total 389.597,00 

158590
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS FEIRA DE  
SANTANA

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 150.800,00 

189731 - CV19 0144000000 107.565,69 

191585 - CVRO 0144000000 162.688,50 

Total 421.054,19 

158591
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS SEABRA

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 203.936,00 

191585 - CVRO 0144000000 164.565,67 

Total 368.501,67 

158592
INST. FED. DA BAHIA 
CAMPUS JACOBINA

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDAN-
TES DAS INSTITUICOES FEDE-
RAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 346.722,15 

189731 - CV19 0144000000 4.000,00 

191585 - CVRO 0144000000 280.630,09 

Total 631.352,24 

Total 15.552.679,33 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020
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Tabela 22.  Despesa Empenhadas da Assistência Estudantil Reitoria e Campus vinculados

PI Ação Governo PTRES

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ (Item 
Informação)

Fonte Recursos Detalhada DESPESAS EM-
PENHADAS 

EUCLIDES 
DA CUNHA

AUXÍLIO 
FINANCEIRO 
A ESTUDANTES

2994
ASSISTENCIA AOS ESTU-
DANTES DAS INSTITUI-
COES FEDERAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 122.786,00 

191585 - CVRO 0144000000 84.754,00 

Total 207.540,00 

LAURO DE 
FREITAS

FUNCIONAMENTO 
DAS INSTITUIÇÕES 
FEDERAIS

2994
ASSISTENCIA AOS ESTU-
DANTES DAS INSTITUI-
COES FEDERAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 59.566,37 

191585 - CVRO 0144000000 53.027,00 

Total 112.593,37 

2994
ASSISTENCIA AOS ESTU-
DANTES DAS INSTITUI-
COES FEDERAIS DE EDUC

186391 - CV19 0100000000 50.364,00 

191585 - CVRO 0144000000 15.918,00 

Total 66.282,00 

TOTAL 386.415,37 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

No Orçamento do IFBA a grande ação de Funcionamento é 20RL que apresenta todas as despesas de custeio responsável pelo funciona-

mento do órgão. Mas também houve uma parte do funcionamento relacionado as despesas realizadas com o PO COVID.
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Tabela 23.  Custeio Utilizado para o Combate ao Coronavírus

PI Ação Governo PTRES

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ (Item Informação)

Fonte Recursos Detalhada DESPESAS EMPENHADAS 

REITORIA 20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA 
REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

191616 - CVRO 8144000000 7.452,73 

Total 7.452,73 

LAURO DE 
FREITAS

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA 
REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

191616 - CVRO 8144000000 1.966,38 

Total 1.966,38 

Total 9.419,11 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

E também ações da Covid com a 20RG – Investimento onde o IFBA adquiriu 2225 equipamentos ao custo de R$ 1.233.000,00 tablets para em-

préstimo aos alunos em situação de vulnerabilidade social o exercício de 2020,

Tabela 24.  Investimento Utilizado para o Combate ao Coronavírus

PI Ação Governo PTRES

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ (Item Informação)

Fonte Recursos Detalhada DESPESAS EMPENHADAS 

REITORIA
20RG

REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 
DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER

171023 - COVID-19 8100000000 1.233.000,00 

191617 - CV19 8100000000 8.420,63 

Total 1.241.420,63 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020
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A execução também foi completada com o estoque de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores. os saldos remanescentes de 2017 

que não foram executados e/ou desbloqueados foram cancelados automaticamente pelo SPO/MEC no encerramento de 2020. No quadro 

abaixo é possível verifi car por ano de inscrição do saldo de empenho em restos a pagar sua condição de inscritos, reinscritos, cancelados e 

pagos durante os exercícios de 2015 a 2019.

Tabela 25.  Execução de Restos a Pagar
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IA 2014 6.167,87 6.167,87 

2017 9,00 9,00 2.412,47 2.000,05 412,42 0,00 

2018 78.274,78 40.028,86 31.930,86 6.315,06 0,00 

2019 19.876,99 19.648,99 228,00 798.594,94 152.176,52 228.226,39 418.192,03 

Total 19.876,99 6.176,87 19.648,99 6.404,87 798.594,94 80.687,25 194.205,43 260.569,67 424.507,09 0,00 

26
42

7

IN
ST

.F
E

D
.D

E
 E

D
U

C
.,C

IE
N

C
.E

 

TE
C

.D
A

 B
A

H
IA

26
42

7

IN
ST

.F
E

D
.D

E
 E

D
U

C
.,-

C
IE

N
C

.E
 T

E
C

.D
A

 B
A

H
IA

2015 1.228,62 1.228,62 

2016 3.220,00 3.220,00 

2017 1.486,52 1.486,52 

2018 110,00 125,00 110,00 0,00 125,00 1.156.781,98 888.574,88 96.695,48 171.511,62 0,00 

2019 5.834.007,70 35,00 5.832.702,70 1.270,00 6.266.615,72 409.137,71 5.186.880,62 670.597,39 

Total 5.834.117,70 6.060,14 145,00 5.832.702,70 7.330,14 6.266.615,72 1.156.781,98 1.297.712,59 5.283.576,10 842.109,01 0,00 
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2018 1.386.425,11 523.333,34 863.091,77 

Total 988.421,27 988.421,27 0,00 1.386.425,11 523.333,34 863.091,77 
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2018 794.126,59 794.126,59 0,00 9.974.623,57 139.598,11 6.715.196,73 3.119.828,73 0,00 

2019 2.215.039,54 131.311,81 2.083.727,73 

Total 862.898,49 24.744,40 68.771,90 794.126,59 24.744,40 2.215.039,54 10.180.002,51 344.977,05 6.846.508,54 5.203.556,46 0,00 
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2019 1.001,42 1.001,42 0,00 

Total 1.001,42 1.001,42 0,00 
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2013 554,92 554,92 

2017 4.650,00 4.650,00 544.663,52 523.013,00 21.650,52 0,00 

2018 5.000,00 5.000,00 99.905,10 99.905,10 0,00 0,00 

2019 9.968,00 6.448,00 3.520,00 5.932.442,00 2.034.098,32 3.898.343,68 

Total 9.968,00 10.204,92 6.448,00 13.724,92 5.932.442,00 644.568,62 622.918,10 2.055.748,84 3.898.343,68 0,00 
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2019 944,00 944,00 0,00 

Total 944,00 944,00 0,00 
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2012 1.297,80 1.297,80 

2015 1.601,46 1.601,46 

2016 29.830,98 18.700,72 43.847,00 4.684,70 

2017 2.305,85 2.305,85 802.524,52 437.172,70 365.351,82 0,00 

2018 3.454,62 1.566,42 3.454,62 1.566,42 1.803.797,06 1.564.848,95 191.351,63 47.596,48 0,00 

2019 35.459.824,40 12,06 35.456.530,92 3.281,42 17.118.874,23 375.217,57 10.115.350,16 6.628.306,50 

Total 35.493.110,00 25.472,25 12,06 35.503.832,54 14.737,65 17.118.874,23 2.606.321,58 2.377.239,22 10.672.053,61 6.675.902,98 0,00 

Total 36.366.977,91 60.421,57 68.783,96 36.305.408,55 53.206,97 25.267.299,77 13.430.892,71 3.345.134,37 19.575.254,99 15.777.803,12 0,00 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

As ações que compõem o orçamento do IFBA podem ter sua evolução visualizada conforme quadro abaixo. Neste quadro é possível obser-

var claramente a diferença na dotação autorizada e a dotação final por conta da liberação do orçamento em etapas. A primeira parcela re-

presentou 59 por cento do orçamento e foi liberado com a fonte do Tesouro decorrente das arrecadações previstas em lei. A segunda par-

cela de 41 por cento foi liberada em junho com recursos decorrente do uso da regra de ouro – endividamento com operações de créditos pa-

ra realizar despesas de capital. A ação 20RG teve um incremento em decorrência de economia de custeio da 20RL por solicitação de alte-

ração orçamentária.



153

Tabela 26.  Ações de Responsabilidade da UPC - OF SS

UO - Órgão Ação Governo

Mês Lançamento 2020

Indicador Ação Go-
verno

Dotação Inicial Dotação Final
Despesa Em-

penhada
Despesa Liqui-

dada
Despesa Paga

Restos a Pagar 
do Exercício - 
Processados

Restos a pa-
gar do Exercí-
cio - Não pro-

cessados

26
42

7
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.D

E
 E
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C
.,C

IE
N

C
.E
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E

C
.D

A
 B

A
H

IA

00
05 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS 

EM JULGADO (PRECATORIOS)

OPERACOES ESPE-

CIAIS
1.052.058,00 1.037.375,00 1.036.372,61 1.036.372,61 1.036.372,61 0,00 0,00 

00
PW

CONTRIBUICOES A ENTIDADES NA-

CIONAIS SEM EXIGENCIA DE PRO-

GRAM

OPERACOES ESPE-

CIAIS
86.990,00 86.990,00 86.990,00 86.990,00 86.990,00 0,00 0,00 

01
81

APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS 

DA UNIAO

OPERACOES ESPE-

CIAIS
66.941.315,00 70.792.912,00 70.021.285,61 70.021.285,61 64.583.240,92 5.438.044,69 0,00 

09
H

B CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS 

AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O

OPERACOES ESPE-

CIAIS
62.459.683,00 73.790.691,00 73.582.355,35 73.582.355,35 73.582.355,35 0,00 0,00 

20
04 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO-

GICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR
ATIVIDADE 4.833.606,00 4.833.606,00 4.235.366,24 4.235.366,24 3.878.275,87 357.090,37 0,00 

20
R

G

REESTRUTURACAO E MODERNIZA-

CAO DAS INSTITUICOES DA REDE FE-

DER

ATIVIDADE 2.835.105,00 7.954.851,00 7.935.103,59 1.600.062,82 1.550.781,22 49.281,60 6.335.040,77 

20
R

L FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
ATIVIDADE 66.860.819,00 61.154.273,00 60.628.357,23 39.475.366,97 39.023.535,77 451.831,20 21.152.990,26 

20
TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO ATIVIDADE 336.403.570,00 374.706.570,00 368.485.849,84 368.000.192,73 334.654.257,43 33.345.935,30 485.657,11 

21
2B BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SER-

VIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI
ATIVIDADE 19.400.243,00 20.967.838,00 18.397.430,53 18.367.430,53 16.942.770,20 1.424.660,33 30.000,00 
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21
6H AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU 

AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB
ATIVIDADE 47.486,00 104.486,00 104.478,60 84.997,90 80.576,70 4.421,20 19.480,70 

29
94 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
ATIVIDADE 16.797.803,00 17.327.603,00 17.093.005,21 16.047.982,95 15.658.747,65 389.235,30 1.045.022,26 

45
72

CAPACITACAO DE SERVIDORES PU-

BLICOS FEDERAIS EM PROCESSO 

DE Q

ATIVIDADE 321.296,00 321.296,00 250.560,04 101.195,04 100.805,04 390,00 149.365,00 

Total 578.039.974,00 633.078.491,00 621.857.154,85 592.639.598,75 551.178.708,76 41.460.889,99 29.217.556,10 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

As ações que compõem a execução podem ter sua evolução visualizada com a utilização dos saldos inscritos em Restos a Pagar conforme 

tabela abaixo.

Tabela 27.  Ações de Responsabilidade da UPC - OF SS Restos a Pagar

UO - Órgão

Ano de emis-

são do empe-

nho

Ação Governo
Indicador Ação Go-

verno

RESTOS A PA-

GAR INSCRITOS 

(PROC E N PROC)

RESTOS A PA-

GAR CANCELA-

DOS (PROC E N 

PROC)

RESTOS A PAGAR 

PAGOS (PROC E N 

PROC)

RESTOS A PA-

GAR A PAGAR 

(PROC E N PROC)

26427

INST.FED.DE EDU-

C.,CIENC.E TEC.DA 

BAHIA

2012
20RL

FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 1.297,80 1.297,80 

Total 1.297,80 1.297,80 

2015

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 1.601,46 1.601,46 

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
A ATIVIDADE 1.228,62 1.228,62 

Total 2.830,08 2.830,08 



155

26427

INST.FED.DE EDU-

C.,CIENC.E TEC.DA 

BAHIA

2016

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 48.531,70 43.847,00 4.684,70 

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
A ATIVIDADE 3.220,00 3.220,00 

Total 51.751,70 43.847,00 7.904,70 

2017

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 804.830,37 437.172,70 365.351,82 2.305,85 

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
A ATIVIDADE 1.486,52 1.486,52 

Total 806.316,89 437.172,70 365.351,82 3.792,37 

2018

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 1.808.158,10 1.564.188,95 194.806,25 49.162,90 

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
A ATIVIDADE 1.157.016,98 888.684,88 96.695,48 171.636,62 

4572
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLI-

COS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
A ATIVIDADE 660,00 660,00 0,00 

Total 2.965.835,08 2.453.533,83 291.501,73 220.799,52 

2019

0181
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS 

DA UNIAO
O

OPERACOES ES-

PECIAIS
5.415.188,11 7.954,21 5.407.233,90 0,00 

2004
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 

AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR
A ATIVIDADE 398.083,78 398.083,78 0,00 

20RG
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 

DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER
A ATIVIDADE 5.144.625,35 2.513,03 2.626.269,14 2.515.843,18 

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 

DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P
A ATIVIDADE 13.409.992,82 372.716,60 8.965.131,48 4.072.144,74 

20TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO A ATIVIDADE 31.724.354,86 31.724.354,86 0,00 

212B
BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVI-

DORES CIVIS, EMPREGADOS, MI
'-8

SEM INFORMA-

CAO
1.761.755,87 1.761.755,87 0,00 
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26427

INST.FED.DE EDU-

C.,CIENC.E TEC.DA 

BAHIA

2019

2994
ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DAS 

INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUC
A ATIVIDADE 6.685.435,31 401.218,50 5.612.349,42 671.867,39 

4572
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLI-

COS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q
A ATIVIDADE 91.240,00 79.320,00 11.920,00 

6380
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL
A ATIVIDADE 53.685,95 22.005,95 31.680,00 

Total 64.684.362,05 784.402,34 56.596.504,40 7.303.455,31 

Total 68.512.393,60 3.675.108,87 57.297.204,95 7.540.079,78 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

Nesta tabela demonstramos o valor dos gastos com serviços terceirizados no exercício de 2020 com base nos valores liquidados.

Tabela 28.  Gastos com Serviços Terceirizados

DETALHAMENTO DOS GASTOS DAS CONTRATAÇÕES

CUSTEIO VALOR TOTAL 
(ANUAL)

Energia 3.180.430,89 

Água 1.337.256,71 

Limpeza 11.729.286,71 

Vigilância 10.889.605,56 

Apoio Administrativo 7.489.262,60 

Gastos com Combustível 135.752,18 

Diárias 47.529,04 

Passagens 60.151,02 

Publicidade 119.376,44 

Material de Expediente 270.086,35 

Telefonia Fixa e Móvel 270.106,37 

Manutenção Predial - Contínuo 4.258.196,60 

Demais gastos de Custeio (Funcionamento/CO-
NIF/Ajuda de Custo/Assist. Estudantil/Destaque)

34.426.579,66 

TOTAL 74.213.620,13 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

Nesta tabela demonstramos os valores gastos com manutenção e 

conservação dos bens imóveis por campus.
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Tabela 29.  Despesas Empenhadas 2020 - Reformas - Campus

UG Executora Ação Governo

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ (Item Informação)

Natureza Despesa Detalhada DESPESAS EMPENHADAS

156059 INSTITUTO FEDERAL DA 
BAHIA - BRUMADO

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

24.940,00 

156060 INSTITUTO FEDERAL DA 
BAHIA- STO ANTÔNIO JESUS

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

128.007,33 

158403 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS CAMAÇARI

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

14.980,00 

158405 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS VALENCA

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

110.997,50 

158406 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS SANTO AMARO

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

3.300,00 

158407 INST. FED.DA BAHIA/
CAMPUS SIMÕES FILHO

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

5.900,00 

158408 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS PORTO SEGURO

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

33.210,00 

158409
INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS VIT. DA CONQUISTA

20RG REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 
DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER

44903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

6.910,00 

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

623.915,46 

158410 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS EUNÁPOLIS

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

422.554,83 
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158411 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS SALVADOR

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

365.215,71 

158588 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS JEQUIE

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

297.793,83 

158590 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS FEIRA DE SANTANA

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

67.253,32 

158591 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS SEABRA

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

86.624,76 

158592 INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS JACOBINA

20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916 MANUTENCAO E CON-
SERV. DE BENS IMOVEIS

23.798,58 

Total 2.215.401,32 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

Neste tabela demonstramos os valores gastos com manutenção e conservação dos bens imóveis por e Reitoria e Campus vinculados.

Tabela 30.  Despesas Empenhadas 2020 - Reformas - Campi Vinculados

UG Executora PI Ação Governo

Mês Lançamento 014/2020

Métrica Saldo - R$ (Item 
Informação)

Natureza Despesa Detalhada DESPESAS EM-
PENHADAS

158145
INST. FED. DE 
EDUC., CIENC. E 
TEC. DA BAHIA

REITORIA 20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916
MANUTENCAO E CONSERV. 
DE BENS IMOVEIS

118.132,82 

EUCLIDES DA 
CUNHA

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916
MANUTENCAO E CONSERV. 
DE BENS IMOVEIS

36.700,00 
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158145
INST. FED. DE 
EDUC., CIENC. E 
TEC. DA BAHIA

LAURO DE 
FREITAS

20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916
MANUTENCAO E CONSERV. 
DE BENS IMOVEIS

251.222,08 

UBAITABA 20RL
FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P

33903916
MANUTENCAO E CONSERV. 
DE BENS IMOVEIS

17.965,65 

Total 424.020,55 

Fonte: Tesouro Gerencial/2020

4.8.2  Gestão de custos
O Sistema de Custos do Governo Federal foi instituído pela Secreta-

ria do Tesouro Nacional (STN), por meio da Portaria nº 157, de 09 de 

março de 2011, visando evidenciar os custos dos programas e das 

unidades da administração pública federal, sendo estruturado sob 

a forma de um subsistema organizacional da Administração Públi-

ca Federal brasileira e vinculado ao Sistema de Contabilidade Fede-

ral. Integram o Sistema: A STN, como órgão central; e os órgãos se-

toriais (unidades de gestão interna dos Ministérios e da Advocacia 

Geral da União – AGU). Como produto da implantação do Sistema de 

Custos do Governo Federal, foi instituído o Sistema de Informação 

de Custos do Governo Federal (SIC), sistema informatizado que tem 

por objetivo subsidiar decisões governamentais e organizacionais 

que conduzam à alocação mais eficiente do gasto público. A implan-

tação do SIC atende ainda ao disposto no art. 50, § 3º da Lei Comple-

mentar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fis-

cal (LRF), que determina que a Administração Pública 

mantenha “sistema de custos que permita a avaliação e o acompa-

nhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. O SIC 

é um sistema do tipo Data Warehouse, que agrega dados dos siste-

mas estruturantes da administração pública federal, tais como SIA-

PE, SIAFI, SIGPlan e SIOP, para a geração de informações de custos.

A partir de 2015, o sistema foi incorporado à plataforma do Tesouro 

Gerencial. O Sistema de Custos foi estruturado para extrair os dados 

da dimensão monetária do SIAFI. Já a dimensão física pode ser ob-

tida a partir de dados do SIGPLAN, do SIAPE e do próprio SIAFI, des-

tinados a órgãos que desenvolvem sua própria modelagem de apu-

ração de custos.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

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 Te-

souro Nacional – STN necessita de um agrupamento de uma equi-

pe multidisciplinar de conhecimentos e habilidades entre os profis-
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sionais habilitados ao referido serviço, como também, recomenda 

que as atividades da Setorial de Custos não sejam executadas pelas 

mesmas equipes dedicadas ao apoio de setoriais contábeis, orça-

mentárias e financeiras, tendo em vista que essas já possuem suas 

respectivas competências e finalidades distintas à gestão estraté-

gica de custos; e que a equipe setorial de custos deva ter uma es-

trutura administrativa própria, com quadro de pessoal e infraestru-

tura (espaço físico, mobiliário e equipamentos) exclusivos ao seu 

funcionamento. Assim diante da dificuldade de quadro de pessoal e 

infraestrutura específico para o funcionamento da setorial de custo 

no âmbito do IFBA, a mesma ainda não foi implantada.

4.8.3  Gestão de processos 
operacionais
A gestão por processos busca garantir a execução transparente e 

eficaz dos recursos disponíveis para conseguir prestar um serviço 

público de excelência. Além disso, minimizar algumas das causas da 

ineficiência da máquina pública, tais como: menor ênfase à coope-

ração entre unidades, a falta de flexibilidade para atender múltiplos 

serviços, a falta de comunicação entre áreas, a restrita visibilidade 

da operação, e a necessidade de mecanismos de coordenação do 

fluxo de trabalho.

O mapeamento de processos no IFBA encontra-se em fase de im-

plementação de alguns processos em 2021.

4.8.4  Gestão de Pessoas 
Conformidade legal
1. Lei 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servido-

res Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Pú-

blicas Federais;

2. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu os Institutos 

Federais;

3. Lei nº 12.772, de 28/12/2012, Magistério Federal, abrange todos os 

Docentes que atuam na instituição, na Carreira do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, bem como Docentes da Carreira do Ma-

gistério Superior;

4. Lei nº 11.091, de 12/01/2005, Plano de Carreira dos Cargos Técnico

-administrativos em Educação (PCCTAE)

5. Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020;

6. Decreto 9.991/2019
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Objetivos Estratégicos 

• Promover um processo contínuo e capacitação, treinamento e qualifi cação profi ssional do servidor.

Principais Resultados Alcançados 

• Instituição do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDI) - normas e critérios para o afastamento dos servidores para partici-
pação em ações de desenvolvimento.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• O cenário de pandemia implicou na realização de diversas ações e atividades de capacitação durante o ano.

Desafi os Futuros 

• Dar maior efetividade às ações de capacitação previstas no PDI 2021 e dos próximos anos;

• Aprimorar políticas de qualifi cação e de capacitação dos servidores.
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Indicador: Execução Orçamentária 
para Curso de Capacitação (EOC)

EOC =   Verba Orçamentária Utilizada para Capacitação  x 100
                 Verba Orçamentária Prevista para educação 

EOC = 250.560        X 100 = 78%
              321.296,00

Capacitação de recursos humanos da 
educação profi ssional e tecnológicaeducação profi ssional e tecnológica

Capacitação de recursos humanos da 
educação profi ssional e tecnológicaeducação profi ssional e tecnológica

Indicadores: Titulação 
do Corpo Docente (TCD)

Este indicador mede o índice de atualização do corpo docente da ins-
tituição. Onde: G = Graduados; A = Aperfeiçoados; E = Especialistas; 
M = Mestres; D = Doutores.

TCD = G*1 + A*2 + E*3 + M*4 + D*5 = 167 + 6 + 729 + 3.464 + 2.285 = 6.651 

                   G + A + E + M + D               1.736                           1.736

TCD = 3,83
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Nível de formação dos Docentes
 (Efetivos e Substitutos) 2020 (Efetivos e Substitutos) 2020

Fonte: DGP/Reitoria 

Titulação do Corpo Docente

Fonte: DGP/Reitoria

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivos Estratégicos 

• Proporcionar um ambiente de trabalho saudável;

• Desenvolver um Programa Permanente de Qualidade de Vida dos servidores.

Principais Resultados Alcançados 

• Aquisição de EPI’s;

• Aquisição de insumos para futuro retorno ao trabalho presencial.
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Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• A adoção do trabalho remoto pelos servidores;

• Acompanhamento e suporte aos servidores em virtude do quadro pandêmico e do trabalho remoto.

Desafios Futuros 

• Planejar o retorno ao trabalho presencial seguindo todos os protocolos de segurança sanitária;

• Efetuar aquisições para a melhoria do ambiente de trabalho;

• Elaborar e submeter ao CONSUP um programa permanente de qualidade de vida dos servidores;

• Realizar eventos e atividades para ampliação da qualidade de vida no trabalho do IFBA.

Principais Resultados Alcançados 

• Elaboração de plano de contingência frente à pandemia do SARS-COV-2 (coronavírus);

• Realização de pesquisas de qualidade de vida e saúde mental junto aos servidores durante o período de pandemia;

• Realização eventos on-line de qualidade de vida durante o período de pandemia;

• Mapear àqueles servidores em situação de vulnerabilidade social e suas necessidades;

• `padronização dos procedimentos de remoção e de redistribuição de servidores.

O IFBA possui a maior parte de seu quadro de pessoal enquadrada 

como servidores públicos estatutários regidos pela Lei 8.112/90 e 

nas legislações específicas dos dois Planos de Carreiros e Cargos 

distintos, a saber: Magistério Federal regido pela Lei nº 12.772, de 

28/12/2012, e que abrange todos os docentes que atuam na institui-

ção, na Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, bem co-

mo docentes da Carreira do Magistério Superior; e o Plano de Car-

reira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação (PCCTAE) 
regida pela Lei nº 11.091, de 12/01/2005, que abrange toda a diversi-
dade de cargos próprios do quadro permanente da instituição diver-
sos da função de docência. 

Além do quadro efetivo permanente, o IFBA conta com um quadro de 
pessoal temporário, cujo quantitativo pode variar a depender das ne-
cessidades e condições institucionais. Trata-se do pessoal contra-
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tado por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 

da Constituição Federal. No caso do IFBA, a maior parte de pessoal 

contratado nesses termos se dá para a função de professor substi-

tuto, a fim de preencher lacuna temporária ocorrida em virtude de li-

cença, afastamento ou vacância de professor efetivo, de forma evitar 

que alunos fiquem sem aulas até o retorno do professor efetivo de seu 

afastamento/licença ou do provimento efetivo de cargo desocupado. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas busca manter controle sobre os 

principais aspectos da área através do acompanhamento diário das 

normas publicadas no âmbito do Sistema de Pessoal Civil da União – 

SIPEC – e por meio de consultas ao Sítio Eletrônico do Sigepe Legis. 

Observando as diretrizes legais e normativas, a Diretoria de Gestão 

de Pessoas procura seguir a conformidade da área.

4.8.5  Avaliação da força de 
trabalho: distribuição por áreas 
e/ou subunidades ou unidades 
vinculadas; principais categorias
Conforme preconizado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, os Institutos Federais possuem natureza multicampi. A orga-

nização e a distribuição da força de trabalho no IFBA levam em con-

sideração a expansão e multiplicidade de cursos implantados nos 

campi, o que implica na necessidade de provimento de força de tra-

balho especializada nas áreas de conhecimento demandadas, bem 

como atividades técnicas e especializadas a serem supridas pelo 

quadro técnico-administrativo.

Em 2016 o MEC emitiu a Portaria nº 246/2016, que prevê o dimensio-

namento da Força de Trabalho dos campi e da Reitoria de acordo com 

sua tipificação, estabelecendo os limites para técnicos-administrati-

vos e docentes, conforme cada unidade. Não obstante tal normativo 

estabeleça tipologias de dimensionamento de pessoal para cada uni-

dade da instituição, delimitando o número máximo de cargos e fun-

ções a serem distribuídos, atualmente a força de trabalho efetiva en-

contra-se aquém dos limites estabelecidos no documento. Isto por-

que para se atingir os totais descritos na norma o IFBA depende de 

redistribuição de cargos advindos do Ministério da Educação, cargos 

estes que precisam ser criados por lei específica e cujo provimento 

precisa estar devidamente previsto e autorizado na lei orçamentária 

de cada ano. Em virtude disto, o IFBA busca efetuar uma distribuição 

dos cargos seguindo os parâmetros da Portaria nº 246, levando em 

consideração as limitações existentes e priorizando as necessidades 

que se apresentam na realidade dos campi e Reitoria.

Atualmente a instituição conta com um portfólio de indicadores sis-

têmicos através da Plataforma SUAP, onde é possível obter o quan-

titativo de servidores por campus, sexo e idade, classificação de 

servidores por níveis, titulação, e afastamentos diversos. Tais da-

dos possibilitam uma análise da força de trabalho atual e um plane-

jamento futuro. A seguir apresentamos um retrato da composição 

da força de trabalho do IFBA.
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Tabela 31.  Composição do quadro – situação funcional

Professor EBTT 1.486

Professor Magistério Superior 55

Professor de 1º e 2º Graus 1

Técnicos-Administrativos 1.085

Contrato Temporário 7

Professores Substitutos 194

Tabela 32.  Distribuição da Carga Horária – Técnico-
Administrativos

20 horas 15

25 horas 10

30 horas 20

40 horas 1.040

Tabela 33.  Distribuição da Carga Horária – Docentes 
Efetivos

20 horas 95

40 horas 57

Dedicação Exclusiva 1.390

Tabela 34.  Servidores efetivos por sexo

Feminino 45,3%

Masculino 54,7%

Estratégias de recrutamento e 
alocação de pessoas, situação 
de servidores com condições de 
aposentadoria
Sendo constituído como autarquia federal, a seleção para provi-

mento em de cargos efetivos do IFBA deve ser feita através de Con-

curso Público, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Com 

relação aos cargos temporários, como o de professor substituto, 

são lançados ao longo do ano, de forma descentralizada, editais de 

seleção simplifi cados, conforme as demandas dos campi, mediante 

autorização da Pró-Reitoria de Ensino. 

Suspensão de Concurso até 2021
Em virtude da edição da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio 

de 2020, o provimento de cargos vagos passou a ser restrito, até 

31 de dezembro de 2021, às reposições de vacâncias. Desta forma, 

mesmo contando em seu quadro com cargos desocupados criados 

por lei e que foram redistribuídos pelo MEC, o IFBA só poderá efe-
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tuar seu provimento a partir de 2022 e mediante autorização minis-

terial, em conformidade com a previsão orçamentária legal. Nesse 

ínterim, a instituição tem procurado efetivar a reposição dos car-

gos desocupados decorrentes de vacância, para recomposição da 

força de trabalho de suas unidades. O recrutamento e a ocupação 

dos postos de trabalho se dão mediante convocação de candidatos 

aprovados em concursos executados pelo próprio IFBA, pelo apro-

veitamento de concursos de outras instituições federais de ensino 

ou por meio da redistribuição de servidores.

Política de remoção de servidores
No ano de 2020, a partir dos trabalhos da comissão instituída pela 

Portaria nº 1527, de 20 de abril, o IFBA estabeleceu fl uxos padroniza-

dos para os procedimentos de remoção e de redistribuição de servi-

dores. Os trabalhos da comissão foram apreciados e receberam co-

laborações do Colégio de Dirigentes e os fl uxos e orientações foram 

tornados públicos na página do IFBA, na área da Diretoria de Gestão 

de Pessoas. Dentre as principais medidas adotas está a adoção de 

um banco de dados para cadastros de intenções de redistribuições 

e previsões de futuros fl uxos de remoção por meio do sistema SUAP.

Aposentadorias
O total de aposentadorias no âmbito do IFBA em 2020 foi sensivel-

mente menor do que a quantia ocorrida no ano de 2019, o que se ex-

plica em parte pela proximidade da reforma da previdência naque-

le ano, a qual acabou ocorrendo por meio da Emenda Constitucio-

nal nº 103/2019. 

O número de servidores aptos para se aposentar é calculado a partir 

daqueles que atualmente recebem abono de permanência na insti-

tuição, porém pode sofrer variação em caso de averbações de tem-

po de contribuição que podem vir a ser feitas pelos servidores em 

um futuro próximo.

Tabela 35.  Servidores Aptos ou Aposentados

Aposentadoria docente 11

Aposentadoria TAE 8

Aptos para aposentar 134

Servidores aposentados em 2019 51

Tabela 36.  Servidores ativos e inativos

Servidores ativos (permanentes e cedidos) 2.627

Aposentados 506
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Tabela 37.  Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e 
justifi cativa para o aumento/diminuição

Ano Vencimentos e 
Vantagens Fixas Gratifi cações Adicionais Indenizações

Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários

Demais 
Despesas 
Variáveis

Despesas de 
Exercício 
Anterior

Decisões 
Judiciais Total

Membros de Poder e Agentes Públicos

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgão da Unidade

2019 159.123.798,53 182.797.335,22 13.140.322,58 22.343.252,35 57.531.456,52 893.148,40 32.582.677,55 3.855.160,92 472.267.152,07

2020 221.415.177,58 144.440.485,04 342.660,16 20.613.787,50 2.852.805,90 534.361,25 238.103,59 2.913.926,05 393.351.307,07

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da Unidade

2019 0,00 90.908,11 7.148,19 4.660,65 0,00 9.172,43 0,00 0,00 111.889,38

2020 0,00 105.192,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.192,80

Servidores SEM VÍNCULO com a Administração Pública (exceto temporários)

2019 0,00 108.091,21 4.280,84 8.959,72 0,00 0,00 0,00 0,00 121.331,77

2020 0,00 147.903,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.903,03

Servidores com contrato temporário

2019 9.229.952,70 970.989,75 107.395,86 2.070.739,47 102.857,00 0,00 0,00 0,00 12.481.934,78

2020 10.025.225,71 0,00 0,00 1.478.135,15 0,00 0,00 0,00 0,00 11.503.360,86

Servidores Inativos (Aposentados)

2019 - - - - - - - - -

2020 54.066.765,67 5.439.937,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.162,88 60.310.866,02

Pensionistas

2019 - - - - - - - - -

2020 11.270.333,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.097,48 11.338.430,77
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Estratégia de valorização por desempenho: 
884 servidores avaliados
O quadro de pessoal técnico-administrativo desta instituição pas-
sa por avaliação de desempenho 02 vezes por ano. Ordinariamente, 
a primeira avaliação costuma ocorrer no mês de abril e segunda em 
outubro. No ano de 2020, em virtude do trabalho remoto ocasionado 
pela pandemia de coronavírus, foi verifi cado difi culdade no preenchi-
mento da avaliação de desempenho por parte dos servidores e o IFBA 
aprovou excepcionalmente, que no exercício 2020 ocorresse apenas 
um ciclo avaliativo, Resolução nº 26/2020 - CONSUP/IFBA. 

Foram realizadas de 884 avaliações de desempenho de servidores 
técnico-administrativos.

No tocante à avaliação do Estágio Probatório, tem-se que o corpo 
docente é avaliado anualmente por programa específi co da área de 
ensino. Em 2020, somando-se técnicos e docentes houve apenas 11 

avaliações de estágio probatório.

Levantamento de necessidades de treinamento
A política de capacitação e desenvolvimento de pessoal almeja ade-
quar seu quadro de pessoal às exigências legais e à consolidação 
de seu projeto institucional. Em 2020 ocorreu a aprovação da Re-
solução nº 13 que instituiu o Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
(PDP) no âmbito do Instituto Federal da Bahia e estabeleceu normas 
e critérios para afastamento dos servidores, para participação em 
ações de desenvolvimento. Aprovada sob a condição de ter seu teor 
submetido à consulta da comunidade acadêmica, a resolução foi o 

marco normativo nascido da exigência do Decreto 9.991/2019, o qual 
instituiu a nova Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas 
e exigia a emissão de novas normas internas sobre capacitação e 
qualifi cação, bem como a institucionalização dos Planos de Desen-
volvimentos de Pessoas.

Ainda em 2020 foi aberta consulta aos servidores sobre as princi-
pais demandas e áreas para capacitação, a fi m de subsidiar o de-
senvolvimento e as ações do PDI ano 2021. A Diretoria de Gestão de 
Pessoas, em conjunto com as Pró-reitorias e Ensino, de Extensão e 
de Pós-Graduação e Pesquisa tem envidado esforços para propor-
cionar aos servidores oportunidades de qualifi cação e treinamento 

em áreas estratégicas ao desenvolvimento institucional.

Tabela 38.  Servidores qualifi cados

Nível de formação dos Técnicos-Administrativos 
(ativos permanentes e ativos em outros órgãos)

Doutorado 11

Mestrado 185

Especialista 524

Aperfeiçoamento 3

Graduação 204

Ensino Médio / Técnico 139

Ensino Fundamental 10

Fundamental Incompleto 9
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Nível de formação dos Docentes (Efetivos e Substitutos)

Doutorado 457

Mestrado 866

Especialista 243

Aperfeiçoamento 3

Graduação 167

Sistemas/ferramentas de apoio, trabalho remoto
Os registros do desenvolvimento das atividades de modo remoto 

estão sendo registradas por meio de Planos de Atividades inseridos 

no sistema SUAP e acompanhados pelas chefias imediatas. A utili-

zação dos sistemas oficiais e as AENP’s permitiram que mesmo em 

momento de atividades não-presenciais os servidores docentes e 

administrativos continuassem a desenvolver suas atribuições.

Principais metas não alcançadas
O ano de 2020 trouxe uma realidade atípica para o desenvolvimento 

das ações do IFBA. A gestão de pessoas foi impactada com a neces-

sidade de se adaptar a uma repentina realidade de trabalho remo-

to que exigiu que a instituição e seus colaboradores se adaptassem 

rapidamente a um novo formato de trabalho. A mudança de reali-

dade trouxe consequências: muitas ações de desenvolvimento de 

pessoal não puderam ser desenvolvidas ou foram adiadas para mo-

mento oportuno, procedimentos que funcionavam numa realida-

de de trabalho presencial se mostraram inadequados ou não com-

pletamente adaptados ao modelo remoto e o acompanhamento da 

saúde servidor ganhou novos matizes e dimensões. 

Principais desafios, ações e perspectivas para os 

próximos exercícios
Focar em oportunidades de capacitação e qualificação para os ser-

vidores do IFBA, tanto técnicos quanto docentes. 

Desenvolver sistemas de avaliação de desempenho, bem como a 

realização de processos seletivos em ambientes como o SUAP e 

outras ferramentas gerenciais a serem desenvolvidas em parceria 

com a área de TI poderão dar agilidade e transparência às deman-

das da área de pessoal.

A realização de concurso público para preenchimento de cargos 

desocupados: um dos principais desafios é equalização da força de 

trabalho no IFBA. Uma necessidade que deverá ser trabalhada nos 

próximos exercícios para diminuir os problemas de alocação de for-

ça de trabalho entre as unidades da instituição. Não obstante a ins-

tituição venha recorrendo a aproveitamento de concursos de ou-

tras instituições e a redistribuições para tentar dirimir problemas 

de preenchimento de cargos, a realização de concursos próprios, 

tanto para o magistério quanto para cargos técnicos é uma neces-

sidade para melhor alocação de pessoal da instituição.

A maior meta para os próximos anos na área de gestão de pessoas 

é, contudo, uma descentralização de parte das atividades de ges-

tão de pessoas da Reitoria para os campi, de forma aumentar a ve-
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locidade de resposta processual e estabelecer um relacionamento 

mais direto e próximo da gestão junto aos servidores na própria uni-

dade em que são lotados. 

4.8.6  Gestão de licitação 
e contratos
Conformidade legal
O IFBA atende aos requisitos legais para execução de suas licita-

ções e seus contratos, com a Assessoria Jurídica Federal e Audi-

toria Interna, garantindo a conformidade das contratações com as 

normas, principalmente com as Leis nº 8.666/1993, 10.520/2002, 

12.462/2011, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto-Lei nº 7.892/13 

alterado pelo Decreto-Lei nº 8.250/13, Portaria Interministerial nº 

1.677/15 e diversas Instruções Normativas editadas pela SEGES do 

Ministério da Economia, com destaques à 05/2017. Quanto aos ór-

gãos de controle, são editados normativos, a exemplo de Acórdão 

do Tribunal de Contas da União - TCU e Portarias da Advocacia Ge-

ral da União – AGU e muitas vezes no sentido de esclarecer dúvidas 

a respeito das interpretações legais.

Detalhamento dos gastos das 
contratações por fi nalidade e 
especifi cação dos tipos de serviços 

contratados para o funcionamento 
administrativo
As despesas do IFBA com contratos, no exercício de 2020, totaliza-

ram R$ 9.378.696,64, das quais 57,69% foram realizadas na modali-

dade de pregões eletrônicos, 34,63% nas Adesões e contratações 

diretas e IRP’s. 

As licitações constantes na tabela a seguir justifi cam-se como mais 

relevantes, em face dos objetivos estratégicos do IFBA, em espe-

cial, aqueles relacionados a serviços terceirizados e aprimoramen-

to da infraestrutura e governança de Tecnologia da Informação.

Tabela 39.  Processos Licitatórios

Objeto Valor

Dispensas R$ 439.185,21 4,68%

Pregões R$ 5.410.707,54 57,69%

Inexigibilidades R$ 280.541,98 2,99%

Adesões, contratações diretas e IRP’s R$ 3.248.261,91 34,63%

Total R$ 9.378.696,64

Fonte: Depad Reitoria
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Tabela 40.  Participações em Licitações

IRP’s 2020

Nº Processo Descrição Valor

23278.007527/2020-62 Aquisição de computadores 1.317.180,96

23278.005709/2020-07
A Aquisição para atender as 
necessidades do enfrenta-
mento da COVID-19

40.680,69

23278.010572/2020-02

Aquisição de equipamen-
tos para para instalação do 
laboratório IF Lab Maker - 
Campus Eunápolis

105.837,17

23278.010538/2020-20

Aquisição de equipamen-
tos para para instalação do 
laboratório IF Lab Maker- 
Campus Salvador

132.844,34

23278.010571/2020-50

Aquisição de equipamentos 
para instalação do labora-
tório IF Lab Maker - Campus 
Santo Amaro

151.192,34

Fonte: Depad Reitoria

Resumo das Contratações
No exercício de 2020 foram realizadas as seguintes contratações:

Contratações

Fonte: Depad Reitoria

Contratações mais relevantes, sua associação aos 
objetivos estratégicos e justifi cativas para essas 
contratações
Em 2020 destaca-se a contratação realizada para o programa de In-

clusão Digital Discente, atendendo os alunos matriculados na rede 

IFBA, para oportunizar aos estudantes em situação de maior vulne-

rabilidade social que pudessem seguir assistindo às aulas remotas, 

por meio de dispositivos móveis e chips. O trabalho remoto impri-

miu uma urgência ainda maior quanto a soluções para a continuida-

de das atividades do instituto, o que ensejou a aquisição de equipa-

mento Nobreak e Data Center.
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Contratações diretas: participação nos processos 
de contratação, principais tipos e justifi cativas pa-
ra realização
Parte dos valores gastos nas contratações diretas é decorrente das 

contratações de empresas que detêm monopólio no fornecimento/

distribuição de água e de energia elétrica, sendo demanda essencial 

para atender ao funcionamento dos campi do IFBA. A dispensa de li-

citação dessas contratações justifi ca-se por ser despesas imperio-

sas no funcionamento das Unidades Gestoras e da Reitoria do Insti-

tuto, fundamentada no inciso XXII, do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.

Contratações

Fonte: SIASG

Os detalhes das contratações podem ser acompanhados pelo link 

https://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes e o detalhe do proces-

so de cada item pode ser acompanhado pelo número do processo 

do SUAP conforme link:https://suap.ifba.edu.br/accounts/login/?-

next=/centralservicos/selecionar_servico_abertura/tecnologia-da

-informacao/%3Ftab%3Dservicos-e-suporte

Principais desafi os e ações futuras
Desafi os, fraquezas e riscos na gestão das licitações e contratos.

As particularidades e necessidades específi cas de cada campi do 

Instituto é o principal desafi o da gestão de licitações e contratos, 

considerando o atual volume de contratações que são realizadas de 

forma desconcentradas da Reitoria. 

Em relação à fi scalização de contratos, verifi cou-se a inadimplência 

da prestação de serviço do contrato de plano de saúde (UNIMED), 

acarretando sanções decorrentes de processos administrativos. Já 

o contrato de vigilância, foi instaurado processo de repactuação em 

consequência de valores sendo pago a maior no faturamento do ano 

de 2019. 

Em 2020 houve uma sequência de adaptações contratuais realiza-

das em virtude dos Programa de Preservação do Emprego, do Go-

verno Federal, de redução dos contratos de mão-de-obra, sem de-

missão de trabalhadores ou perda salarial.

A Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento vem enfatizan-

do e orientando quanto à aplicação dos instrumentos de controle, 
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“Conta-depósito Vinculada – bloqueada para movimentação” e es-

tudando a aplicação do “Pagamento pelo Fato Gerador”, junto aos 

campi do IFBA, com a finalidade de mitigar a responsabilidade soli-

dária e a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos 

processos judiciais trabalhistas. 

A gestão dos contratos de prestação de serviços continuados, os 

editais de licitação e a formalização dos contratos foram adaptados 

às orientações constantes das IN nº 04/2014 (SEGES/MP), 05/2014 

(SEGES/MP), alterados pela 03/2017 (STI/MP) e 05/2017 (STI/MP). Em 

relação aos termos de referência, o IFBA tem feito uso dos modelos 

da AGU, conforme as orientações emanadas pela Instrução Norma-

tiva SEGES nº 05/2017. As dificuldades identificadas pela Adminis-

tração são relacionadas fragilidade de servidores capacitados tan-

to nos campi quanto na Reitoria. A fim de amenizar esta situação 

têm-se elaborado processos para capacitação tanto dos servidores 

lotados na Reitoria quanto nos campi.

A composição do capital humano terceirizado nas dependências 

do IFBA encontra-se distribuída nos campi e na Reitoria. A mão de 

obra terceirizada atua em diversas áreas como segurança e vigilân-

cia, limpeza, manutenção predial e apoio administrativo, de forma a 

otimizar o funcionamento da Instituição, dando condições e melho-

ra no desenvolvimento das atividades escolares e administrativas.

O quadro de restrição orçamentária (contingenciamento) no âmbito 

da Administração Pública Federal vem exigindo contínua adaptação 

das contratações para manter a qualidade dos serviços prestados 

com uso de menos recursos financeiros, constituindo-se o princi-

pal desafio da gestão de licitações e contratos, somado a isso pode-

mos citar também: às particularidades específicas de cada campi 

do IFBA, a crescente falta de pessoal para atuar nas diferentes uni-

dades administrativas e as constantes mudanças na legislação, po-

dem ser relacionadas como dificuldades enfrentadas na gestão de 

contratos e licitações.

4.8.7  Gestão Patrimonial  
e infraestrutura
Conformidade legal
A conformidade da Gestão Patrimonial do IFBA se dá principalmen-

te pela observância das orientações dos órgãos centrais, com des-

taque aos Decretos nº 9.373/18 e 9.287/2018, Instrução Normativa 

205/1988 – SEDAP e alinhados com os termos dos artigos 37, 70 e 75 

da Constituição Federal, Lei nº 4320/64, Decreto-lei nº 200/67, Lei 

8429/92 e demais instrumentos legais que regem a gestão patrimo-

nial na administração Pública.

Desfazimento de ativos e 
desmobilizações
Os órgãos do IFBA realizaram, em 2020, o montante de R$1.204.779,20 

em processo de baixa de bens de acordo com o sistema de contro-

le patrimonial.
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No exercício de 2020 não houve mudanças ou desmobilizações re-

levantes na unidade.

Locações de imóveis e equipamentos
O Instituto Federal da Bahia não tem a prática de efetuar despesas 

com locação de imóveis. A locação de equipamentos é algo também 

pouco usual. No entanto, há contratação de locação do serviço de re-

prografi a (equipamentos de impressoras), porém, em 2020, em virtu-

de da pandemia que acarretou a suspensão presencial das atividades 

em sala de aula e administrativas, foi irrelevante os valores pagos.

Tabela 41.  Apresentação das Áreas Gerais

ÁREAS GERAIS DAS UNIDADES

Terreno (m²) 
medidas em 

planta

Área total
edifi cada 

(construída) * 
(m²)

Área total 
Urbanizada 

1** (m²)

Área total 
externa *** 

(m²)

Área para
expansão 

(m²)

2.082.974,49 233.608,58 806.529,96 572.921,38 1.078.812,50

Nota: * Área total construída só das edifi cações, não considerando as 
áreas externas (pátios, jardins e similares); ** Área total construída das 
edifi cações e também dos: pátios, estacionamentos, jardins e simila-
res. Para a área de terreno, foram consideradas as novas aquisições; 
*** Área total dos espaços externos (jardins, pátios, estacionamentos, 
passeios, etc.). CTR – Centro Tecnológico de Referência.

Principais desafi os
• Criar manual de procedimentos para infraestrutura;

• Otimizar a ocupação predial, eliminando locações desnecessárias;

• Realizar reformas imobiliárias necessárias;

• Reduzir a emissão de resíduos poluentes;

• Conclusão do inventário patrimonial e conclusão do módulo patri-

monial do sistema SIADS;

• Oportunizar o acesso ao sistema REUSE.GOV a todos os campi; 

• Conclusão do manual de bens imóveis e a regularização dos imó-

veis do Instituto junto ao sistema SPIUnet.

4.8.8  Gestão da Tecnologia 
da Informação

Conformidade legal
As ações relacionadas à conformidade legal estão ligadas à melho-

ria da qualidade e o aperfeiçoamento na gestão dos recursos públi-

cos. Isso exige um planejamento organizacional que viabilize e po-

tencialize o crescimento institucional. Neste contexto, a Tecnologia 

da Informação (T.I.) tem assumido nos últimos anos um papel mui-

to importante nas mais diversas organizações do país. No espírito 

de dotar as ações da área de T.I. da segurança jurídica que assegu-
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re a continuidade dessas ações, norteia-se a DGTI na observância à 

conformidade legal prevista pelos seguintes dispositivos e normas, 

decretos, recomendações, notas técnicas, etc.: 

• Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018; 

• PETI 2019 – 2020 IFBA;

• PDTI 2017-2020 IFBA; 

• Estratégia de Governo Digital (disciplinado pelo Decreto nº 10.332, 

publicado no dia 29 de abril de 2020); 

• Versões anteriores: EGTI 2008, EGTI 2010, EGTI 2011-2012, EGTI 

2013-2015; 

• Plano de Metas e Ações 2015-2016 e 2017-2018 e 2019-2020 DGTI; 

• Portarianº310/2009 da Casa Civil, de 2/7/2009 – Política de Segu-

rança de TI; 

• Acórdãos TCU nº1330/2008,1603/2008 e 2308/2010; 

• Portaria nº 05/2005, de 14 de julho de 2005 – SLTI/MPOG–e-PING; 

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) IFBA; 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019 do MPOG 

(que substituiu a Instrução Normativa MP/SLTI nº 4/2014, de 11 de 

setembro de 2014); 

• Acórdão 1.603/2008 – Plenário TCU; 

• Acórdão 2.308/2011 – Plenário TCU; 

• Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011; 

• Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

• Guia de Elaboração de PDTI do SISP (versão 2.0 – 2016); 

• Instrução Normativa GSI nº 1, de 13 de junho de 2008; 

• Instrumento de verificação de alinhamento de PDTIC à EGD, PD-

TIC com a Estratégia de Governança Digital (EGD) (versão 5.3.0.3); 

• Resumo Executivo – Estratégia de Governança Digital 2016-2019. 

Modelo de governança de TI
A gestão de Tecnologia da Informação do IFBA está a cargo da Dire-

toria da Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) e adota o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para as diversas ações 

ligadas à tecnologia.

Para suportar o planejamento organizacional, a TI alinha suas estra-

tégias e planos às estratégias organizacionais - PDI, reconhecendo 

sua atuação transversal sobre os eixos e áreas negociais. Desta for-

ma, a proposição do PDTI, alinhado ao Plano Estratégico de Tecno-

logia da Informação (PETI), tem por objetivo apresentar as diretrizes 

e orientações necessárias ao planejamento de aquisições e do fu-

turo da TI na organização, implantação de indicadores, métodos e 

controles para auxiliar a tomada de decisão, conduzindo os projetos 

e serviços de TI, em apoio à estratégia institucional do IFBA. 

A elaboração desse documento seguiu a metodologia estabelecida 

a partir da segunda versão do GUIA de PDTI do SISP, através do seu 

portal na web onde é possível encontrar as informações que ajuda-
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ram no planejamento, solução, gestão integrada, publicidade das 

ações, metas alcançadas e não alcançadas, emprego dos recursos 

de TI e todo o planejamento da TI. 

Assim observa-se que as ações relacionadas à governança estão 

ligadas ao Comitê de T.I.. Há previsão para o ano de 2021 da reali-

zação de um Congresso Regimental, com o intuito de modernizar 

o regimento do IFBA. Essa será a oportunidade de criar uma estru-

tura administrativa responsável por essa área. Os documentos re-

ferentes a todo o planejamento estratégico, logo após aprovados 

podem ser consultados no Portal do IFBA em suas versões mais 

atualizadas.

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 
E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE DADOS

Objetivos Estratégicos 

• Aprimorar a infraestrutura e serviços de ti do instituto, promovendo as ações necessárias para a expansão dos ambientes/serviços de rede, 
datacenter, laboratórios e estações de trabalho para as áreas administrativas e acadêmicas;

• Assegurar o atendimento dos princípios de disponibilidade, Integridade, confi dencialidade e autenticidade da Informação gerencial do institu-
to, em consonância como PDTI e leis vigentes, por meio do levantamento das necessidades informacionais do instituto e da aquisição ou de-
senvolvimento de soluções de ti capazes de prover tais Informações.
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Principais Resultados Alcançados 

• Planejamento e gerenciamento das necessidades de TIC;

• Planejamento de Compras para TIC;

• Planejamento das Capacitações para Servidores em TIC;

• Planejamento de Ações Operacionais, Táticas, e Estratégicas;

• Desenvolvimento de sistemas;

• Desenvolvimento web;

• Gestão das solicitações de alterações nos sistemas informatizados;

• Gerenciamento das mudanças de tecnologia / metodologia utilizadas;

• 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;

• Suporte de apoio aos usuários.

Impedimentos ou Causas para o Alcance dos Objetivos 

• Insuficiência de pessoal tanto na DGTI quanto nas unidades do IFBA para operacionalizar as ações de planejamento;

• Sobrecarrega das demandas emergenciais;

• Sobrecarga de chamados de suporte aberto pelos mais variados públicos do IFBA aliado à escassez de servidores disponíveis 
para atendê-los;

• DRT, setor que cuida das questões de infraestrutura foi o mais duramente impactado pela perda de servidores em seu quadro.
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Desafi os Futuros 

• Envolver os setores demandantes nas atividades de Planejamento para o dimensionamento antecipado por parte deles e comu-
nicação prévia à T.I. ainda na fase inicial das necessidades;

• Implantar o Plano de Transformação e Governo Digital no âmbito do IFBA;

• A recomposição da força de trabalho se mostra urgente sem o que a manutenção desses serviços se mostrará um desafi o de di-
fícil equacionamento, senão, mesmo intransponível.

Em números

Montante de recursos aplicados em TI R$ 3.272.288,20 Alunos atendidos 3.564

Tabela 42.  Contratações mais relevantes de 
recursos de TI

Ação Desembolsos

IncluIFBA - Inclusão Digital Discente  R$    1.223.000,00 

Modernização do e-mail institucional  R$          17.500,00 

Solução de continuidade elétrica (NoBreak)  R$          27.000,00 

Modernização do data center  R$    1.259.350,00 

Aquisição de estações de trabalho  R$          43.672,20 

Solução de antivírus  R$        241.620,00 

Aquisição de solução gráfi ca  R$        333.822,00 

Manutenção de registro eletrônico de frequência  R$        126.324,00 

Total  R$   3.272.288,20 

O cenário de restrições orçamentárias crescentes aliado aos no-

vos desafi os trazidos pela emergência decorrente da pandemia de 

SARS-COV-2 ocasionou grandes desafi os à aplicação de recursos 

escassos sem, no entanto, deixar de prestar a DGTI o essencial su-

porte às atividades fi m do IFBA. Desta forma, podemos destacar a 

contratação de aquisição, através da iniciativa “IncluIFBA”, de Dis-

positivos Móveis para oportunizar aos estudantes em situação de 

maior vulnerabilidade social que pudessem seguir assistindo às au-

las remotas. Também fez-se necessário investir na modernização 

do e-mail institucional que passou a ser muito mais demandado por 

ocasião das atividades remotas. O trabalho remoto imprimiu uma 

urgência ainda maior quanto a soluções para a continuidade das 

atividades do instituto, o que ensejou a aquisição de equipamento 

Nobreak para mitigar os efeitos de interrupções de suprimento de 
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energia que afetam o campus de Salvador (onde se encontra ain-

da instalado o Data Center), a modernização do mesmo através da 

aquisição de novos equipamentos e implementação de solução de 

antivírus de maneira a minimizar os episódios de spam e demais as 

ocorrências envolvendo incidentes de segurança.

Tabela 43.  Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por negócio

Ação Público-alvo Resultado alcançado

Desenvolvimento do Portal de Da-
dos Abertos do IFBA

Todo o IFBA e co-
munidade externa

Permitir ao usuário o acesso aos dados abertos do IFBA resultando em um estímulo à a 
cultura da transparência, o exercício da cidadania através do controle social bem como 
favorece à participação dos destinatários dos serviços oferecidos pelo IFBA nos rumos 
da instituição através do acesso facilitado às informações públicas.

Fortalecer a governança em T.I - 
Grupos de Trabalho Multicampi.

Todo público do 
IFBA

Otimização da força de trabalho de toda a equipe de TIC do IFBA para construir solu-
ções para os problemas de TIC existentes na instituição. Como exemplo temos o GT 
Telefonia IP, GT de compras, GT do Regimento da TIC e GT infraestrutura.

Fortalecimento do Sistema SUAP 
em diversas áreas

Todo público do 
IFBA

• Desenvolvimento do módulo AEE no SUAP EDU;

• Implementação da funcionalidade do Plano Individual de Trabalho - PIT e Relatório Indi-
vidual de Trabalho - RIT no SUAP;

• Implementação do módulo de auxílio emergencial digital no SUAP;

• Implementação do formulário para inserção do Plano de Atividades - COVID 19;

• Adequação e disponibilização do módulo Eleição do SUAP;

• Implementação do módulo Edital de ensino;

• Implementação do módulo Assistência Estudantil no SUAP;

• Adaptação do SUAP às regras do AENPES

• Implementação do Edital de Remoção de Servidores no SUAP;

Adequação novo sistema para o 
Processo Seletivo do IFBA

PROEN, Público 
interno e externo

Permitir que os candidatos do PROSEL 2021 se inscrevam para os cursos que tem inte-
resse de maneira remota, lancem os dados solicitados relacionados a seu histórico es-
colar e acompanhem o processo. Permitir que o setor responsável possa gerenciar as 
inscrições e suas chamadas.
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Adequação rotina de back-up SEI Todo o IFBA Aumentar a disponibilidade e a segurança no acesso ao SEI.

Implementação do Repositório Ins-
titucional

Todo o IFBA,  
PRPGI

Hospedar, gerenciar e manter o funcionamento do Repositório Institucional

Hospedagem do Portal do Projeto 
COMVIDA

DPAAE Hospedar e manter o funcionamento do Portal do Projeto COMVIDA

Projeto IncluIFBA Estudantes Adquirir 2.250 tablets para empréstimo a estudantes em vulnerabilidade socioeconômi-
ca durante a execução das AENPES. 

Projeto Alunos Conectados Estudantes Permitir através da gerência do projeto Alunos Conectados da RNP/MEC no âmbito do 
IFBA, que 2.314 recebam chips de dados para utilizar em auxílio ao acompanhamento da 
AENPES.

Projeto de Novo Serviço de E-mail 
Institucional

Todo o IFBA Migrar o serviço de e-mail institucional aumentando a qualidade, eficiência e disponibili-
dade da ferramenta. Projeto aprovado no Comitê de TI

Implantação das Ferramentas G-
Suite e Microsoft 365

Servidores e  
Estudantes 

Permitir o acesso a mais opções de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimen-
to do trabalho remoto dos TAEs e docentes além de garantir mais duas opções de ferra-
mentas de webconferência e aulas assíncronas.

Aquisição de novo no-break Todo o IFBA Aumentar a disponibilidade do datacenter do IFBA protegendo os equipamentos de even-
tuais oscilações de corrente elétrica e indisponibilidade do fornecimento de energia.

Implantação do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Institucional - Moodle

Todo o IFBA Institucionalizar o ensino a distância no IFBA

Projeto de Transformação Digital Todo o IFBA e  
público externo

Promover a integração da equipe de TIC do IFBA, através de apresentações que descre-
vem o trabalho produzido, a infraestrutura existente, bem como o campus como um to-
do. Como principal resultado temos a maior integração da equipe, possibilidade de pros-
pecção de soluções já adotadas para problemas comuns, cooperação em projetos e 
identificação das competências da equipe de TIC do IFBA.
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Segurança da informação
A Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) é 

um documento formal declaratório do compromisso institucional 

do IFBA com a proteção das informações de sua propriedade e/ou 

sob sua guarda. Seu propósito é direcionar o IFBA para a boa gestão 

dos riscos e do tratamento dos incidentes de Segurança da Infor-

mação e Comunicações (SIC), por meio da adoção de procedimen-

tos e mecanismos, que visam à eliminação ou redução de ocorrên-

cia de modificações não autorizadas – mantendo a confidencialida-

de, integridade e autenticidade – bem como a disponibilidade de re-

cursos e sistemas críticos para garantir a continuidade dos negó-

cios do IFBA, em conformidade com a legislação vigente, normas 

pertinentes, requisitos regulamentares e contratuais, valores éti-

cos e as melhores práticas de SIC.

A PoSIC objetiva instituir diretrizes estratégicas, responsabilida-

des e competências, visando assegurar a disponibilidade, integri-

dade, confidencialidade, irretratabilidade e autenticidade dos da-

dos, informações, documentos e conhecimentos produzidos, ar-

mazenados ou transmitidos, por qualquer meio dos sistemas de in-

formação e telecomunicações do IFBA, contra ameaças e vulnera-

bilidades, de modo a preservar os seus ativos, inclusive sua ima-

gem institucional.

A atual política de Segurança da Informação está disponível no nos-

so site em: https://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-es-

trategico/psic

IFBA Digital
O IFBA Digital para atender ao Decreto nº 8.539/2015, que dispõe so-

bre o uso do meio eletrônico para a realização dos processos admi-

nistrativos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Atualmente o SEI e SUAP vem auxiliando o IFBA a fortalecer a disse-

minação da “cultura digital”, a utilização de processos e documen-

tos digitais em substituição aos documentos e processos em papel. 

Através do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, que 

possui módulos específicos de Documentos e o SEI para Processos 

Eletrônicos que são tramitados digitalmente, nos ajudando também 

a repensá-los. Quanto aos documentos, sua produção em meio ele-

trônico está contribuindo para a transparência dos atos administra-

tivos, a rápida recuperação das informações, além da implementa-

ção da cultura de gestão documental no instituto. 

Vemos nesse aspecto uma evolução e adoção muito representati-

va em 2020, tanto na área acadêmica como administrativa, que aos 

poucos estão trazendo uma grande economia de recursos públicos, 

além de padronização, ganhos de eficiência e eficácia nos traba-

lhos dos nossos colaboradores. Durante o período de 2020, o IFBA 

consolidou o trabalho e controle acadêmico no SUAP dessa forma, 

além de facilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas de 

todos os envolvidos, docentes e administrativos educacionais, tam-

bém facilitou o acesso a essas informações pelos estudantes. A uti-

lização dessas diversas funcionalidades acadêmicas em um siste-
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ma único, central, também trouxe economias nessa adoção de pro-

cedimentos eletrônicos digitais.

Principais desafios, ações e 
perspectivas para o próximo exercício
• Consolidar o desenvolvimento e implantação de módulos do SUAP 

(Administração, Desenvolvimento Institucional, Assistência estu-

dantil, Diplomas e Gestão de pessoas); 

• Promover a Integração SUAP com sistemas legados; 

• Atualizar Sistema de processos (SEI) para versão 3; 

• Implantar os módulos no SEI (Barramento, Mobile, Peticionamen-

to, Arquivamento e Correios); 

• Atualizar e reestruturar o data center; 

• Reestruturar serviço de e-mail; 

• Reestruturar serviços objetivando fazer uso de serviços de nuvem; 

• Elaborar Plano de descarte e substituição de desktops;

• Realização de ROI para comprovação de viabilidade de implanta-

ção de VDI (virtualização de desktops) centralizado no data center 

do IFBA e uso de thin clients nos campi para executar os desktops 

virtualizados no data center; 

• Implementar Plano de capacitação das equipes de TI que atenda às 

crescentes e rápidas mudanças tecnológicas e para que possam 

otimizar a prestação dos serviços nas suas respectivas atribuições; 

• Instituir o Plano de integração de telefonia no instituto com um to-

do, interligando totalmente a Reitoria e os campi entre si, falando 

a custo zero integrando também todas as unidades ao serviço Fo-

ne@RNP para realizar ligações com outros estados a custo local; 

• Elaborar dos novos PDTI e PETI;

• Fortalecer a integração das políticas de T.I com os campi;

• Continuar o reforço da infraestrutura.

4.8.9  Sustentabilidade Ambiental
Critérios de sustentabilidade nas 
contratações e aquisições
São itens dos editais de Concorrência, RDC, e demais modalida-

des as prerrogativas da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 

19/01/2010. Ficando o seguinte texto no edital:

Na contratação do serviço de manutenção veicular, realizada em 

2020, foi utilizado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis 

e os critérios de sustentabilidade presentes nele para o serviço 

em questão, especificamente o disposto: na Resolução nº 804, de 

2019, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-

tíveis (ANP); Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005 e nº 401, de 

04/11/2008, Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03/09/2012; Por-

taria INMETRO nº 544, de 2012; Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.
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Para a contratação do serviço de vigilância, bem como na contra-

tação de serviço continuado de solução outsourcing de impressão, 

foi exigida, dentre os critérios de seleção do fornecedor, a apresen-

tação de documento que comprove compromisso com a sustenta-

bilidade ambiental, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

01/2010. Para esse último ainda foram incluídos requisitos ambien-

tais relativos à coleta seletiva dos suprimentos, à apresentação de 

certificado Energy Star para cada modelo de impressora, à logística 

reversa, dentre outros. 

Ações para redução do consumo  
de recursos naturais
Ainda com as atividades presenciais, de janeiro a março, havia es-

tímulo: à reutilização de papel, sempre que possível; redução do 

consumo de papel e tonner com a utilização do Sistema Eletrônico 

de Informações – SEI-IFBA; Utilização racional do uso de aparelhos 

de condicionadores de ar e energia elétrica; redução de consumo 

de copos plásticos, com adoção de copos e xícaras não descartá-

veis para os servidores e aquisição de copos de papel.

Promover a Eficiência Energética por meio de ações que contem-

plem a redução do desperdício de energia elétrica advindo da inefi-

ciência dos processos e ou equipamentos nas instalações das uni-

dades atendidas do Instituto Federal da Bahia. 

Essas ações devem contemplar quando da substituição de equi-

pamentos, por outros com melhor rendimento nos sistemas de 

iluminação, força motriz, dentre outros. Em suma, qualquer sis-

tema, contanto que comprovada a sua Eficiência Energética de 

acordo com as premissas da Agência Nacional de Energia Elétri-

ca – ANEEL.

Redução de resíduos poluentes
• Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou po-

luentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o 

recolhimento dos resíduos;

• Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de me-

nor toxicidade;

• Separar e acondicionar em recipientes adequados para destina-

ção específica as lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, óleos 

e frascos de aerossóis em geral, demonstrando os procedimen-

tos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

• Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos re-

cipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos 

serviços executados, para posterior repasse às empresas res-

ponsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, 

ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando 

os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos 

materiais.
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Nota de esclarecimento sobre os 
indicadores do TCU
Os resultados dos indicadores estabelecidos no Acordão nº 2267/ 

2005-TCU-Plenário, relativo ao exercício 2020, poderão ser encon-

trados no sítio eletrônico da Plataforma Nilo Peçanha, endereço 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/, quando for publicada 

a PNP 2021, ano base 2020, no final de junho de 2021.

A análise dos resultados alcançados pela instituição, baseada nos 

indicadores estabelecidos no Acordão nº 2267/2005-TCU-Plená-

rio, será disponibilizada em documento específico, no mesmo local 

em que será publicado o Relatório de Gestão, referente ao exercí-

cio 2020, conforme estabelecido pelo TCU e indicado no § 1º do art. 

9º da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, que tra-

ta das normas para tomada de prestação de contas dos administra-

dores e responsáveis da administração pública federal, para fins de 

julgamento pelo Tribunal de Contas da União.
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5. INFORMAÇõES ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são relatórios elaborados com 

base na escrituração contábil, estruturado para representar a com-

posição patrimonial e de desempenho da entidade, tendo por objeti-

vo fornecer informação útil a um grande número de usuário em suas 

avaliações e tomada de decisão, bem como apresentar o resultado da 

atuação da administração na gestão econômica quanto aos recursos 

que lhe foram confiados, sendo materializadas nos Balanços Patrimo-

nial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Pa-

trimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, 

extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Gover-

no Federal (SIAFI), bem como nas respectivas Notas Explicativas.

A partir do quarto trimestre do período em análise, passou a ser exi-

gida na composição do relatório contábil de encerramento de exer-

cício, pela macrofunção 020318, item 8.1.1.9, a Declaração Anual do 

Contador, em conformidade com a macrofunção 020315, como pri-

meira peça do relatório, a fim de alertar previamente ao leitor sobre 

as informações que por ele serão analisadas. Nela consta o que se 

consegue evidenciar, em termo de conformidade com a norma, à ní-

vel de órgão, sendo fundamentada pela confirmação de declaração 

de cada unidade, nas especificidades inerente as mesmas.

No presente relatório, estão evidenciadas as DCON de 31 de dezem-

bro de 2019. Embora não sejam exigidas pela legislação brasileira vi-

gente, a divulgação trimestral das DCON representa um instrumento 

de transparência do Governo Federal. No quarto trimestre de 2019, 

as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital) per-

fizeram aproximadamente R$ 1,19 milhões, representando uma re-

dução nominal de -12,20% em relação ao mesmo período de 2018.

A relação entre a arrecadação e a previsão dessas receitas orçamentá-

rias em 31 de dezembro de 2019 ficou em 88,13% dos esforços despen-
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dido para a sua obtenção, o que representa uma melhora de 32,71%se 

comparado com a expectativa desse indicador no exercício anterior.

Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital), tanto as 

empenhadas quanto as despesas pagas tiveram variação nominal 

positiva de 6,50% e 11,95%, respectivamente, em relação ao mesmo 

período de 2018, totalizando R$ 634,76 milhões e R$ 560,9 milhões, 

em decorrência, sobretudo, das despesas de pessoal.

O resultado patrimonial apurado no quarto trimestre de 2019 foi ne-

gativo em R$ -95,77 milhões, apresentando um déficit nominal em 

-500,61% evidenciado a partir do último exercício, quando o resul-

tado teve superávit de R$ 23,9 milhões. Dentre as principais cau-

sas, destaca-se a incorporação de passivo dos créditos de execu-

ção descentralizada – TED a partir do exercício em curso, haja vista 

a necessidade de prestação de contas a unidade descentralizadora 

do recurso, como mudanças de rotina implementada pelos órgãos 

centrais. Ressalta-se que o resultado patrimonial deve ser analisa-

do com cautela, pois ainda estão ocorrendo alterações oriundas da 

adoção do regime de competência, em convergência às normas in-

ternacionais de contabilidade do setor público, e não há uma ten-

dência consolidada para o resultado patrimonial.

O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 evidencia um saldo 

positivo de R$ 416,99 milhões. Em comparação com o valor do exer-

cício encerrado em 2018, que foi de R$ 510,6 milhões, houve uma re-

dução nominal de -18,33% na situação líquida. O principal item que 

contribuiu para esta variação foi a incorporação de passivo dos cré-

ditos de execução descentralizada a partir do exercício em curso, 

conforme mencionado.

No período em análise, o passivo exigível do IFBA alcançou R$ 162,2 

milhões (94,89%, em especial, obrigações a curto prazo, com obri-

gações trabalhistas e incorporação de passivos de TED pendente 

de execução e conclusão de prestação de contas), o que represen-

ta 28,01% do total do Ativo. Em 31 de dezembro de 2018, o passivo 

exigível foi de R$ 45,1 milhão, equivalendo a 8,12% do total do ativo.

O resultado financeiro, apurado na Demonstração do Fluxo de Cai-

xa, apresentou, em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$ 

2,61 milhões, evidenciando um superávit nominal menor em com-

paração com o mesmo período do ano anterior, quando indicou 

uma geração liquida de caixa positiva em R$ 35,41 milhões. A se-

guir, são apresentadas as DCON, incluindo as respectivas Notas 

Explicativas. 

Link de acesso às notas explicativas e demonstrações contábeis:  

https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/transparenciaifba   
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Tabela 44.  Declaração do Contador

Denominação completa (UPC) Código da UG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 26427

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2020 do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia.

Esta declaração refl ete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e é pautada na Macro função 
020315– Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, De-
monstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 
2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual 
SIAFI, exceto quanto os assuntos mencionados a seguir:

Balanço Patrimonial

Créditos a Receber por Cessão e Pessoal

UG: 158145 – Reitoria 

a) Os créditos passiveis de recebimento, no montante de R$ 633,05 mil, estão em processo de avaliação e análise para a classifi cação em curto e 
longo prazo, nele se verifi ca, saldo alongado, não movimentado, acima de vários exercícios, ocasionando dúvidas se representa um crédito de 
efetivo ingresso ao órgão e, considerando o princípio da prudência, têm havido comunicado com a Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP, para 
que seja fornecido informação sobre o saldo atualizado dos créditos recebidos, por órgão e servidor cedido, de modo a viabilizar procedimento 
de baixa dos créditos não realizáveis (pois já realizados) ou registro de crédito não encaminhado, para a evidencia da posição patrimonial. Para 
este fi m, houve, através de processo SEI, solicitação de informações que permita fazer a atualização e o registro de forma fi dedigna.

Demais Créditos a Receber 

Gestão: 26427 – Órgão

a) Não há rotina orientativa que permita afi rmar, a partir de relatório consolidado até o fi nal de um período, emitido pela Diretoria de Gestão de Pes-
soal, quanto aos direitos de adiantamentos de salários, 13º e férias concedidos pelo Órgão, registrado no sistema daquela Diretoria, que permita 
conciliar com os saldos histórico do registro contábil, para a aferição da realidade do órgão. Os saldos constantes no grupo são constituídos a 
partir de rotina de registro operacional, periódicos, com base em relatório mensal, e lançamento patrimonial, nos termos da macrofunção 021142, 
sem a evidencia de relatório gerencial, anual, para atesto dos saldos históricos, sobretudo em relação a adiantamento de férias.
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Adiantamento de Termo de execução descentralizada

UG: 158145 – Reitoria 

b) Os termos de execução descentralizada referem-se a parcelas de recursos transferidos a outro órgão para favorecer capacitação, em especial 
de mestrado e doutorado, no montante de R$ 720,26 mil. Os mesmos estão em processo de avaliação e análise para a classificação em curto 
e longo prazo. Nele se verifica, saldo alongado, com suspeição de execução acima do curto prazo, cujo registro permanece nesse grupo por 
ausência de informação do período de conclusão do termo, bem como dos aditivos de prazo estabelecidos.

Despesas pagas Antecipadamente

Gestão: 26427 – Órgão

a) Ausência de evidencia de adoção de procedimento de apropriação da despesa de VPDs pagas antecipadamente evidenciado em alguns campi. 
Todos os anos em reunião de encerramento de exercício financeiro são realizadas orientações sobre a necessidade de reconhecimento da 
despesa nos períodos de competência, contudo, observa-se adoção de apenas algumas unidades.

Estoque: Almoxarifado

Gestão: 26427 – Órgão

a) Evidencias de saldo alongado por mais de um exercício em alguns campi no grupo estoque, alguns dos quais sem a devida avaliação das saí-
das, por mais de dois exercícios e, consequentemente, sem refletir a realidade patrimonial de algumas unidades. Apesar de orientações em 
encerramento de exercício financeiro sobre a necessidade de análise e controle para possíveis ajustes dos saldos, verifica-se dificuldade de 
realização conclusiva de inventários por comissão de servidores, em decorrência de ausência de formação dos mesmos pelas unidades, bem 
como ausência de informação para a conciliação de dados entre sistema de registro. Em 2020, o contexto social de suspensão das atividades 
presenciais para a garantia do isolamento social, como enfrentamento à pandemia da COVID-19, constitui um dos fatores de ausência de in-
ventário e permanência da situação. Também não tem sido evidenciado registro de perda estimada, em função de ausência de procedimento 
padronizado a ser constituído após a implementação do SIADS.

b) Com a implantação do SIADS nos campi, a partir do exercício de 2021, com o registro dos saldos iniciais haverá uma tendência de adequação 
do saldo das contas.

c) Também se verifica a não adoção do método de avaliação do estoque previsto no MCASP, a partir da média ponderada móvel nas saídas. O 
mesmo será adequado por ocasião da implantação efetiva do novo sistema.

UG 158404 – Barreira; 158589 – Irecê

a) Ausência de rotina de ajuste contábil em estoque, conciliado com a posição física existente por falta de informação concedida pelo setor de 
Patrimônio e/ou sistema informatizado, bem como da realização de inventários ao final do exercício que favorecesse a posição do estoque 
final do grupo.
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UG 158410 – Eunápolis; 156059 - Brumado

a) Identificação de saldo em estoque inexistente, por consumo e, por isso, não movimentado por mais de um exercício a serem baixado em 2021. 
Ausência de orientação para o registro histórico do almoxarifado da unidade.

Bens móveis

Gestão: 26427 – Órgão 

a) Inadequação de registro contábil nas unidades gestoras em que se localiza os bens de uso, por centralização de execução orçamentária, su-
peravaliação da posição patrimonial dos moveis em uma unidade gestora, em detrimento de subavaliação em outra, não refletindo a posição 
financeira e patrimonial efetiva dos bens de uso nas localidades em que se encontram situados, por unidade gestora, corroborando com a não 
observância do princípio da entidade. Ausência de procedimentos orientativos das transferências/doações de bens entre unidades, haja vista 
a solicitação de colocação de bens em trânsitos, sem a ocorrência da efetiva saída dos bens da unidade de origem

UG: 158145 – Reitoria

a) Mensuração dos moveis não reflete a realidade física da unidade, por conter bens de propriedade e controle de outra UG, situados em outras 
localidades, ocasionando superavaliação da posição patrimonial.

UG 158403 – Camaçari; 158404 – Barreira; 158405 – Valença; 158410 – Eunápolis; 158409 – Vitória da Conquista; 158411 – Salvador; 158585 – Paulo Afon-
so;158587; 158588 – Jequié; 158589 – Irecê; 158590 – Feira de Santana; Ilhéus;158591 – Seabra; 158592 – Jacobina; 156061 – Juazeiro; 156060 – SAJ; 
156059 – Brumado.

a) Evidencia de divergência entre estoque físico e contábil e/ou ausência de inventário para o período que permitisse afirmar a fidedignidade 
do registro e consequente situação patrimonial dos bens móveis do período, bem como ausência de procedimento de descentralização dos 
saldos histórico das novas unidades pela Reitoria e Vitória da Conquista.

UG 158145 – Reitoria; 158585 – Paulo Afonso; 158587 – Ilhéus; 158591 – Seabra

a) Evidencia de divergência da posição financeira de acervo bibliográfico quanto ao registro contábil (subavaliado) e as informações apresenta-
das pelo Departamento de Patrimônio em conjunto com a Biblioteca da unidade. Constatação de saldo financeiro de acervo bibliográfico de 
vários campi na Reitoria a ser transferido. 

Bens Imóveis 

Gestão: 26427 – Órgão

a) Constatação de valores de obras concluídas na conta de obras em andamento e ausência de informação para a reclassificação e reconhecimento 
inicial dos imóveis ao custo, conforme orienta o MCASP, podendo-se supor eminência de duplicidade de lançamento entre SPIUNET e SIAFI.
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b) Observa-se 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 depar-
tamento de contabilidade e patrimônio para o correto registro nos sistemas. No decorrer de 2018 foi constituído grupo de estudo para criar 
manual de procedimento dos registros dos bens imóveis, o qual já está em processo de apreciação pelo Conselho Superior, no aguardo de 
manifestação da SPU, para finalização e consequente adequação das contas. 

UG: 158145 – Reitoria 

a) Superavaliação de imóveis na unidade, registrados na conta de obras já concluídas, referente a várias unidades, porém não classificada na 
conta adequada, conforme natureza, por ausência de informação, para o registro no Spiunet e Baixa no SIAFI.

UG 158404 – Barreiras; 158409 – Vitória da Conquista;158410 – Eunápolis; 158591 – Seabra; 156059 – Brumado.

Registro de obras já concluídas, porém não classificada na conta adequada, conforme natureza, por ausência de informação e procedimento inter-
no, para o registro no Spiunet e Baixa no SIAFI. Evidencia de subavaliação de registro na Unidade, com suspeição de parcela do reconhecimento ao 
custo compondo obras em andamento na Reitoria.

Depreciação e Amortização

Gestão: 26427 – Órgão

a) Ausência de procedimento de depreciação dos bens de uso e imóveis já concluídos que permanecem em obras em andamento. A instituição 
é órgão centenário e não tinha um sistema de controle patrimonial, confiável e online com o Siafi, que permitisse a gestão patrimonial mais 
efetiva e o registro da depreciação e amortização do imobilizado. 

b) Com aquisição do sistema SIADS, para gestão patrimonial e almoxarifado, foi iniciada, em julho/2019, a implantação na Reitoria do módu-
lo almoxarifado e a partir de 2020, pretendeu-se implantar o módulo almoxarifado em todos os campi, porém o módulo patrimonial estaria 
condicionado a realização do inventário, base confiável, para a conciliação do registro contábil no SIAFI e efetivo registro no novo sistema de 
controle (SIADS), com as depreciações acumuladas e seus impactos no resultado e no grupo do patrimônio líquido, porém o contexto social 
de pandemia com a suspensão das atividades presenciais, postergou a realização do inventário para o exercício de 2021, com a consequente 
implantação do novo sistema e procedimento de depreciação. 

UGs: 158145 – 158403 – Camaçari; Reitoria; 158405 – Valença;158404 – Barreira;158409 – Vitória da Conquista; 158410 – Eunápolis;158411 – Salvador; 
158585 – Paulo Afonso;158587 – Ilhéus; 158588 – Jequié; 158589 – Irecê; 158590 – Feira de Santana;156059 – Brumado;156061 – Juazeiro;158591 – Sea-
bra; 158592 – Jacobina

a) Não tem sido possível a realização da alocação sistemática do valor depreciável dos bens móveis das unidades declaradas, no decorrer do 
período, no resultado do exercício, haja vista aguardo de implantação do sistema SIADS.
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UGs: 158145 – Reitoria, 

a) Ausência de procedimento de depreciação dos imóveis já concluído que permanecem em obras em andamento.

Bens Intagíveis

Gestão: 26427 – Órgão

Os bens intangível estão em processo de avaliação junto à Diretoria de TI, para confirmação da caracterização dos bens como ativo imaterial, que 
pertence a unidade e gera beneficio econômico com o uso, para decisão de manutenção do registro ou baixa, por término do direito de uso, ou ob-
solescência, haja vista divergência entre registro físico e contábil apresentado pelo Departamento de Patrimônio, bem como suspeição de baixa de 
bens imaterial, ocorrida no início do exercício pela setorial de órgão superior, por registro em conta inadequada. Também não tem ocorrido procedi-
mento de amortização do grupo por nenhuma unidade, em decorrência de ausência de sistema. Havendo a necessidade de verificar a oportunidade 
e relevância do registro das marcas e patentes desenvolvida pelo setor de Pesquisa e Inovação do IFBA.

UG: 158404 – Barreiras

a) Evidencia de bem ocioso que não gera potencial de serviço com o uso para a entidade, em processo de comissão para baixa, bem como au-
sência de inventário para o controle dos acervos imateriais.

Demais Obrigações a curto prazo

UG: 158145 – Reitoria

a) Incorporação de passivo, referente a Termos de execução descentralizadas – TEDs de exercícios anteriores, decorrente de programas execu-
tados, já encerrados e com prestação de contas parcialmente entregues e pendente de análise e/ou aprovação para baixa pelos financiadores. 
Considerando o conceito de passivo, observa-se impacto significativo nas obrigações de curto prazo e no patrimônio líquido constituído, por 
rotina de incorporação de TEDs, a partir de VPDs, cujas despesas também são incorridas nas fases de empenhos. Os quais representam 1,98% 
do patrimônio total. Percebe-se necessidade de reclassificação do grupo de curto para longo prazo, haja vista termos de execução já concluí-
do, com vigência expirado, sem perspectiva de baixa pelos financiadores ao longo de vários exercícios.

Contrato de Serviços em Execução

Gestão: 26427 – Órgão

a) Constatação de ausência de informação sobre os prazos e valores dos contratos continuados anuais e plurianuais para análise e avaliação da 
necessidade de atualização das obrigações contratuais a executar dos atos potenciais passivos, bem como a baixa dos saldos de contratos 
encerrados/cancelados. Alguns campi, em decorrência de centralização de alguns contratos na Reitoria, tem realizado a atualização com base 
nas fases de empenho e liquidação do contrato, por ausência de sistema que permita registros automáticos, assim como informação. Perce-
be-se divergência de informação registrada e estabelecida contratualmente, sendo possível afirmar que os saldos dos contratos não refletem 
a realidade do Órgão nos grupos de compensação.
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UG: 158145 – Reitoria; 158587 – Ilhéus;

a) Ausência de sistema de informação que permita o controle dos valores globais dos contratos continuados para o registro adequados das obri-
gações contratuais a executar dos atos potenciais passivos, bem como a baixa dos saldos de contratos encerrados/cancelados.

Execução Centralizada 

UG: 158145 – Reitoria

Observa-se reiterada realização de despesas em localidade distinta da efetiva realização do serviço e fornecimento do bem/material de campi com 
funcionamento autorizado, comprometendo a qualidade e realidade da informação contábil inerente a cada unidade administrativa (Reitoria, campi, 
Núcleos e Pólos), bem como o seu efetivo controle em termos logísticos.

Em diversas reuniões foi alertada a administração quanto a necessidade da execução descentralizada para evitar o descumprimento do princípio da 
entidade e o efetivo controle das despesas nas localidades das unidades.

Demonstração de Variações Patrimoniais

VPD – Variação Patrimonial Diminutiva

UG: 158145 – Reitoria

a) Com a rotina de incorporação dos passivos dos termos de execução descentralizadas – TEDs,1,71% do volume das variações patrimoniais 
diminutivas, reflete a adequação da rotina, a qual se origina a partir do repasse de recurso financeiro (Caixa) x (VPA), em contrapartida a VPDs 
x (obrigação), corroborando com a duplicidade de registro no resultado ou componente patrimonial, considerando que na fase de execução 
orçamentária a liquidação da despesa também impacta o resultado e o componente patrimonial (obrigação) e consequentemente o grupo do 
patrimônio líquido.

Balanço Orçamentário

Restos a Pagar

Gestão: 26427– Órgão

a) No Balanço Orçamentário há indícios de saldo de restos a pagar processados e não processado por mais de um exercício financeiro, não mo-
vimentados em várias unidades, evidencia de ausência de rotina de análise para solicitação de cancelamento dos saldos irrisórios e/ou que 
não mais será utilizado, por rescisão contratual, desistência de prestação de serviço ou fornecimento, independentemente dos prazos de 
bloqueios ou cancelamentos automático por expiração de prazos. 
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Balanço Financeiro

Transferências Financeiras Recebidas

Gestão: 26427– Órgão

a) No Balanço Financeiro há indícios de insufi ciência de repasse fi nanceiro que garantisse a integralidade do pagamento das despesas liquida-
das do exercício e de restos a pagar, tanto para a manutenção de ensino, quanto para os demais programas, sobretudo, decorrentes de termo 
de execução descentralizada, corroborando com acréscimos monetários, em função de pagamento em atrasos e, considerando as obriga-
ções fi nanceiras de curto prazo, a disponibilidade fi nanceira não refl ete o volume de recurso fi nanceiro necessário a quitação do gasto.

Contador Responsável: Meiryvaldo de Jesus Castro 
CRC nº BA-024165/O-4

Local: Salvador-BA
Data: 11/01/2020

5.1  Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 45.  Balanço Patrimonial

NE 31/12/20 31/12/19

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 3 43.823.517,01 44.129.709,19

Créditos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4 8.798.984,67 8.150.364,94

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques 5 4.020.286,35 4.476.170,89

VPD Pagas Antecipadamente 6 53.642,60 91.796,87
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Total do Ativo Circulante 56.696.430,63 56.848.041,89

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

VPD pagas antecipadamente

Investimentos

Imobilizado 7,8,9 532.177.920,10 521.562.727,74

Intangível 10 800.818,80 800.818,80

Diferido

Total do Ativo Não Circulante 532.986.738,90 522.363.546,54

TOTAL DO ATIVO 589.683.169,53 579.211.588,43

Passivo Circulante

Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 11 49.449.114,42 49.329.806,80

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 12 766.664,26 3.385.693,30

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo 13 120.270.385,59 109.509.770,54

Total do Passivo Circulante 170.486.164,27 162.225.270,64

Passivo Não Circulante
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Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo 94.016,21

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante 94.016,21

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 170.580.180,48 162.225.270,64

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados 15,16,17 419.102.989,05 416.986.317,79

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido 419.102.989,05 416.986.317,79

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 589.683.169,53 579.211.588,43
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Tabela 46.  Demonstração das Variações Patrimoniais

NE 31/12/20 31/12/19

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 180.393,56 1.196.446,91

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 143,19 10.163,49

Transferências e Delegações Recebidas 682.598.111,62 717.640.263,14

Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos 1.305.514,53 10.836.963,53

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 982.778,31 660.037,67

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 685.066.941,21 730.343.874,74

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos 464.194.332,19 489.627.287,46

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 69.276.272,79 62.286.494,29

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 48.498.093,03 68.600.245,80

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 80.822,24 204.395,46

Transferências e Delegações Concedidas 64.482.524,02 73.800.610,44

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incor. de Passivos 11.939.311,51 114.774.306,09

Tributárias 319.135,10 662.457,83

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 22.459.291,31 16.156.059,34

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 681.249.782,20 826.111.856,71

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II) 17 3.817.159,01 -95.767.983,71
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Tabela 47.  Balanço Orçamentário: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Receitas

Receitas Orçamentárias NE Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b)

Receitas Correntes (I) 1.355.973,00 1.355.973,00 164.393,52 -1.191.579,48

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial 595.631,00 595.631,00 160.654,35 -434.976,65

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 760.342,00 760.342,00 3.510,00 -756.832,00

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes 229,17 229,17

Receitas de Capital (II) 18 62.092.776,00 62.092.776,00 -62.092.776,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Ante-
riores (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) 63.448.749,00 63.448.749,00 164.393,52 -63.284.355,48

Operações de Crédito / Refi nanciamento (V)

SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)

Défi cit (VII) 18 623.753.774,62 623.753.774,62

TOTAL (VIII) = (VI+VII) 63.448.749,00 63.448.749,00 623.918.168,14 560.469.419,14
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Tabela 48.  Balanço Orçamentário: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Despesas

Despesas Orçamentárias NE Dotação 
Inicial (e)

Dotação 
Atualizada (f)

Despesas 
Empenhadas (g)

Despesas
Liquidadas (h)

Despesas 
Pagas (i) Saldo (j) = (f-g)

Despesas Correntes (IX) 574.404.869,00 623.769.899,00 614.236.508,48 590.227.630,41 548.816.132,02 9.533.390,52

Pessoal e Encargos Sociais 466.755.647,00 520.227.900,00 512.089.490,80 511.603.833,69 472.819.853,70 8.138.409,20

Juros e Encargos de Dívida

Outras Despesas Correntes 107.649.222,00 103.541.999,00 102.147.017,68 78.623.796,72 75.996.278,32 1.394.981,32

Despesas de Capital (X) 3.635.105,00 9.308.592,00 9.681.659,66 2.123.637,08 2.066.105,48 -373.067,66

Investimentos 3.635.105,00 9.308.592,00 9.681.659,66 2.123.637,08 2.066.105,48 -373.067,66

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (XI)

Reserva do RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS 
(XII) = (IX+X+XI+XII) 578.039.974,00 633.078.491,00 623.918.168,14 592.351.267,49 550.882.237,50 9.160.322,86

Amortização da Dívida
/Refi nanciamento (XVI)

Amortização da Dívida Interna

     Dívida mobiliária

     Outras Dívidas

Amortização da Dìvida Externa

     Dívida mobiliária
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     Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIA-
MENTO (XV) = (XIII+XIV) 578.039.974,00 633.078.491,00 623.918.168,14 592.351.267,49 550.882.237,50 9.160.322,86

Superávit (XVI)

TOTAL (XVII) = (XV+XVI) 578.039.974,00 633.078.491,00 623.918.168,14 592.351.267,49 550.882.237,50 9.160.322,86

Tabela 49.  Execução de Restos a Pagar Não Processados

NE

Inscritos

Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados 
(e)

Saldo (f) 
= (a+b-d-e)Em exercícios

anteriores (a)
Em 31/12 do exercí-

cio anterior (b)

Despesas Correntes 5.763.778,31 25.809.272,98 16.774.169,47 16.675.672,42 4.516.607,52 10.380.771,35

Pessoal e Encargos Sociais 7.954,21 7.954,21 0,00

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 5.763.778,31 25.801.318,77 16.774.169,47 16.675.672,42 4.508.653,31 10.380.771,35

Despesas de Capital 10.320.539,74 6.715.897,45 8.967.061,68 8.967.061,68 349.975,87 7.719.399,64

Investimentos 10.320.539,74 6.715.897,45 8.967.061,68 8.967.061,68 349.975,87 7.719.399,64

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 18 16.084.318,05 32.525.170,43 25.741.213,15 25.642.734,10 4.866.583,39 18.100.170,99
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Tabela 50.  Execução de Restos a Pagar Processados e Não processados Líquidos

NE

Inscritos

Pagos (d) Cancelados 
(e)

Saldo (f) 
= (a+b-d-e)Em exercícios

anteriores (a)
Em 31/12 do exer-
cício anterior (b)

Despesas Correntes 70.561,70 41.702.727,94 41.707.792,06 157,06 65.340,52

Pessoal e Encargos Sociais 37.131.588,76 37.131.588,76

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 70.561,70 4.571.139,18 4.576.203,30 157,06 65.340,52

Despesas de Capital 2.096,88 1.506.665,93 1.438.389,45 68.771,90 1.601,46

Investimentos 2.096,88 1.506.665,93 1.438.389,45 68.771,90 1.601,46

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 18 72.658,58 43.209.393,87 43.146.181,51 68.928,96 66.941,98

Tabela 51.  Balanço Financeiro

NE 31/12/2020 31/12/2019

INGRESSOS

Receita Orçamentária (I) 164.393,52 1.188.131,64

Ordinária

Vinculadas 259.959,39 1.326.826,15

(-) Deduções da Receita Orçamentária -95.565,87 -138.694,51
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Transferências Financeiras Recebidas (II) 681.236.351,60 713.694.337,38

Resultantes da Execução Orçamentária 637.285.325,88 653.387.842,57

Independentes de Execução Orçamentária 43.951.025,72 60.306.494,81

Aportes de recursos para o RPPS

Aportes de recursos para o RGPS

Recebimentos Extraorçamentários (III) 75.430.316,26 76.114.728,08

Saldo do Exercício Anterior (IV) 44.129.709,19 41.516.924,63

Caixa e Equivalentes de Caixa 19 44.129.709,19 41.516.924,63

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 800.960.770,57 832.514.121,73

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI) 623.918.168,14 634.755.799,73

Ordinária 502.065.936,25 563.155.892,77

Vinculadas 121.852.231,89 71.599.906,96

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 62.873.721,67 69.987.794,78

Resultantes da Execução Orçamentária 47.993.465,69 53.283.338,23

Independentes de Execução Orçamentária 14.880.255,98 16.704.456,55

Pagamentos Extraordinários (VII) 70.345.363,75 83.640.818,03

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 43.823.517,01 44.129.709,19

Caixa e Equivalentes de Caixa 19 43.823.517,01 44.129.709,19

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 800.960.770,57 832.514.121,73
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Tabela 52.  Demonstração dos Fluxos de Caixa

NE 31/12/2020 31/12/2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 20 12.165.364,43 24.537.271,25

Ingressos 683.795.130,74 717.147.348,16

Receitas derivadas e originárias 164.393,52 1.188.131,64

Transferências correntes recebidas

Outros ingressos operacionais 683.630.737,22 715.959.216,52

Desembolsos -671.629.766,31 -692.610.076,91

Pessoal e demais despesas correntes -531.169.499,76 -554.931.236,23

Juros e encargos da dívida

Transferências concedidas -76.030.096,74 -65.940.424,10

Outros desembolsos operacionais -64.430.169,81 -71.738.416,58

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 20 -12.471.556,61 -21.924.486,69

Ingressos

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e fi nanciamentos concedidos

Outros ingressos de investimento

Desembolsos -12.471.556,61 -21.924.486,69

Aquisição de ativo não circulante -12.384.763,05 -21.354.091,12

Concessão de empréstimos e fi nanciamentos
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Outros desembolsos de investimentos -86.793,56 -570.395,57

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

Ingressos

Transferências de capital recebidas

Desembolsos

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 20 -306.192,18 2.612.784,56

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 44.129.709,19 41.516.924,63

Caixa e Equivalentes de caixa final 43.823.517,01 44.129.709,19

5.2  Notas Explicativas

5.2.1  Base de Preparação das 
Demonstrações e das Práticas 
Contábeis
As Demonstrações Contábeis (DCON) Consolidadas do Instituto Fe-
deral de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) são elabora-

das em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do De-

creto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 

e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual SIAFI.

Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema In-

tegrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), 

as DCON consolidam as contas das unidades vinculadas a rede do 

IFBA, composta pela Reitoria mais 22 campi, um polo de inovação, 

três núcleos avançados e cinco centros de referência em cons-

trução, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

(OFSS), as quais comporão o Balanço Geral da União (BGU), uma vez 

que o IFBA é uma autarquia Federal, Órgão da administração indire-

ta, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), assim como compo-

rá as demonstrações contábeis desse último Órgão.
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As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as ba-

ses propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante mo-

delo PCASP). Dessa forma, as DCON são compostas por:

1. I. Balanço Patrimonial (BP);

2. II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

3. III. Balanço Orçamentário (BO);

4. IV. Balanço Financeiro (BF);

5. V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

6. VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

A DMPL não compõe as demonstrações contábeis apresentada pelo 

IFBA, uma vez que esse demonstrativo é obrigatório para as empre-

sas estatais dependentes, sendo facultativo para os demais órgãos 

e entidades da Federação, conforme NBC T 16.6.

O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade 

de tesouraria (conforme art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exi-

ge que todas as receitas e as despesas, orçamentárias e extraor-

çamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, 

no BF, os saldos oriundos do exercício anterior e os destinados ao 

exercício seguinte estão concentrados no grupo Caixa e Equivalen-

tes de Caixa;

Na consolidação das demonstrações contábeis da União, são utili-

zados critérios de compensação e de exclusão de itens das demons-

trações que compensam ou eliminam, respectivamente, as tran-

sações realizadas entre as entidades que compõem o OFSS, visto 

que essas formam o ente econômico denominado União. No mode-

lo PCASP, essas operações são possíveis a partir da comparação de 

contas que possuem o quinto nível igual a 2 – Intra.

Todavia, a consolidação, a partir da compensação e eliminação de 

saldos das contas que possuem o nível “Intra”, implica alguns resí-

duos, pois:

• I. Pode haver o descasamento temporal entre os registros em 

função dos processos operacionais. Exemplo: a realização de 

uma despesa orçamentária em uma entidade (com o devido reco-

nhecimento do passivo e da variação patrimonial diminutiva) pre-

cederá a realização orçamentária de uma receita em outra enti-

dade (reconhecimento do ingresso do recurso e da variação patri-

monial aumentativa);

• II. Como não há correspondência biunívoca entre os itens e as con-

tas a serem compensadas, nem sempre é possível a identificação 

da contrapartida do valor a ser compensada ou eliminada.

No IFBA esse fato se evidencia nas contas de sub-repasse de recur-

sos financeiro às unidades vinculadas, no BF e DFC, nas doações e 

transferências de bens (em valor econômico) entre unidades per-

tencentes ao Órgão, DVP e BP, dentre outros.

Ainda sobre a consolidação, complementa-se que são aplicadas re-

gras de compensação ou exclusão de 
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saldos, nas seguintes demonstrações: BP; BF; DVP; e DFC. Na DM-

PL, apesar de serem exibidos os valores consolidados nos grupos 

que compõem o patrimônio líquido, não são aplicadas regras de 

consolidações em relação às movimentações evidenciadas na res-

pectiva demonstração.

Em relação à consolidação do BF e da DFC, faz-se necessário um 

especial destaque em relação aos saldos de Caixa e Equivalentes de 

Caixa quando comparados os saldos dessas demonstrações com os 

apresentados no BP. Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa do 

BF e da DFC são apresentados sem consolidação, enquanto no BP 

ocorre a apresentação do valor consolidado, isto é, com a compen-

sação entre ativos e passivos de quinto nível 2 – Intra. Isso decorre 

da dificuldade de segregação dos fluxos exibidos no BF e na DFC, 

em relação às operações de natureza “Intra”, visto que a lógica de 

consolidação do modelo PCASP é de saldo de contas e não de flu-

xos financeiros.

Os Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do IFBA não apresenta flu-

xo de operação de natureza “intra”, entre suas unidades vinculadas, 

logo o saldo dessa conta corresponderão ao apresentado no BF, 

DFC e BP.

5.3  Resumo dos Principais 
Critérios e Políticas Contábeis
A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas con-

tábeis adotados, tendo em consideração as opções e premissas do 

modelo PCASP.

5.3.1  Moeda funcional 
A moeda funcional da União é o Real. 

5.3.2  Caixa e equivalentes de 
caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancá-

rios e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados 

e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos 

dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

5.3.3  Créditos a curto prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionado, prin-

cipalmente, com: (i) adiantamentos e (ii) valores a compensar. Os 

valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido 

da atualização monetária e juros, quando aplicável.
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5.3.4  Estoques
Compreende o almoxarifado. Na entrada, esses bens são avalia-

dos pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para 

mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo de aqui-

sição. Com a implantação do novo sistema de controle, SIADS, será 

adotado o custo médio ponderado, com os respectivos reflexos de 

ajustes patrimonial, conforme orienta o MCASP.

Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, me-

diante as contas de ajustes para perdas ou para redução ao valor 

de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de 

mercado. Ainda não foi possível estabelecer parâmetro e base de 

informação consistente que permita a realização dos ajustes para 

perdas, uma vez que esse item está em constante movimentação.

5.3.5  VPDs pagas 
antecipadamente 
Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminuti-

vas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço 

a entidade ocorrerão no curto prazo. A base de mensuração é o 

custo histórico.

5.3.6  Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Deve ser re-

conhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção 

ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depre-

ciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), 

bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são in-

corporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumen-

tem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econô-

micos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são 

reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminuti-

vas do período.

5.3.7  Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à 

manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, 

são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de 

produção, estando sujeito a dedução do saldo da respectiva con-

ta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o 

montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham so-

frido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (im-

pairment).No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão pro-

fundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e 

redução ao valor recuperável do intangível.
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5.3.8  Reavaliação, redução ao 
valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão 

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor re-
cuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração 
Pública Direta da União, suas autarquias e fundações, tem como ba-
se legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBC TSP, o MCASP 
e a Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão descri-
tos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 
020330, disponível no sítio da STN/MF e na Portaria Conjunta STN/
SPU nº 3/2014. 

1. Reavaliação: Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, 
os valores dos bens imóveis de uso especial da União, autar-
quias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados, 
aqueles nos quais seja aplicado, a título de benfeitoria, valor 
percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; houver al-
teração de área construída, independentemente do valor inves-
tido; seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais 
como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamen-
to, dentre outros. Os valores são atualizados sistemicamente, a 
cada ano, na data base de 31 de dezembro, independentemente 
da classificação, considerando os parâmetros e características 
específicas dos imóveis e preços unitários regionais, atualiza-
dos periodicamente.

2. Redução ao valor recuperável: A entidade avalia se há qualquer 
indicação de que um ativo possa ter o seu valor reduzido ao valor 

recuperável, sem possibilidade de reversão desta perda em um 

futuro próximo. Caso haja indício, deverá estimar o valor da perda 

por meio de testes de recuperabilidade. A metodologia de avalia-

ção dessa indicação de redução ao valor recuperável, bem como 

a mensuração do valor seguem as orientações do MCASP (Parte 

II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais) e estão descritas de 

forma mais detalhada no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, 

disponível no sítio da STN/MF (www.tesouro.gov.br). 

No momento da adoção, por se tratar de uma mudança no cri-

tério contábil, a perda por irrecuperabilidade foi reconhecida co-

mo ajustes de exercícios anteriores, efetuando lançamentos cuja 

contrapartida foi diretamente no patrimônio líquido. Após a ado-

ção inicial, a perda por irrecuperabilidade do ativo é reconhecida 

no resultado patrimonial, podendo ter como contrapartida dire-

tamente o bem ou uma conta retificadora. Depois do reconheci-

mento de uma perda por irrecuperabilidade, a variação patrimo-

nial diminutiva de depreciação, amortização ou exaustão do ativo 

é ajustada para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos 

seu valor residual.

3. Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não ca-
dastrados no SPIUnet e bens móveis: A base de cálculo para a 

depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo imo-

bilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indire-

tos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é aplicá-
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vel a toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacio-

nal para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e 

para os bens móveis é o das quotas constantes.

Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastra-

dos no SPIUnet e a dos bens móveis deve ser iniciada a partir do 

primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em uti-

lização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da de-

preciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em ca-

ráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do 

que um mês.

4. Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet: O valor 

depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e automatica-

mente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da aces-

são, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, 

e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for co-

locado em condições de uso.

A vida útil será definida com base no laudo de avaliação específi-

ca ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Secre-

taria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as ca-

racterísticas dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, 

independentemente do fundamento, a depreciação acumulada 

deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.

5.3.9  Passivos circulantes  
e não circulantes
As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculá-

veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 

das variações monetárias ocorridas até a data das demonstrações 

contábeis.

Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divi-

são: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) 

empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; 

(iv) obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; 

(vi) provisões; e (vii) demais obrigações. Além disso, o resultado di-

ferido consta especificamente do passivo não circulante.

5.3.10  Apuração do resultado
No modelo do PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

I. Patrimonial;

II. Orçamentário; e

III. Financeiro.
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Resultado patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das va-

riações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimo-

niais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios eco-

nômicos ou potencial de serviços fluirão e quando puderem ser 

mensuradas confiavelmente. 

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decrés-

cimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para 

a União, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos 

ou na assunção de passivos. 

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de 

VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apu-

ração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Déficit do 

Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresen-

tado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Resultado orçamentário
O regime orçamentário segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/ 

1964. Desse modo, pertencem ao exercício financeiro as receitas 

nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. O 

resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas 

orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empe-

nhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balan-

ço Orçamentário.

Resultado financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e 

dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram 

durante o exercício e alteraram as disponibilidades. No Balanço Fi-

nanceiro, é possível identificar a apuração do resultado financeiro. 

Em função das particularidades da União, pela observância do prin-

cípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado finan-

ceiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

5.4  Caixa e Equivalentes  
de Caixa
O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla numerários em 

moeda nacional, em conta única.

Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo em caixa de R$ 43,82 

milhões, sendo R$ 44,13 milhões de saldo ao final de 31/12/2019, re-

presentando uma variação monetária negativa de -0,69%, corres-

pondendo a uma diminuição de R$ -0,3 milhões em relação ao exer-

cício anterior. 

A diminuição se deve, em função de orientação pela Coordenação 

Financeira de órgão Superior, MSG/MEC: 2020/05776614 e art. 4 do 

Decreto 10.249/2020 de Programação Financeira, para devolução 

de saldos não utilizados das fontes de recurso do tesouro nacional 

ao final do exercício visando aperfeiçoar os mecanismos de plane-
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jamento na gestão do caixa, acontecimento até então não ocorri-

do em exercícios anteriores, haja vista evidencia de maior saldo em 

caixa para pagamento das obrigações de pessoal e de receitas pró-

prias acumuladas em relação ao exercício anterior, ou seja, descon-

siderado o ato de devolução, a variação em caixa seria positiva. 

O saldo em caixa é composto por recurso de fonte própria, oriun-

do de taxa de arrecadação de concurso público acumulada desde 

exercícios anteriores, recurso destinado a pessoal, assistência es-

tudantil, manutenção do ensino, termo de cooperação e outros. As 

obrigações com fornecedores correspondem a garantia da manu-

tenção do ensino, que por sua vez, apresenta apenas 0,03% de sal-

do em disponibilidades de caixa, correspondente a fonte própria.

5.5  Demais Créditos 
de Curto Prazo
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de R$ 8,80 milhões rela-

cionados aos demais créditos de curto prazo, sendo R$ 8,15 milhões 

de saldo ao fi nal em 31/12/2019, representando uma variação mone-

tária de 7,96% correspondendo a um aumento de 0,65 milhões em 

relação ao exercício de 2019.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do subgrupo “de-

mais créditos de curto prazo”, para o quarto trimestre de 2020 em 

comparação com o saldo fi nal de 2019.

Tabela 53.  Demais Créditos de Curto Prazo - Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

113110101 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 5.929.886,55 5.275.785,74 12,4%

113110105 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO 1.377.460,13 1.316.708,21 4,61%

113811200 - CRED A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL 771.376,79 830.471,81 -7,12%

113823800 – ADIANT - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED 720.259,18 727.399,18 -0,98%

113824801 – REMUNERAÇÃO DA CONTA ÚNICA A RECEBER 2,02

Total 8.798.984,67 8.150.364,94 7,96%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.
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Nesse trimestre se evidencia que a o volume de adiantamento de 

salário e 13 salário constituiu o principal motivo da variação posi-

tiva do grupo, os quais representam um direito de compensação 

do Órgão por ocasião de obrigação do mesmo para com seus ser-

vidores e colaboradores, quando estes fi zerem jus ao recebimento 

desses direitos, constituindo ativos que não se converterá em cai-

xa para o Órgão. 

Verifi ca-se uma redução na variação monetária dos créditos a rece-

ber por cessão de pessoal, comparando-se com o exercício anterior, 

subgrupo do ativo circulante “demais créditos de curto prazo”, em 

função da arrecadação de direitos a receber da Secretaria de Edu-

cação do Estado da Bahia, do Município de Amargosa e Barreiras.

Observa-se que uma parcela considerável desses créditos (82,07%) 

representa saldos não movimentados, os quais permanecem em 

análise e, portanto, será ajustado em tempo oportuno.

Também compõe os créditos a receber os termos de execução des-

centralizada em fase de execução e prestação de contas junto a Uni-

versidade Federal da Bahia - UFBA e outros, referente a programa de 

formação, em especial mestrado e doutorado. O volume apresentado 

representa 74,62% já repassado do valor total fi rmado (R$ 965.280,00) 

e se originou de incorporação de ativo, a partir do exercício anterior, 

como mudança de rotina. Observa-se que 0,87% do total fi rmado pa-

ra capacitação foram concluídos e, portanto, baixado.

5.6  Estoque
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de R$ 4,02 milhões relacio-

nados a estoque, sendo R$ 4,48 milhões de saldo ao fi nal em 31/12/2019, 

representando uma variação monetária negativa de -10,18% corres-

pondendo a uma redução de R$ -0,46 milhões em relação a 2019.

Tabela 54.  Estoque - Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO 3.892.817,81 4.306.431,25 -9,60%

115610400 - SOBRESSALENTE 2.900,00

115810100 - MATERIAIS DE ACOND. E EMBALAGEM 820,20 12.653,70 -93,52

115810201 - MATERIAL - ESTOQ INTERNO - PARA DISTRIBUIR 12.697,50 12.697,50



216

115810301 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 79.107,51 112.445,11 -29,65%

115819800 - ESTOQUES DIVERSOS 31.943,33 31.943,33

Total 4.020.286,35 4.476.170,89 -10,18%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

As contas de estoque continuam em processo de avaliação, haja 

vista a evidencia de conta com intitulação indevida, saldo não mo-

vimentado acima de dois exercícios, bem como implementação de 

novo sistema de controle (SIADS), modulo almoxarifado, para ade-

quação a realidade do órgão. 

O critério de avaliação dos estoques ainda não tem sido simétrico 

para todo o órgão em atendimento aos manuais de contabilidade 

aplicados ao setor público. Estima-se que o custo ou preço especí-

fi co, em que se atribui aos custos da saída o valor que efetivamente 

se pagou nas entradas, ainda tem sido o critério utilizado pela maio-

ria das unidades vinculadas, contudo a média ponderada móvel, co-

mo critério estabelecido aos órgãos público já é uma realidade em 

algumas unidades, sobretudo aquela em que o sistema SIADS já foi 

implantado. 

Observa-se abaixo o gráfi co com a posição monetária dos saldos 

em estoque por campi, item material de consumo, nele se verifi ca 

que os campi Barreira e Santo Amaro representaram maior volume 

de redução de estoque no período em relação a 2019, em decorrên-

cia de evidencia de ajuste em estoque por realização de inventário. 

O gráfi co também apresenta variação crescente de recomposição 

de estoque na maioria das unidades vinculadas, contudo é possí-

vel perceber, em algumas poucas unidades, saldos inalterados, não 

movimentado ao longo de um período, tendendo a suspeição de au-

sência de mecanismo de controle.

Campus x Posição em estoque
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5.7  VPDS Pagas Antecipada-
mente - CP
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de R$ 53,64 mil relacio-

nados a VPDS pagas antecipadamente -CP, sendo R$ 91,80 mil de 

saldo ao fi nal de 31/12/2019, representando uma variação monetá-

ria negativa de -41,56% correspondendo a uma redução de R$ -38,15 

mil em relação ao ano anterior.

Tabela 55.  VPDS Pagas Antecipadamente - CP

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

119110000 - PRÊMIOS DE 
SEGUROS A APROPRIAR

29.000,00 52.128,12 -44,37%

119300000 - ASSINATURAS 
E ANUIDADES A APRO-
PRIAR - CONSOL

3.913,80 35.007,94 -88,82%

119810400 - VPD DE SERVI-
ÇOS PAGOS ANTECIPADA-
MENTE

20.728,80 4.660,81 344,75%

Total 53.642,60 91.796,87 -41,56%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

A tabela evidencia uma variação monetária negativa corresponden-

do ao cumprimento do princípio da competência com o reconheci-

mento das despesas mensais na apuração do resultado, conforme 

orienta a norma. Ainda se verifi ca em algumas unidades gestora re-

gistros antigos e não movimentados, assim como evidencia de in-

sufi ciência de registro, no reconhecimento do ativo, da despesa an-

tecipada, considerando o conjunto de unidades que compõe o ór-

gão e tendência de centralização de despesa em uma única unida-

de.Nesse último trimestre se verifi ca no gráfi co abaixo que a Reito-

ria compõe o maior volume de despesa antecipada, representando, 

por consequência, maior índice de redução em relação a 2019, se-

guido dos campi de Barreira e Valença, com tendência de variação 

negativa em todas unidades apresentadas, com exceção da unida-

de de Santo Amaro, cujo saldo se apresenta inalterado ao longo de 

vários exercícios. Embora haja evidencia de novos contratos para o 

exercício de 2020, o contexto de pandemia, com a suspensão das 

atividades presenciais, representa um forte fator de redução des-

sa despesa ao longo do exercício de 2020, conforme evidencia, em 

gráfi co, da gestão da despesa em 2018, período de maior volume de 

assinatura para suporte técnico em informática.



218

5.8  Bens Móveis
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de R$ 166 milhões re-

lacionados ao subgrupo do imobilizado “bens móveis”, sendo R$ 

162,67 milhões de saldo ao fi nal de 31/12/2019, representando uma 

variação monetária de 2,05% correspondendo a um acréscimo de 

3,34 milhões em relação a 2019.

Tabela 56.  Bens Móveis

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

123110100 - MAQUINAS, 
APARELHOS, EQUIPA-
MENTO E  

62.999.200,40 62.163.369,54 1,34%

Campus x Despesas antecipadas
123110200 - BENS DE IN-
FORMATICA

35.371.737,61 34.176.687,18 3,50%

123110300 - MOVEIS E 
UTENSILIOS

37.448.290,79 36.393.695,56 2,90%

123110400 - MATER CUL-
TURAL, EDUCACIONAL E 
DE CO

12.568.444,29 12.370.301,95 1,60%

123110500 - VEICULOS 15.338.677,91 15.267.925,99 0,46%

123110700 - BENS MOVEIS 
EM ELABORACAO

64.980,00 64.980,00

123119900 - DEMAIS BENS 
MOVEIS

2.213.269,40 2.231.231,92 -0,81%

Total 166.004.600,40 162.668.192,14 2,05%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

A tabela aponta que os grupos: máquinas e equipamentos, bens 

de informática e moveis e utensílios foram os principais itens que 

contribuiu com o pequeno acréscimo em bens móveis, os quais re-

presentam juntos 81,82% da totalidade dos móveis. A variação mo-

netária nesse subgrupo ocorreu em virtude da aquisição, em volu-

me relevante, de equipamento em Porto Seguro e Feira de Santana, 

equipamento de informática (tablets) para todos os campi e moveis 

e utensílio em Santo Amaro, Eunápolis, Jequié, Paulo Afonso, Fei-

ra de Santana, Juazeiro, para os centros de referências (Casa Nova, 

Campo Formoso, Camacan, Itatim) e doação de utensílios pela PRT 

5ª Região e RFB ao campus Salvador.
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Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis em elaboração”, se re-

ferem a implantação de plataforma vertical no campi de Simões Fi-

lhos, a qual será reclassifi cado em tempo oportuno, considerando a 

defi nição de bens móveis.

Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis a classifi car”, em de-

mais bens moveis se refere a auxilio pesquisador concedido para 

a execução de projeto de sustentabilidade no campus Salvador, os 

bens serão classifi cados tão logo for realizado a prestação de con-

tas dos pesquisadores com a aquisição dos bens.Também se veri-

fi ca nesse grupo a realização de baixa, no trimestre em curso, por 

implantação de nova rotina de cessão de bens, sob a condição de 

registro em conta de controle com incorporação de responsabili-

dade de terceiro, conforme orientação através de mensagem do 

MEC, MSG: 2019/1253347. Após analise em uma das unidades que 

teve seus valores baixados (Reitoria), percebe-se forte tendência 

de se tratar de aquisição de software em 2011, conforme empenhos 

11NE800271/640/677, desse modo será buscado maiores informa-

ções para a reclassifi cação adequada.

Não tem sido possível a alocação sistemática do valor depreciável 

dos bens móveis ao longo da vida útil dos mesmos, como parcela a 

ser transferida periodicamente para o resultado do exercício, haja 

vista a aquisição do SIADS estar em processo de implantação. Por 

essa razão o saldo dos bens móveis apresentado no Balanço não re-

fl ete a realidade atualizada do Órgão, pelo não reconhecimento mo-

netário do desgaste desses bens ao longo do tempo.

5.9  Bens Imóveis
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de R$ 367,55 milhões 

relacionados ao subgrupo do imobilizado “bens imóveis”, sendo R$ 

360,07 milhões de saldo ao fi nal em 31/12/2019, representando uma 

variação monetária de 2,08% correspondendo a um acréscimo de 

7,48 milhão em relação ao fi nal do exercício anterior.

Tabela 57.  Bens Imóveis

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

123210100 - BENS DE 
USO ESPECIAL REGIS-
TRADOS N

157.636.329,78 157.636.329,78

123210400 - BENS DOMI-
NICAIS N REGISTRADO

149.999,89 149.999,89

123210600 - BENS IMO-
VEIS EM ANDAMENTO

205.096.999,34 197.619.426,98 3,78%

123210700 - INSTALA-
CÕES

4.664.660,03 4.664.660,03

Total 367.547.989,04 360.070.416,68 2,08%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

O acréscimo no subgrupo do imobilizado, título de Bens Imóveis 

em andamento, corresponde à construção do modulo avançado de 

Campo Formoso e Jaguaquara, de Centros Tecnológicos de refe-
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5.10  Depreciação, Exaustão e 
Amortização Acumulada de 
Bens Imóveis
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo credor de R$ - 1,37 mi-

lhão relacionados ao subgrupo do imobilizado “deprec, exautão e 

amortiz acumulada de bens imóveis”, sendo R$ -1,18 milhões de sal-

do ao final em 31/12/2019, representando uma variação monetária 

de 16,91% correspondendo a um acréscimo de R$ -0,19 milhões em 

relação a 2019.

A depreciação apontada refere-se à conta (123210100) de imóveis 

de uso educacional registrados. Os demais imóveis não registrados 

e as instalações já concluídas, por não haver evidencia de depre-

ciação, pelo SPIUNET, não representa a realidade econômica atua-

lizada dos bens do Órgão. Situação também aplicada aos imóveis 

já concluídos que ainda permanecem na conta de obras em anda-

mento, por ausência de documentação que suporte o registro da 

reclassificação. 

Verifica-se que as quotas de depreciação transferida para o resul-

tado do exercício, com periodicidade mensal, demonstram-se cres-

cente nos meses de fevereiro a maio, haja vista atualização do saldo 

de depreciação acumulada em janeiro, representando um acrésci-

mo nesse período de até 13,27% em relação ao saldo remanescente 

de 2019, em junho, setembro e novembro se verifica redução da cota 

rências no Município de Monte Santo e São Desidério, construção 

do refeitório do campus de Paulo Afonso, de Galpão em Brumado e 

Santo Amaro e estação elevatório de escoamento sanitário em Fei-

ra de Santana. 

Evidencia-se na composição da estrutura dos imóveis que “bens 

imóveis em andamento” representam mais da metade do total dos 

bens imóveis, os quais se referem a obras em andamento, assim 

como também a imóveis já concluídos que, por ausência de infor-

mação do termo de conclusão das obras para o correto registro 

do bem, segundo a sua espécie, no SIAFI como bens registrados 

no Spiunet, ainda permanecem nessa conta contábil. Observa-se 

que houve inicio de procedimento formal orientativo visando dis-

tinguir com clareza a segregação do registro do reconhecimento 

inicial dos imóveis ao custo de construção com os procedimentos 

de reavaliação. 

Pontua-se evidencia de não reconhecimento do valor econômico 

dos imóveis ao custo das transações que lhe deram origem, antes 

da adoção de procedimento de reavaliação, por meio do Spiunet. 

Os terrenos e os edifícios são ativos distintos e são registrados de 

forma separada para os fins contábeis, inclusive quando adquiridos 

prontos – O terreno normalmente tem uma vida ilimitada e, portan-

to, não se deprecia, conforme macro função 021107, Manual SIAFI, 

item 3.1.5.3, contudo não consta evidenciado na estrutura de imó-

veis do órgão no SIAFI, os valores econômicos dos terrenos, segre-

gados dos imóveis de uso educacional, oriundo do Spiunet.
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de depreciação em quase todas as unidades, aumentando nos pe-

ríodos de julho, agosto e dezembro. Pontua-se ainda que apesar de 

ter ocorrido procedimento de reavaliação dos imóveis, em algumas 

unidades, não há evidencia de baixa da depreciação nas mesmas 

para nova recontagem a partir do novo saldo atualizado do imóvel, 

conforme orienta o artigo 7º, parágrafo segundo da Portaria Conjun-

ta SPU/STN nº. 703/2014. Neste mesmo artigo a Portaria citada de-

fi ne o método da Parábola de Kuentzle como método de deprecia-

ção a ser utilizado para a avaliação dos bens imóveis. 

5.11  Intangível
O intangível é composto apenas por softwares. Em 31/12/2020, o 

IFBA apresentou uma variação de 1% no saldo de R$ 800,82 mil re-

gistrado ao fi nal de 2019, em decorrência de novas aquisições pe-

lo campus de Vitória da Conquista. Esse subgrupo ainda está em 

processo de avaliação considerando a necessidade de informação 

que demonstre se tratar de forma confi ável de bem intangível, ha-

ja vista o critério da separatibilidade ou resultante de direito con-

tratual/legal, bem como a defi nição do prazo de vida útil, determi-

nável ou indeterminável, e evidencia de bens imateriais não utiliza-

do (12,71%), para adoção de medidas de reclassifi cação, atualiza-

ção econômica e baixa.

5.12  Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assisten-
ciais a Pagar - CP 
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passi-

vo no valor de R$ 49,45 milhões, sendo R$ 49,33 milhões de saldo ao 

fi nal de 31/12/2019, representando uma variação monetária positiva 

de 0,24%, correspondendo a um aumento de R$ 0,12 milhões. 

Tabela 58.  Obrigações Trabalhistas

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

211110101 - SALÁRIOS, 
REMUNERAÇÕES E 
BENEFÍCIOS 

36.456.860,18 35.132.597,74 3,77%

211110102 - DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO 
A PAGAR 

211110103 - FÉRIAS 
A PAGAR 

11.760.015,46 13.419.169,42 -12,36%
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211110300 - PRECATÓ-
RIOS DE PESSOAL 

672.127,91 660.229,77 1,80%

211210100 - BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

2.637,00 4.944,38 -46,67%

211310100 - BENEFÍ-
CIOS ASSISTENCIAIS  
A PAGAR 

433.160,37 15.670,00 2.664,27%

211410302 - CONTRIBUI-
ÇÃO A ENTIDADES DE 
PREVID. COMPLEMENT 

122.577,63 94.649,62 29,51%

211420103 - INSS-CON-
TRIB.S/ SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - INTRA

1.735,87 2.545,87 -31,82%

Total 49.449.114,42 49.329.806,80 0,24%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

O aumento foi constituído sobretudo em função de maior volume de 

apropriação de salário na folha de dezembro do período em análi-

se, o qual compõe montante crescente de adiantamento de gratifi-

cação natalina, gratificação por cargo, função e em comissão, bem 

como reversão das retenções de assistência médicas, nos relató-

rios das folhas dos meses de outubro e dezembro em relação ao úl-

timo exercício. O registro das obrigações de férias e 13º salário no 

período, ocorre por lançamento patrimonial (provisão), consideran-

do o regime da competência, com contrapartida no resultado ope-

racional. Denota-se rotina de ajuste de direito de férias a compen-

sar e obrigações de férias a pagar, devendo-se manter o direito ou 

obrigação, de acordo com a superação dos saldos existentes entre 

ambos; Assim, em relação ao 13º salário, a ausência de obrigação 

implica a existência de direito do órgão a compensar em decorrên-

cia de adiantamento concedido, conforme se verifica o registro do 

direito no ativo, grupo demais créditos. Também se verifica no tri-

mestre novos precatórios de pessoal registrado, obrigações de cur-

to e longo prazo, pelo Tribunal Regional da 1º Região-TRF 1ª, confor-

me processo SEI 0016694-37.2019.4.01.800 nele transcrito, o qual 

será pago pelo próprio Tribunal. O registro contábil, pelos Tribunais, 

dos precatórios de pessoal, nos órgãos autuados, teve início a partir 

de 2019, como mudança de rotina e exigência do TCU, para eviden-

cia da dívida nas unidades de origem.

O Balanço Financeiro evidencia suficiência de disponibilidade de re-

curso para a garantia do pagamento das obrigações trabalhistas fi-

nanceiras de curto prazo, o que correspondem a 92,68% das dispo-

nibilidades.

5.13  Fornecedores e Contas 
a Pagar - CP
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passivo 

“Fornecedores e Contas a pagar” no valor de R$ 0,77 milhões, sendo 

R$ 3,39 milhões de saldo ao final em 31/12/2019, representando uma 

variação monetária negativa de -77,36% correspondendo a uma re-

dução de -2,62 milhões em relação a 2019.
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O contexto de pandemia, com a suspensão das atividades pre-

senciais e consequente redução das despesas de funcionamen-

to, constituiu um dos principais fatores de redução no montante do 

passivo com fornecedores, tendencia também apresentada nas ou-

tras despesas liquidadas a pagar, nesse exercício de 2020, em com-

paração ao exercício de 2019, conforme demonstra o Balanço orça-

mentário, assim como redução da execução desse grupo de despe-

sas para a manutenção do ensino presencial no exercício em cur-

so. 70,14% das obrigações com fornecedores se referem a despe-

sas com contratos continuados e comunicação visual para os cam-

pi de Paulo Afonso e Brumado, pertencente ao grupo outras despe-

sas. Ao comparar a evolução do patrimônio dos dois exercícios 2020 

x 2019 se verifi ca que o volume de obrigações a pagar com despesas 

de capital reduziu em -96,18% e -62,26% com outras despesas cor-

rente em relação ao fi nal do exercício de 2019. Também somam-se 

a permanência da obrigação com fornecedor a insufi ciência de dis-

ponibilidade de caixa na fonte que favorecesse a diminuição do vo-

lume das obrigações com fornecedores, cujo saldo remanescente 

insufi cientes foram devolvido ao Tesouro Nacional em atendimento 

ao Decreto de programação fi nanceira, já explicitado acima.

Apesar de o Balanço Patrimonial evidenciar no ativo fi nanceiro sufi -

ciência de saldo para a diminuição das obrigações com fornecedores, 

92,68% dos recursos fi nanceiros ali apresentados estão comprome-

tidos com as obrigações trabalhistas, representando apenas 0,31% 

das disponibilidades já homologadas, no aguardo de cronograma de 

horários bancários para a efetiva conclusão dos pagamentos.

Na tabela 7 são apresentadas as unidades gestoras contratantes, 

com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na 

data base de 31/12/2020.

Tabela 59.  Fornecedores e Contas a Pagar - por 
Unidade Gestora Contratante

31/12/2020 AV (%)

158145/26427 - INST. FED. DA BAHIA/ 
REITORIA

246.847,88 32,20%

158589/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS IRECÊ

176.768,34 23,06%

158588/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS JEQUIÉ

79.419,75 10,36%

158410/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS EUNÁPOLIS

66.804,57 8,71%

158404/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS BARREIRAS

62.368,67 8,14%

158408/26427 -INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS P. SEGURO

46.274,12 6,04%

158585/26427 -INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS P. AFONSO

42.903,71 5,60%

1588592/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS JACOBINA

8.279,28 1,08%

158591/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS SEABRA

8.158,02 1,06%
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158590/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS FEIRA DE SANTANA

7.618,05 0,99%

158407/26427 - INST. FED. DA BAHIA/
CAMPUS SIMÕES FILHO

6.659,91 0,87%

Demais 14.561,96 1,90%

Total 766.664,26 100%

Fonte: SIAFI, 2020

As unidades gestoras 158145, 158589 e 158588, por exemplo, (são) 

responsáveis por 65,61% do total a ser pago. A execução de contra-

tos continuados e aquisição de materiais de comunicação visual na 

Reitoria para o campus Brumado e Paulo Afonso evidencia a posição 

de maior montante a pagar de fornecedores. O término do trimes-

tre apresentou insufi ciência de recurso fi nanceiro para a realização 

das despesas, sobretudo de contratos continuados em Jequié e Ire-

cê, com saldo remanescente de obras a executar, por reconheci-

mento de dívida, nessa última unidade.

Na tabela 8 estão relacionados os 06 fornecedores mais signifi cati-

vos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2020.

Tabela 60.  Fornecedores e Contas a Pagar - por 
Fornecedor

31/12/2020 AV (%)

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL 
LTDA

235.179,39 30,68%

SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO VISUAL LTDA 
- ME

117.202,43 15,29%

RENOVAR ENGENHARIA LTDA 95.259,67 12,43%

S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 90.086,30 11,75%

COMPAC CONSTRUCOES LTDA 68.771,90 8,97%

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APA-
RELHOS ELETRICOS

42.132,00 5,50%

Demais 118.032,57 15,40%

Total 766.664,26 100%

Fonte: Tesouro Gerencial, 2020.

Os fornecedores: Guardsecure Segurança Empresarial Ltda, Syste-

ma 2/90 Comunicação Visual Ltda – Me e Renovar Engenharia Ltda 

representam 58,39% do total a ser pago. A seguir é apresentado o 

resumo das principais transações:

1. GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA: Prestação 

de serviço continuado de vigilância Armada, Desarmada, Motori-

zada e Eletrônica nas dependências do IFBA e seus campi;

2. SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME: Prestação de 

serviço de sinalização, identifi cação e acessibilidade nas instala-

ções prediais utilizados pelo IFBA, na Reitoria e seus campi;
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3. RENOVAR ENGENHARIA LTDA: Prestação de 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, nos sistemas, equipa-

mentos e instalações prediais utilizados pelo IFBA, na Reitoria e 

seus campi;

O principal valor do grupo fornecedor e contas a pagar se refere ao 

fornecedor Guardsecure Segurança Empresarial Ltda.

Em 07/03/2015 se inicia a vigência do contrato 001/2015, publicado no 

DOU em 05/03/2015, tendo por objeto a prestação de serviço conti-

nuado de vigilância Armada, Desarmada, Motorizada e Eletrônica nas 

dependências do IFBA e seus campi, pregão 41/2014, conforme em-

penho 2015NE800107, valor global de R$ 18.914.376,09 milhões.

5.14  Demais Obrigações 
de curto prazo - CP
Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do pas-

sivo “Demais Obrigações de Curto prazo” no valor de R$ 120,27 mi-

lhões, sendo R$ 109,51 milhões de saldo ao fi nal em 31/12/2019, re-

presentando uma variação monetária de 9,83% correspondendo a 

um acréscimo de R$ 10,76 milhões em relação ao último exercício. 

Na tabela 9, é apresentada a composição do subgrupo “Demais Obri-

gações de curto prazo”, para os exercícios de 2020 e 2019.

Tabela 61.  Demais Obrigações de Curto Prazo

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

218810100 - CONSIGNA-
ÇÕES

3.751.886,01 4.319.854,86 -13,15%

218810400 - DEPOSITOS 
NAO JUDICIAIS

2.192,00 480,00 356,67%

218910100 - INDENIZA-
COES, RESTITUICOES 

33.997,43 383,10 8.774,30%

218910200 - DIARIAS A PA-
GAR

1.059,83 1.059,83

218911300 - PRECATORIOS 
DE TERCEIROS 

98.271,56 -100%

218911900 - INCENTIVOS A 
EDUCAÇÃO, CULTURA E O

472.477,35 477.898,84 -1,13%

218912300 - AUXILIOS FI-
NANCEIROS A PESQUISA-
DOR

2.280,00 1.080,00 111,11%

218913600 – VALORES EM 
TRANSITO EXIGIVEIS

2.348,00 1.423,39 64,96%

218915700 - OBRIGACOES 
COM ENTIDADES FEDE-
RAIS
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218920600 – TRANSFE-
RENCIA FINANCEIRA A 
COMPROVAR

116.004.144,97 104.609.318,96 10,89%

Total 120.270.385,59 109.509.770,54 9,83%

Fonte: SIAFI 2020. 

A tabela aponta que a variação monetária ocorreu sobretudo em fun-

ção de incorporação de passivo dos termos de execução descentrali-

zadas (TED) novos e em continuidade no exercício em curso. A resci-

são contratual com a empresa Unimed contribuiu com a redução das 

obrigações a pagar com a assistência a saúde, principal causa da re-

dução das obrigações com consignatárias e consequente impacto na 

variação monetária do grupo, que poderia ser ainda maior.

Os saldos da transferência financeira a comprovar são constituídos 

em decorrência de repasse de recurso financeiro da unidade des-

centralizadora à unidade executora referente a termos pactuados 

para a realização de ações no âmbito educacional; Até o quarto tri-

mestre do exercício em curso se verifica um aumento da transfe-

rência em 10,89% em comparação com o exercício anterior, a varia-

ção foi constituída de novos repasses para, sobretudo, realização 

de obras dos novos Campus avançados (Jaguaquara e Campo For-

moso, Monte Santo, São Desidério, Casa Nova, instalação de galpão 

industrial em Brumado e Santo Amaro), acréscimos de recursos pa-

ra oferta de curso de qualificação a aluno (MedioTec), implementa-

ção do projeto escola de futebol pelo campus Jequié, aquisição de 

imobiliário para Brumado, Jequié, Valença e novos campus avança-

dos, desenvolvimento de ações para capacitação e apoio técnico à 

elaboração de minutas de planos municipais de saneamento bási-

co junto a FUNASA, ações de oferta de cursos FIC na modalidade 

EAD e de enfrentamento a COVID-19. 43,27% dos termos se refe-

rem a oferta de curso de formação inicial continuada e técnicos no 

programa bolsa formação (Pronatec) e oferta de vagas gratuitas em 

cursos técnicos e de formação inicial e continuada, ou de qualifica-

ção profissional com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educa-

cional-FNDE, com prazo de vigência expirado.

As transferências estão em processo de análise haja vista que 

62,31% do seu volume não estão vigentes, logo se apresenta pen-

dente de conclusão e prestação de contas; 0,24% do saldo do vo-

lume de transferência oriundo do exercício anterior tiveram sua 

prestação de contas encaminhadas ao longo do exercício em cur-

so. Pontua-se que a baixa do passivo oriundo de TED, após proces-

so de prestação de conta, exige ação da unidade descentralizado-

ra do recurso.

Os incentivos à educação evidenciam uma redução de -1,13% em re-

lação ao 4º trimestre de 2019 e representam 0,39% das demais obri-

gações de curto prazo. O caixa não apresenta disponibilidade de re-

curso para a realização da Obrigação, refletindo a permanência dos 

montantes. Os campi Jequié, Paulo Afonso e Irecê respondem por 

79,08% do saldo de incentivo a educação a executar, conforme grá-

fico abaixo, com a participação por unidade.
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Observa-se que no subtítulo “incentivo a educação” ainda consta despesa 
de exercício anterior a 2016, em função da expectativa de repasse de recur-
so fi nanceiro de termo de execução descentralizada pela SETEC/MEC, TED 

2466, nº. transferência (682552), 14NC000549.

Campus x Participação na Composição 
dos Incentivos a Educação a Pagar

5.15  Obrigações Contratuais 
- CP
As obrigações contratuais são atos potenciais passivos que consti-

tuem o quadro das contas de compensações apresentadas no Ba-

lanço Patrimonial. Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo no 

subgrupo de obrigações contratuais a executar no valor de R$ 13,82 

milhões, sendo R$ 14,24 milhões de saldo ao fi nal em 31/12/2019, re-

presentando uma variação monetária de -2,99% correspondendo 

a uma redução de -0,42 milhões em relação ao exercício de 2019. 

54,74% dos registros se concentram nos campi Salvador, Vitoria da 

Conquista e Eunápolis. O registro do subgrupo ocorrem de forma 

manual e com base na liquidação dos títulos e documentos com-

probatório das despesas, não havendo rotina de registro automáti-

cos dos saldos dos contratos, a partir da sua vigência de forma in-

tegrada com o SIAGS, na maioria dos campi, por esse motivo os sal-

dos apresentados não refl etem a realidade do Órgão, evidenciando 

saldo remanescente de contratos já encerrados, os quais estão em 

processo de análise para subsidiar as baixas.
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5.16  Resultado 
do Exercício – PL
O Resultado do Exercício é constituído pelo confronto entre recei-

tas e despesas apurados até o quarto trimestre de 2020 e compõem 

a linha de resultados acumulados do Patrimônio Líquido apresen-

tado no Balanço Patrimonial. Em 31/12/2020 o IFBA apresenta um 

saldo de R$ 3,82 milhões, sendo R$ -95,77 milhões de saldo ao fi nal 

de 31/12/2019, representando uma variação monetária de -103,98%, 

correspondendo a uma melhora de 99,58 milhões em relação ao fi -

nal do exercício anterior. A melhora na variação apontada foi em de-

corrência de menor volume de incorporação de passivo dos termos 

de execução descentralizadas no exercício, bem como redução das 

despesas de uso de bens e utilização de serviços ao longo do ano de 

2020, como consequência do contexto de pandemia com impacto 

na suspensão das atividades presenciais de ensino.

5.17  Ajustes de 
Exercícios Anteriores
Os Ajustes de Exercícios Anteriores compõem a linha de Resultados 

Acumulados do Patrimônio Líquido apresentado no Balanço Patri-

monial, o qual é constituído pelo resultado apurado até o quarto tri-

mestre de 2020, pelos Resultados de Exercícios Anteriores e Ajus-

tes de Exercícios Anteriores. 

Os Ajustes de Exercício anteriores registram os efeitos da mudan-

ça de critério contábil ou da retifi cação de erro imputável a exercí-

cio anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Na tabela a seguir, apresenta-se a distribuição do saldo por unida-

de vinculada.

Nesse quarto trimestre de 2020, o grupo apresentou um saldo ne-

gativo (natureza devedora) de R$ -1,70 milhões, representando uma 

diminuição de -0,41% no resultado acumulado do órgão. Na tabela a 

seguir, apresenta-se a distribuição do saldo por unidade vinculada.

Tabela 62.  Ajustes de Exercícios Anteriores por UG

31/12/2020 AV (%)

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS BARREIRA (898.040,55) -52,85%

INST. FED. DA BAHIA/REITORIA (446.218,85) -26,26%

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (178.314,95) -10,49%

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMAÇARI (81.306,00) -4,79%

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECÊ (68.771,90) -4,05%

Demais (26.469,80) -1,56%

TOTAL -1.699.122,05 -100%

Fonte: SIAFI, 2019 e 2020.
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Os ajustes de exercícios anteriores reduziram em -177,78%, em re-

lação a 2019, e correspondem, de forma expressiva, a ajuste de sal-

do em estoque após realização de inventário em exercício anterior 

no campus de Barreira, reconhecimento de passivo de despesas de 

contratos continuados e obras de exercício anterior, ajuste de sal-

do de 13 salário ao fi nal do exercício, implantação de rotina de ces-

são de bens, com desincorporação de ativo registrado em bens mó-

veis em Eunápolis, Camaçari e Reitoria, assim como baixa de direito 

a receber de exercício anterior, por devolução, através de GRU arre-

cadada no exercício de pessoal cedido na Reitoria.

5.18  Resultado Patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica na confrontação das 

variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patri-

moniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios eco-

nômicos fl uirão e quando puderem ser mensuradas confi avelmen-

te, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se 

refere às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime 

de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP. 

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decrés-

cimos nos benefícios econômicos, implicando em saída de recursos 

ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a ló-

gica do regime de competência. A exceção se refere às despesas 

oriundas da restituição de transferências concedidas, que seguem 

a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o mo-

delo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de 

VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apu-

ração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Défi cit do 

Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresen-

tado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O Resultado Patrimonial apurado em 31/12/2020 foi superavitário 

em R$ -3,82 milhões e está demonstrado na tabela abaixo, ao se 

confrontar Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Tabela 63.  Variações Patrimoniais Aumentativas 
X Variações Patrimoniais Diminutivas

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Variações Patrimo-
niais Aumentativas

685.066.941,21 730.343.874,74 -6,20%

Variações Patrimo-
niais Diminutivas

681.249.782,20 826.111.856,71 -17,54%

Resultado Patrimonial 
do Período

3.817.159,01 (95.767.981,97) -103,99%

Fonte: SIAFI, 2019 e 2020.

O resultado patrimonial apurado no quarto trimestre de 2020 foi po-

sitivo em R$ 3,82 milhões, apresentando uma variação nominal em 
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-103,99% evidenciada no ano anterior, quando o resultado teve dé-

ficit de R$ -95,77 milhões.Dentre as principais causas, destaca-se 

a diminuição das incorporações de passivos oriundo dos termos de 

execução descentralizada vigente bem como redução da utilização 

de bens de consumo e serviços, como consequência do contexto 

da pandemia que resultou na suspensão das atividades presenciais 

de ensino, assim como menor volume de apropriação de despesa de 

pessoal, conforme segue explicação abaixo.

Verifica-se que embora as variações aumentativas tenham sido 

maiores no exercício anterior, a implementação da rotina de incor-

poração dos passivos oriundo dos termos de execução descentrali-

zadas acumulados ao longo de vários anos e registrado naquele úni-

co exercício (2019), não favoreceu um melhor resultado naquele pe-

ríodo, fato (incorporação de passivo de TED) que, em comparação ao 

exercício de 2020, refletiu uma melhora em relação a constituição 

de novos termos no exercício, em decorrência de obras de constru-

ção dos campus avançados (Campus Formoso e Jaguaquara) e pro-

gramas de capacitações (médio-tec e módulos de saneamento bá-

sico), porém, a evidente redução entre dois exercícios, não caracte-

riza uma tendência de redução na constituição do passivo exigível, 

como baixa por prestação de contas dos TEDs já concluídos, cuja 

baixa representa apenas -0,24% da obrigação em relação ao exer-

cício anterior. A redução no consumo de bens e utilização de servi-

ço se concentra nos contratos continuados, apoio administrativo e 

operacional, gênero alimentício e outros.

Dentre as principais variações, destacam-se:

• I. Redução nas VPA de exploração e vendas de bens, serviços e di-

reitos na ordem de -84,92%;

• II. Redução das transferências e delegações recebidas de -4,88%;

• III. Redução na Valorização e Ganho c/ Ativo e Desincorporação de 

Passivo em -87,95%;

• IV. Aumento nas VPD de Benefícios Previdenciários e Assisten-

ciais em 11,22%;

• V. Redução na VPD de Pessoal e Encargos na ordem de -5,19%;

• VI. Redução nas VPD de transferências e delegações concedidas 

em -12,63%

• VII. Redução nas VPD de uso de bens, serviços e consumo de ca-

pital fixo em -29,30%;

• VIII. Redução nas VPD de desvalorização e perda de ativo e incor-

poração de passivo em -89,60%.

Houve uma redução nas VPA não financeira na ordem de -6,20%, 

com destaque para os elementos que os compõem, conforme a ta-

bela a seguir.
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Tabela 64.  Variações Patrimoniais Aumentativas

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Exploração e vendas 

de bens, serviços e di-

reitos

180.393,56 1.196.446,91 -84,92%

Transferências e dele-

gações recebidas
682.598.111,62 717.640.263,14 -4,88%

Valorização e Ganho c/ 

Ativo e Desincorpora-

ção de Passivo

1.305.514,53 10.836.963,53 -87,95%

Outras variações patri-

moniais aumentativas
982.778,31 660.037,67 48,40%

Total 685.066.798,02 730.333.711,25 -6,20%

A variação monetária apontada na Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos se refere a redução de arrecadação de alugues, 

serviços administrativos e, sobretudo, na ausência de taxa de ins-

crição de concurso público para cursos técnicos no ano, esta última 

receita representa uma maior participação na composição da re-

ceita arrecadada pelo órgão nos últimos exercícios, fato não ocorri-

do em 2020 em função da situação de isolamento social provocado 

pela COVID-19 ocasionando a interrupção das atividades normais de 

ensino presencial.

As Transferências e delegações recebidas representam 99,64% das 

variações patrimoniais aumentativas sendo composta por repas-

se e sub-repasse de recursos fi nanceiro para pagamento de despe-

sas empenhadas no exercício, transferências (recebidas e concedi-

das) de recursos fi nanceiros para pagamento de restos a pagar, movi-

mentação patrimonial que constitui disponibilidade de recurso fi nan-

ceiro por compensação de tributos e contribuições federais devido e 

transferências de bens móveis entre as unidades do órgão.

A variação apontada decorre do fato de ter havido menor volume de 

repasse fi nanceiro resultante da execução orçamentária do exercí-

cio, representando uma redução de -1,81%, assim como menor vo-

lume de transferência para pagamento de restos a pagar, com redu-

ção de -32,65% em relação ao último trimestre de 2019. Após ana-

lise se percebe maior volume de repasse de despesa de pessoal, 

bem como de consumo de bens e utilização de serviço em 2019 e 

consequente redução em 2020. A demonstração em análise expli-

cita maior execução de despesa com remuneração de pessoal pa-

ra aquele último exercício (2019), em função de reconhecimento de 

passivo por gratifi cação em reconhecimento de saberes, referen-

te a exercícios anteriores, na demonstração de despesa de pessoal 

- DDP do mês de novembro de 2019, haja vista que a suspensão das 

atividades presenciais não prejudicou a garantia da continuidade 

dos serviços educacionais sob a forma remota, logo a justifi cativa 

para a redução da rubrica de pessoal se correlaciona a um fato es-

pecifi co ocorrido em 2019, conforme explicitado. Também se veri-

fi ca menor volume de inscrição e execução dos restos a pagar em 
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2020, impactando assim em menor aporte de recurso para o paga-

mento dos mesmos, em função do contexto que resultou na sus-

pensão das atividades presenciais de ensino.

Observa-se que os sub-repasses são transferências de recursos 

fi nanceiros realizados aos campi a partir dos repasses recebidos. 

Desse modo os mesmos não constituem acréscimo de recurso fi -

nanceiro para o Órgão. No processo de consolidação das contas 

de transferências intragovernamentais do órgão as variações pa-

trimoniais aumentativas dos campi intituladas como “sub-repasse” 

são adicionadas, contudo verifi camos que as mesmas são subtraí-

das nas variações patrimoniais diminutivas, o mesmo ocorre com 

as transferências para pagamento dos restos a pagar.

A variação monetária apontada na valorização e ganho c/ ativo e 
desincorporação de passivo se refere a maior volume de desin-

corporação de passivo, por devolução de recurso de termo de exe-

cução descentralizada, sobretudo de programa de formação com 

oferta de curso técnico (médio-tec) e obras de construção dos cen-

tros de referências e campus avançado, bem como por prestação 

de contas junto a Funasa em decorrência de aquisição de equipa-

mento para inovação de produto que vise fortalecer o SUS e junto a 

SPO/MEC, para formação indígena e aquisição de equipamentos pa-

ra atividade acadêmica e administrativa no transcorrer do exercício 

de 2019, em confronto com o baixo volume de prestação de contas 

de TEDs em 2020 referentes a aquisições de computadores para o 

Campus Salvador, sistema fotovoltaico em Feira de Santana e cli-

matização em Paulo Afonso, devolução de recurso não utilizado dos 

centros de referência de Monte Santo e São Desidério, assim como 

desincorporação de passivo de precatórios pelo TRF 1ª região, em 

decorrência de pagamento.

Os grupos relacionados ao desempenho fi nanceiro (Variações Pa-

trimoniais Aumentativas Financeiras e Variações Patrimoniais Di-

minutivas Financeiras), quando associados em conjunto (Resulta-

do Patrimonial das VPA e VPD Financeiras), apresentam diminuição 

de défi cit de -58,46%, passando de um resultado negativo de R$ 

-194,23 mil, em dezembro de 2019, para negativo de R$ -80,68 mil, 

em dezembro de 2020, o que representa uma melhora no desempe-

nho fi nanceiro de cerca de R$ 113,55 mil. 

Abaixo, encontram-se as tabelas comparativas dos desempenhos 

fi nanceiros apurados até dezembro de 2020, comparados ao mes-

mo período do ano anterior, bem como das variações comparativas 

relacionadas aos períodos mencionados.

Tabela 65.  Desempenho Financeiro Apurado na DVP

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Variações Patrimoniais Aumen-
tativas Financeiras (I)

143,19 10.163,49 -98,59%

Juros e Encargos de Mora 65,35 2.562,67 -97,45%

Remuneração de Depósitos 
Bancários e Aplicações Finan-
ceiras

77,84 7.600,82 -98,98%
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Variações Patrimoniais Diminu-
tivas Financeiras (II)

80.822,25 204.395,46 -60,46%

Juros e Encargos de Mora 64.450,13 191.171,43 -66,29%

Descontos Financeiros Conce-
didos

16.372,12 13.224,03 23,81%

Resultado Patrimonial das VPA 
e VPD Financeiras (I) - (II)

(80.679,06) (194.231,97) -58,46%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019

Tabela 66.  Variação do Desempenho Financeiro 
dezembro 2020 x dezembro 2019

Variação

Juros e Encargos de Mora 124.223,98

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações 

Financeiras
-7.522,98

Descontos Financeiros Concedidos -3.148,09

Total 113.552,91

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

A Variação Financeira corresponde ao confronto entre o volume de 

rendimento de aplicação fi nanceira auferida no período, acrescido 

dos juros e multas incidente, sobretudo, de taxas de alugueis, dedu-

zido dos acréscimos monetários, incidente especialmente de con-

tribuições previdenciárias sobre serviços de contratos continua-

dos, serviços de energia elétrica, vencidas, e serviço de pessoas fí-

sicas do programa de qualifi cação profi ssional (médio-tec) pagos 

em atrasos, assim como descontos fi nanceiros concedidos as ta-

xas de alugueis, referente ao exercício de 2020 e 2019.

Pontua-se que os rendimentos de aplicações decorrem de peque-

nas receitas de convênios que, em conjunto com os juros e encar-

gos ativos, possuem uma representatividade inexpressiva se consi-

derado o montante global de variação patrimonial aumentativa. 

Há que se considerar que o órgão não possui autorização legislati-

va para a aplicação fi nanceira de suas receitas de arrecadação pró-

pria, as quais não têm contribuído para a melhora dos rendimentos 

de aplicação e consequentemente no desempenho fi nanceiro.

A execução centralizada do orçamento de algumas unidades na sede 

da Reitoria contribui para o aumento signifi cativo dos juros e encar-

gos de contribuição previdenciária e de energia elétrica, haja vista a 

viabilidade da logística documental, assim como a insufi ciência pe-

riódica de repasses fi nanceiros de alguns termos de execução des-

centralizados e manutenção de ensino. A melhora fi nanceira de redu-

ção do défi cit pode estar vinculada ao contexto de pandemia na saú-

de pública, ocasionando a suspensão das atividades presenciais.

Abaixo é apresentado o resultado da DVP, expurgando-se os efeitos 

da VPA fi nanceira e VPD fi nanceira:
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Tabela 67.  DVP sem o Efeito das VPA e VPD Financeiras

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Variações Patrimoniais 
Aumentativas (I)

685.066.798,02 730.333.711,25 -6,20%

Exploração e vendas de 
bens, serviços e direitos

180.393,56 1.196.446,91 -84,92%

Transferências e delega-
ções recebidas

682.598.111,62 717.640.263,14 -4,88%

Valorização e Ganho c/ 
Ativo e Desincorporação 
de Passivo

1.305.514,53 10.836.963,53 -87,95%

Outras variações patri-
moniais aumentativas

982.778,31 660.037,67 48,90%

Variações Patrimoniais 
Diminutivas (II)

681.168.959,95 825.907.461,25 -17,52%

Pessoal e Encargos 464.194.332,19 489.627.287,46 -5,19%

Benefícios Previdenciá-
rios e Assistenciais

69.276.272,79 62.286.494,29 11,22%

Uso de Bens, Serviços e 
Consumo de Capital Fixo

48.498.093,03 68.600.245,80 -29,30%

Transferências e Dele-
gações Concedidas

64.482.524,02 73.800.610,44 -12,63%

Desvalorização e Perda 
de Ativos e Incorporação 
de Passivos

11.939.311,51 114.774.306,09 -89,60%

Demais VPD 22.778.426,41 16.818.517,17 35,44%

Resultado Patrimonial 
das VPA e VPD Não Fi-
nanceiras (I) - (II)

3.897.838,07 (95.573.750,00) -104,08%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

Ao desconsiderar as VPA e VPD fi nanceiras de ambos os períodos, 
tem-se um resultado positivo da ordem de R$ 3,90 milhões ao fi nal 
de 2020 e negativo na ordem de -95,57 milhões em 2019.

Observa-se que a VPD de Pessoal e Encargos apresentou uma redu-
ção de R$ -25,43 milhões (-5,19%) em relação a 2019 em função de 
reconhecimento de passivo por gratifi cação em reconhecimento de 
saberes acumulados de exercícios anteriores, ocorrida na Demons-
tração de Despesa de Pessoal - DDP do mês de novembro de 2019. 
Também acresce ao fator de redução a implementação da rotina de 
baixa contábil das férias a partir de setembro de 2019 e, como o pe-
ríodo de janeiro se concentra maior volume de baixa de férias, o im-
pacto de maior volume de redução na remuneração de pessoal, em 
decorrência da realização da nova rotina, ocorreu em 2020, haja vis-
ta que a suspensão das atividades presenciais, com exceção do au-
xílio-creche e transporte, não impactou na redução desse grupo de 
despesa, uma vez que foi mantido a garantia da continuidade dos 
serviços educacionais prestados sob a forma remota, logo a redu-
ção se refere, sobretudo, a fato esporádico ocorrido a um determi-
nado período, cujo montante superou a tendência de aumento da 
despesa de pessoal do período, conforme aumento dos benefícios 
previdenciários quando comparado ao mesmo período do exercício 
anterior com crescimento em 6,99 milhões, o equivalente a 11,22%. 
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Percebe-se que o Balanço Orçamentário não evidencia a redução 
das despesas de pessoal no exercício, quando comparado ao exer-
cício de 2019, isso ocorre devido ao fato de agregar ao grupo das 
despesas correntes de pessoal os encargos previdenciários com as 
despesas de aposentados e pensionistas, cuja elevação não favore-
ceu a evidencia da redução em pessoal ativo.

Já as VPD de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo teve 
uma redução de cerca de R$ -20,10 milhões (-29,30%), quando com-
parado ao mesmo período de 2019, em decorrência da redução dos 
serviços de contratos continuados, apoio administrativo e operacio-
nal, água canalizada e energia elétrica, serviço de pessoa física de 
programa de qualificação técnica, diária, materiais de consumo e ali-
mentação, por motivo de suspensão das atividades visando atender 
ações de controle na saúde pública, haja vista contexto pandêmico.

Merece destaque a VPD de incorporação de passivos, um dos princi-
pais motivos do resultado negativo em 2019 que apesar de redução 
significativa em 2020, contribuí para elevação do passivo exigível, 
como obrigação de prestação de contas às unidades financiadoras 
das ações de estruturação e fortalecimento da política pedagógi-
ca da rede, o qual se refere a novos termos de execução descen-
tralizadas constituído no decorrer do exercício em curso, referen-
te a execução de obras dos novos Campus avançados (Jaguaqua-
ra e Campus Formoso, Monte Santo, São Desidério, Casa Nova, ins-
talação de galpão industrial em Brumado e Santo Amaro), acrésci-
mos de recursos para oferta de curso de qualificação a aluno (mé-
dio-tec), implementação do projeto escola de futebol pelo Campus 
Jequié, aquisição de imobiliário para Brumado, Jequié, Valença e 

novos campus avançados, desenvolvimento de ações para capaci-

tação e apoio técnico à elaboração de minutas de planos municipais 

de saneamento básico junto a FUNASA, ações de oferta de cursos 

FIC na modalidade EAD e de enfrentamento a COVID-19.

As demais VPD compreende um aumento nas despesas de incentivo 

educacional, ou assistência estudantil, representando 92,76% do to-

tal da rubrica, o equivalente a 21,13 milhões. Apesar da suspensão das 

atividades de ensino presencial, o aumento se justifica para atender 

ações em caráter emergencial, ocasionada por resolução a partir de 

deliberações junto ao Conselho Superior, visando garantir a assistên-

cia estudantil de alunos em situação de vulnerabilidade social com o 

propósito de amenizar os efeitos da crise de saúde, no contexto pan-

dêmico de isolamento social. Pontua-se que 67,72% da despesa da as-

sistência tiveram como marcadores orçamentário a ação de combate 

a COVID-19, sendo financiadas com recursos ordinários e de operação 

de crédito. Apenas as unidades de ensino de Salvador, Vitoria da Con-

quista e Eunápolis respondem por 48,45% do volume da assistência 

utilizada, conforme gráfico. Expurgando a Unidade de Salvador o grá-

fico apresenta um ciclo de variação mais visível para os demais campi.

Conclui-se que as VPA e VPD financeiras por se constituir de valores 

em volumes inexpressivos, quando considerados os valores globais 

das variações patrimoniais não apresentam impactos relevantes no 

resultado patrimonial não financeiro, situação em que 97,89% do re-

sultado se manteve inalterado, representando uma variação positi-

va de apenas 2,11%. Já o resultado não financeiro aponta perspecti-

va de melhora em relação ao exercício anterior ocasionado não pela 
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geração de receita mas, sobretudo, pela redução de grupo de des-

pesas, dentre as quais a despesa de pessoal ativo, conforme tabela.

5.19  Resultado Orçamentário
O resultado orçamentário se constitui a partir da confrontação en-

tre as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas 

no período, tendo em vista critério estabelecido pelo art. 35 da Lei 

nº 4.320/1964.

No gráfi co a seguir se demonstra o comportamento das despesas 

empenhadas e das receitas correntes realizadas, em comparação 

com a respectiva dotação e previsão de receita corrente atualizada 

no exercício de 2020.

Campus x Participação na Composição 
dos Incentivos Educacionais utilizados

Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de receita corren-
te realizada no valor de R$ 0,16 milhões, enquanto que as despe-
sas apresentaram um saldo empenhado no valor de R$ 623,92 mi-
lhões, ocasionando um resultado orçamentário defi citário na or-
dem de 623,75 milhões. 

Observa-se que as receitas correntes realizadas correspondem aos 
esforços de arrecadação do próprio Órgão sendo composta princi-

Receitas e Despesas: previsão x realização
 - dotação x execução
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palmente por aluguéis (97,68%), oriundos, sobretudo, da unidade 

de ensino de Salvador que responde por 83,94% dessa receita, haja 

vista contrato de concessão de uso de espaço para antena de ope-

radora telefônica. O volume de despesas empenhadas é financiado 

sobretudo por repasse de recurso do Governo Federal, o qual não 

compõe o montante de receita arrecadada pelo Órgão, resultando 

no déficit apurado no período. 

Quanto à analise das receitas próprias para a determinação do su-

perávit, constituída no exercício atual, bem como os saldos rema-

nescente de exercício anterior, o órgão prévio para 2020 uma ar-

recadação de1,36 milhões, porém com a suspensão das atividades 

presenciais de ensino, em função do contexto da pandemia na saú-

de pública e a determinação de distanciamento social, houve frus-

tração em várias naturezas de receitas próprias, com impacto sig-

nificativo nas receitas de alugueis e processo seletivo para cursos 

técnicos, não ocorrido no período, principal fonte de arrecadação 

do órgão, correspondendo a uma redução de -87,81% da previsão, o 

equivalente a R$ - 1,18 milhões de frustração no período, conforme 

Balanço Orçamentário. Esse índice, em termo de previsão e frus-

tração, poderia ser ainda maior se não houvesse procedimento de 

reestimativa da receita, conforme orientação da setorial de órgão 

superior, no decorrer dos trimestres. Ao comparar a realização da 

receita no exercício anterior (2019), vide gráfico, verifica-se o im-

pacto da redução da receita ocasionada pelo contexto social, ar-

recadando-se no exercício, para as receitas citadas, apenas R$ 

164.086,79 mil.

Quanto ao superavit gerado pelas receitas próprias constituídas a 
partir de operação algébrica entre saldo que remanesce desse gru-
po de receita em caixa (ativo financeiro), deduzido das despesas a 
executar, resultante da execução orçamentária e independente da 
execução orçamentária (passivo financeiro), tem-se como resulta-
do em 2019, R$ 1,18 milhões, conforme relatório extraído do SIOP, 
e para o exercício de 2020, considerando o saldo que remanesce 
em caixa (R$ 1,80 milhões) deduzido das despesas a executar, ain-
da em restos a pagar e a dotação executada para a fonte até o final 
do exercício (R$ 1,2 milhões), têm-se como resultado superavitário 
o valor nominal de R$ 596.751,79 para as receitas próprias. 

Observa-se que esse resultado (superavit financeiro) decorre de 
saldos de arrecadação acumuladas de exercício anterior, acresci-
da das receitas arrecadadas no exercício a serem destinadas. Tam-
bém se verifica ausência de procedimento de reclassificação dos 
grupos de fonte oriundas de exercício anteriores, cujos saldos em 
caixa não corresponde ao grupo de fonte arrecadada no exercício 
de 2020, principal motivo da inversão de saldo de apuração, quan-
do considerado, o volume de despesas a executar com as fontes de 
exercício anteriores.

O empenho de despesas até o quarto trimestre de 2020 represen-

tou 98,55% da dotação atualizada para o exercício, enquanto a reali-

zação de receita corrente no período em análise alcançou 12,12% da 

previsão corrente atualizada, evidenciando economia de dotação 

de despesas correntes, sobretudo no grupo de pessoal e encargos, 

insuficiência de dotação de despesa de capital, haja vista a execu-
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ção de termos descentralizados (TED) de outros órgãos e frustra-

ção de arrecadação em -87,88% para o exercício, esse último dado 

foi melhorado com ato de readequação da estimativa das receitas, 

dada a evidencia das frustrações ao longo do trimestre. 

Também se evidencia na previsão de receita de capital para o exer-

cício a possibilidade de realização de operação de crédito no mer-

cado interno na ordem de 62,09 milhões. Apesar de não haver, no 

exercício, realização dessa receita de capital por parte do órgão se 

verifi ca que 100,23% dessa previsão pode estar associada a execu-

ção de despesa na fonte de operação de crédito (título de respon-

sabilidade do tesouro nacional), o que corresponde a 62,24 milhões, 

cujo ingresso, 70,46%, ocorreu por meio de repasse.

Tabela 68.  Receitas Correntes Realizadas

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Receita Patrimonial 160.654,35 472.285,03 -65,98%

Receitas de Serviços 3.510,00 721.399,57 -99,51%

Demais Receitas Corrente 229,17 -5.552,96 -104,13%

Total 164.393,52 1.188.131,64 -86,16%

Fonte: SIAFI: 2020 e 2019.

As receitas patrimoniais são compostas por alugueis de espaço in-

terno e os rendimentos provenientes da aplicação de recurso na 

conta única, representando 97,73% do montante de receita cor-

rente arrecadado no exercício. A tabela evidencia uma redução de 

-65,98% em relação ao exercício anterior.

Verifi ca-se redução no volume de arrecadação da receita de aluguel 

no decorrer do exercício em todas as unidades, em decorrência da 

suspensão e redução de valores contratual, haja vista os impactos 

econômicos decorrente do contexto da pandemia e necessidade de 

isolamento social, com suspensão das atividades de ensino presen-

cial, conforme segue demonstrado no gráfi co abaixo, que apresenta 

o exercício de 2018 para melhor análise de oscilação entre os perío-

dos e consequente impacto de variação em 2020. Nele se percebe 

que a unidade de ensino de Salvador possui o maior volume de par-

ticipação nas receitas em decorrência de contrato de concessão de 

uso de espaço para antena de operadora telefônica, sem a unidade 

Salvador, com exceção da Reitoria, as oscilações possuem menor 

variação para os demais campi nos exercícios anteriores.
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Campus: arrecadação x redução de receitas 
de aluguel - dez 2019 x dez 2020

Campus: arrecadação x redução de receitas 
de aluguel - dez 2019 x dez 2020
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As receitas de serviços, categoria econômica receita corrente, são 

compostas por serviços administrativos e taxa de inscrição em con-

curso público para professor substituto. Em decorrência do contex-

to social que culminou na suspensão das atividades a arrecadação 

dessa categoria de receita no período foi inexpressiva, o saldo exis-

tente se refere a arrecadação ocorrida no primeiro trimestre antes 

do decreto de suspensão das atividades. As receitas de serviços é a 

principal fonte de receita própria do órgão, contudo se percebe uma 

variação signifi cativa dessa receita no trimestre em relação a 2019 

pela não ocorrências de processo seletivo para cursos técnicos em 

função do contexto citado.

As demais receitas agregam as devoluções de recursos, em volume 

expressivo, referente a salários de pessoal cedido, indenização de 

seguro veículo do campus de Paulo Afonso e devolução de recurso 

de convênio não utilizado junto à SEBRAE, cuja superação do mon-

tante ocasionou uma inversão de saldo no exercício anterior (2019). 

Nesse exercício o montante de devolução de despesa como ingres-

so orçamentário foi inexpressivo. Verifi ca-se que as devoluções 

que incluem salários ocorrido em 2020, referente a exercícios an-

teriores, superaram as devoluções de 2019 em 45,30%, porém co-

mo houve reclassifi cação dessas devoluções que deixou de com-

por a categoria de “demais receitas orçamentárias” em função da 

extinção da fonte 112, e passou a ser classifi cados como ingressos 

extraorçamentários, com marcação em fonte ordinária 8100, não é 

mais possível uma correlação com precisão no Balanço Orçamen-

tário da integralidade dessas devoluções ocorridas no exercício, o 

qual ainda se evidencia pequenas devoluções da fonte extinta.

Os empenhos de despesas no período em análise somam a quantia 

aproximada de R$ 623,92 milhões, enquanto que no mesmo período 

de 2019, tal fase da execução da despesa pública montou a cifra de 

R$ 634,73 milhões. 

Tabela 69.  Despesas Empenhadas Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

DESPESAS CORRENTES 614.236.508,48 626.997.661,22 -2,04%

DESPESAS DE CAPITAL 9.678.610,16 7.758.138,51 24,75%

TOTAL 623.915.118,64 634.755.799,73 -1,71%

Fonte: SIAFI, 2020; 2019.

As despesas correntes executadas em 2020 foram decrescentes em 

-2,04% em comparação a 2019, essa diminuição refl ete as despesas 

de funcionamento institucional, uma vez que o Balanço Orçamentário 

evidencia um aumento nas despesas de pessoal e encargos em 1,06% 

em relação a 2019. Esse aumento refl ete a elevação das despesas de 

encargos previdenciários, aposentados e pensionistas, haja vista re-

dução da despesa de pessoal ativo, conforme aponta a demonstra-

ção de variação patrimonial, já explicitado acima.

Nesse exercício 2,38% das despesas empenhadas se destinaram ao 

enfrentamento da COVID-19, sendo distribuídas em despesas cor-

rentes, o equivalente a R$ 14,80 milhões e despesas de capital R$ 

0,80 milhões para várias unidades da rede.
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Verifi ca-se insufi ciência de dotação orçamentária para as despesas 

de capital nos dois exercícios em análise, o que representa -3,82% e 

-28,52% da dotação para ambos períodos, com crescimento na exe-

cução dessa despesa em 24,75% para 2020. A insufi ciência de do-

tação aponta para a execução, pelo órgão, de parcela orçamentária 

de outros órgãos, do qual foram fi rmados termos de execução des-

centralizadas – TEDs. Também se verifi ca ato de remanejamento de 

ação dos créditos de custeio para investimentos.

Tabela 70.  Despesas Correntes Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Pessoal e Encar-

gos Sociais
512.089.490,80 506.741.849,73 1,06%

Outras Despesas 

Correntes
102.147.017,68 120.255.811,49 -15,06%

TOTAL 614.236.508,48 626.997.661,22 -2,04%

Fonte: SIAFI, 2020; 2019.

As despesas de pessoal representam 83,37% do total das despesas 

correntes, dentre as quais 92,33% já foram liquidadas e pagas, evi-

denciando uma perspectiva de saldo para inscrição em restos a pagar 

processados a ser pago de 7,57% e não processado a ser liquidado em 

0,09%. O Balanço Orçamentário começa a evidenciar saldo de restos 

a pagar processado das despesas de pessoal a partir do primeiro tri-

mestre de 2019, haja vista os pagamentos passar a ocorrer no mês 

seguinte a competência, como mudança de rotina. No exercício de 

2020 haverá saldo de restos a pagar não processado das despesas 

de pessoal, haja vista decisão de reversão das retenções de plano de 

saúde, ocorridas no primeiro semestre em folha, em favor dos bene-

fi ciários, em decorrência de rescisão contratual da empresa UNIMED, 

por inexecução de serviços prestados em discussão, e a imprecisão 

das estimativas ainda a restituir aos benefi ciários do plano.

As outras despesas correntes destinadas à manutenção do funcio-

namento da instituição de ensino, pesquisa e extensão representam 

16,63% do total das despesas correntes empenhadas, destas, 74,40% 

já foram liquidadas e pagas, mediante reconhecimento do direito do 

credor, com a apresentação de títulos e documentos comprobatório 

da despesa, evidenciando uma perspectiva de 23,03% do saldo em-

penhado para inscrição em restos a pagar não processado (RPNP) a 

ser liquidado e 2,57% em restos a pagar processados (RPP) a ser pa-

go, o qual compõe as obrigações de curto prazo apresentada no pas-

sivo circulante do Balanço Patrimonial ao fi nal do exercício.

Observa-se, conforme dados extraído do Sistema Integrado de Pla-

nejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP, que 14,48% das 

outras despesas correntes atenderam às ações de combate à CO-

VID-19 em todo órgão, destas, 94,23% já foram liquidadas e pagas, 

evidenciando uma perspectiva de 6,27% para inscrição em restos 

a pagar, o equivalente a 0,93 milhões, conforme segue distribuição 

das despesas em gráfi co abaixo: Nela se verifi ca que 96,71% das 

despesas se concentraram em auxílio fi nanceiro à alunos em situa-

ção de vulnerabilidade social, 62,59% da mesma foram fi nanciadas 
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com fonte de recurso da própria assistência ao aluno (fonte ordiná-

ria), sendo os demais, 37,41%, proveniente de recurso de operação 

de crédito, inseridos nos marcadores da regra de ouro com as fon-

tes dos títulos de responsabilidade do tesouro nacional. A fi gura 4, 

já apresentada acima, evidencia a distribuição da despesa de assis-

tência estudantil por campi, a qual contém parcelas destinadas às 

ações de enfrentamento da COVID-19. 

Tabela 71.  Despesas de Capital 

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Investimentos 9.678.610,16 7.758.138,51 24,75%

TOTAL 9.678.610,16 7.758.138,51 24,75%

Fonte: SIAFI, 2020; 2019.

Distribuição das despesas 
correntes de Combate à COVID-19

As despesas de capital tiveram crescimento de 24,75% em rela-

ção ao exercício de 2019, tendo em vista a proposta de aquisição 

de ativo fi xo para expansão, restruturação e modernização da re-

de, sobretudo para os novos campi avançado e centros de referên-

cia. 21,35% já foram liquidadas e pagas, o equivalente a R$ 2,07 mi-

lhões, deste, 59,68% se destinaram a aquisição de tablets para a ga-

rantia da manutenção do ensino a alunos carentes na modalidade 

remota, evidenciando uma perspectiva de saldo para inscrição em 

restos a pagar processados a ser pago de 0,59% e não processa-

do a ser liquidado em 78,06%. Observa-se que 0,83% das despesas 

de investimentos terão como fi nalidades ações de enfrentamento a 

COVID-19, haja vista perspectiva de inscrição em restos a pagar para 

utilização, conforme segue gráfi co de distribuição abaixo.

Distribuição das despesas de 
capital de Combate à COVID-19
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Tabela 72.  Restos a Pagar Processados e 
Restos a Pagar não Processados Liquidados

Ano de 
Inscrição

Montante em 01 
de Jan/2020 Pagos Cancelado                  Saldo a pagar 

em dez/2020

2019 41.324.678,51 41.316.332,03 47,06 8.299,42

2018 804.382,63 797.581,21 110,00 6.691,42

2017 1.065.644,54 988.421,27 68.771,90 8.451,37

2016 51.751,70 43.847,00 7.904,70

2015 2.830,08 2.830,08

2014 30.912,27 30.912,27

2013 554,92 554,92

2012 1.297,80 1.297,8

TOTAL 43.282.052,45 43.146.181,51 68.928,96 66.941,98

Fonte: Tesouro Gerencial, dez20

Ano de Inscrição Montante em 01 de jan/20 Liquidados Pagos Cancelados Saldo a pagar em dez/2020

2019 32.525.170,43 17.795.308,35 17.696.811,30 936.531,80 13.891.827,33

2018 14.529.338,60 7.558.508,04 7.558.508,04 2.762.486,90 4.208.343,66

2017 1.554.979,45 387.414,76 387.414,76 1.167.564,69

TOTAL 48.609.488,48 25.741.231,15 25.642.734,10 4.866.583,39 18.100.170,99

Fonte: Tesouro Gerencial: dez/20

Tabela 73.  Restos a Pagar Não Processados
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Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não 

Processados Liquidados
A tabela mostra a composição dos restos a pagar processados do IFBA 

no quarto trimestre 2020 x 2019.99,69 dos restos a pagar processados 

já foram liquidados e pagos até o 4º trimestre de 2020, mantendo-se 

um saldo de 0,15%, o que corresponde ao valor de R$ 0,67 milhões, 

grupo outras despesas correntes, dentre as quais compõe, em volu-

me signifi cativo (72,19%), despesa com auxilio fi nanceiro a aluno, pes-

quisa e pessoa física referente ao programa de oferta de curso técni-

co (médio-tec). Percebe-se compor o saldo a executar despesa de ca-

pital já paga sem suporte orçamentário, desse modo o saldo corres-

pondente estará em processo de analise para baixa, 99,97% do cance-

lamento refere-se a obras de instalações no campus Irecê.

Restos a Pagar Não Processados
A tabela mostra a composição do saldo do quarto trimestre de 2020, 

dos restos a pagar não processados inscritos e reinscrito, o que cor-

responde ao volume de despesas global no valor de R$ 48,61 mi-

lhões.52,75% dos restos a pagar não processados, inscritos e reins-

crito, já foram liquidados e pagos até o último trimestre de 2020. 

10,01% desse volume foram cancelados, mantendo-se um saldo de 

37,24% a serem executados nos exercícios subsequentes, o que 

corresponde a R$ 18,10 milhões. O cancelamento apresentado se 

refere sobremaneira a saldo remanescente de auxílio fi nanceiro 

a aluno, serviços de contratos continuados e outros serviços não 

executáveis (78,89%).

Observa-se que o grupo outras despesas correntes representa 

57,35% do total de despesas inscrita e reinscrita a executar, com-

posta, sobretudo, por serviços de terceiros pessoa jurídica, em es-

pecial, serviços técnicos, operacionais e de manutenção de imó-

veis, serviço de pessoa física (GECC), serviço de contrato continua-

do, assim como material de assistência social e consumo, a ser en-

tregue e a ser pago. No quarto trimestre de 2020 foram executados 

52,83% do grupo outras despesas correntes.

Tabela 74.  Grupo de Despesa

Grupo de Despesa Inscrito/Reinscrito Liquidados Cancelados Pagos Saldo AV%

Pessoal e Encargos Sociais 7.954,21 7.954,21

Outras Despesas COrrentes 31.565.097,08 16.774.169,47 4.508.653,31 16.675.672,42 10.380.771,35 57,35%

Investimentos 17.036.437,19 8.967.061,68 349.975,87 8.967.061,68 7.719.399,64 42,65%

Total 48.609.488,48 25.741.231,15 4.866.583,39 25.642.734,10 18.100.170,99 100%

Fonte: Balanço Orçamentário SIAFI 2020 



245

As despesas de investimentos são compostas por obras, em especial 

para os campus avançados de Campos Formoso e Jaguaquara a exe-

cutar, e ativo fi xo, sobretudo saldo remanescente para instalação das 

usinas fotovoltaicas em várias unidades a ser entregue, representan-

do 53,38% do total das despesas inscritas e reinscrita a executar. Em 

2020 foram executadas 52,63% das despesas de investimentos.

Tabela 75.  Composição dos Restos a Pagar 
não Processados inscritos e reinscrito por UG

 Unidade Executora Total %
Inst. Fed. da Bahia/Reitoria     14.791.271,58 81,72%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Salvador  634.012,78 3,50%
Inst. Fed. da Bahia/Campus V. Conquista 439.990,96 2,43%
Inst. Fed. da Bahia/Campus S. Amaro 313.818,03 1,73%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Ilhéus 225.511,04 1,25%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Porto Seguro 194.242,59 1,07%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Eunapolis 191.670,46 1,06%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Valença 156.256,89 0,86%
Inst. Fed. da Bahia/Campus Jacobina 151.804,21 0,84%
Demais 1.002.592,45 5,54%
TOTAL 18.100.170,99 100%

Fonte: SIAFI 2020

A Reitoria é o órgão que possui o maior volume de restos a pagar 

não processados inscritos quando considerado apenas o orçamen-

to proveniente das unidades executoras (UG’s) vinculadas à sua es-

trutura, detendo 81,72% do total geral. Isso ocorre devido ao fato da 

mesma concentrar a execução dos termos de execução descentra-

lizadas, sobretudo obras de construção dos novos centros de re-

ferências e campus avançados, pretensão de aquisição de equipa-

mento energético para instalação das usinas fotovoltaicas na rede 

IFBA, apoio para a elaboração de planos municipais de saneamento 

básico e oferta de cursos de qualifi cação técnica.

O Campus Salvador concentra o maior número de aluno e compõe o 

segundo maior volume de orçamento, o qual representa 3,50% dos 

restos a pagar de todo órgão. Verifi ca-se que o seu saldo decorre de 

forma signifi cativa de serviço de contrato continuado e de manu-

tenção e conservação de bens imóveis. A unidade de Vitoria da Con-

quista evidencia de forma signifi cativa saldo remanescente de ma-

terial de distribuição gratuita, contratos continuados e serviço de 

manutenção predial.

Tabela 76.  Composição dos Restos a Pagar não 
Processados inscritos e reinscrito por Fornecedor

RAZÃO SOCIAL VALOR %

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA 4.340.698,57 23,98%

G.S. CONSTRUCOES EIRELI 4.120.390,40 22,77%

CSG ENGENHARIA LTDA 3.089.466,82 17,07%

RENOVAR ENGENHARIA LTDA 829.119,34 4,58%

FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA 826.575,11 4,57%

COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E 
CONTAB. 623.081,85 3,44%

S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 605.077,38 3,34%

SULCLEAN SERVICOS LTDA 497.548,09 2,75%

GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA 391.842,66 2,17%
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BAHIA CESTAS LTDA 331.737,61 1,83%

ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 279.414,46 1,54%

INST. FED. DA BAHIA/Campus SANTO AMARO 236.541,47 1,31%

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 72.291,35 0,40%

ARCANJO COMERCIO EIRELI 63.375,15 0,35%

CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 58.644,00 0,32%

COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EI-
RELI 57.824,02 0,32%

DEMAIS 1.676.542,71 9,26%

TOTAL 18.100.170,99 100%

Os fornecedores Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnolo-

gia da Bahia (Reitoria), CSG Engenharia Ltda e G.S Construções EI-

RELI, representam 63,82% do montante total inscrito e reinscrito 

em restos a pagar a executar. A seguir é apresentado o resumo das 

principais transações:

1. INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DA BAHIA: Serviço de ofer-

ta de cursos de educação profissional e tecnológico (MedioTec) 

a executar, bem como auxílio a pesquisadores e assistência ao 

educando a realizar, assim como Serviço de oferta de curso de-

corrente de Termo de Cooperação Técnica com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Educacional – FNDE - na modalidade EAD E 

FIC EM 10 municípios da Bahia a concluir.

2. CSG ENGENHARIA LTDA: Serviço de execução de obras de cons-

trução do campus de Jaguaquara e Campo Formoso.

3. G.S CONSTRUÇÕES EIRELI: Aquisição de usinas fotovoltaicas 

para vários campi, através do IF Sul de Minais, conforme RDC 

003/2018, constante no extrato SRP nº 65, publicado no DOU em 

19/07/2019. 

O principal valor do grupo fornecedor em restos a pagar se refere ao 

fornecedor Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da 

Bahia (Reitoria).

Considerando o número excessivo de credores beneficiário de bol-

sa e auxílio financeiro (alunos e pesquisadores) é admissível a emis-

são de empenho em nome da própria unidade gestora, haja vista a 

inviabilidade operacional de uma nota de empenho para cada cre-

dor, conforme macrofunção 021213, item 2.6.5.5. As bolsas e auxí-

lios financeiros estão relacionados a auxilio financeiro a pesquisa-

dor extensionista, visando, além do ensino e a pesquisa, a capaci-

tação e apoio técnico na elaboração de 50 planos municipais de sa-

neamento básico, conforme Termo de Cooperação junto a FUNASA-

DF (691006), Termo de Cooperação do MedioTec (691273/691387) jun-

to ao FNDE, para a oferta de curso de educação profissional e tec-

nológica.

Do volume dos restos a pagar não processado em 2020 a ser reins-

crito, 42,65% corresponde a pretensão de aquisição de ativos fixos, 

sobretudo saldo remanescente para instalação das usinas fotovol-

taicas de várias unidades e obras, o equivalente a R$ 7,72 milhões, 

os demais se referem à ação de execução de serviço de apoio a im-

plantação de planos de saneamento básico, manutenção de imó-

veis, serviço de pessoa física (GECC), auxilio concedido para a exe-

cução do programa médio-tec, serviço de contrato continuado, bol-

sa estudantil e material de assistência social, a ser entregue.
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5.20  Resultado Financeiro
O resultado fi nanceiro no quarto trimestre de 2020 foi defi citário 

em R$ -0,31 milhões e sua formação é detalhada na tabela apresen-

tada na sequência, comparando-o com o mesmo período de 2019.

Tabela 77.  Resultado Financeiro

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Receita Orçamentária 164.393,52 1.188.131,64 -86,15%

Despesas Pagas 550.882.237,50 560.905.950,79 -1,79%

(550.717.843,98) (559.717.819,15) -1,61%

Transferências Financei-
ras Recebidas

681.236.351,60 713.694.337,38 -4,55%

Transferências Financei-
ras Concedidas

62.873.721,67 69.987.794,78 -10,16%

618.362.629,93 643.706.542,60 -3,94%

Recebimentos Extraor-
çamentários*

2.394.385,62 2.264.879,14 5,72%

Pagamentos Extraorça-
mentários

70.345.363,75 83.640.818,03 -15,90%

(67.950.978,13) (81.375.938,89) -16,50%

Resultado Financeiro do 
Exercício

-306.192,18 2.612.784,56 -111,72%

*Exceto valores a inscrever em RP   Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

Em 31/12/2020, o IFBA apresentou um saldo de receita ordinária 

e vinculada de R$ 0,16 milhões, sendo R$ 1,19 milhões de saldo em 

31/12/2019, o que representa uma variação monetária negativa de 

-86,15% correspondendo a uma redução de -1,02 milhão, aproxima-

dos, em relação ao quarto trimestre do exercício anterior.

A redução se deve, sobretudo, em função dos impactos econômi-

cos decorrente do contexto da pandemia e necessidade de isola-

mento social, com suspensão das atividades de ensino presencial 

culminando no menor volume de arrecadação da receita de aluguel 

no exercício em todas as unidades, podendo-se supor suspensão ou 

redução de valores contratuais, assim como arrecadação inexpres-

siva nas taxas de concurso público previsto para o período por con-

sequente ausência de processo seletivo para curso técnicos.

Pontua-se que nas receitas orçamentárias constam receitas de alu-

gueis, serviços administrativos e taxa de concurso público, assim 

como rendimento de aplicação fi nanceira e acréscimos com multas 

cobrados sobre os serviços de alugueis e taxa de concurso público. 

No quarto trimestre de 2020 se verifi ca que as receitas provenien-

tes de arrecadação própria diminuíram na proporção de -79,32%, 

em relação ao mesmo período do exercício anterior, evidenciando 

variação monetária negativa em decorrência dos fatos já explicita-

dos na arrecadação de aluguel e taxa de concurso público.

Observa-se que também agrega essas receitas pequeno montante 

de indenizações ao erário em cumprimento ao art. 46 da lei 8.112/90 

de devolução de salários, bolsas estágios, auxilio pesquisador e diá-
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rias, da extinta fonte 0112, em volume expressivo nos trimestres de 

2019, uma vez que as devoluções de salários, nesse exercício, têm 

ocorrido nas fontes ordinárias (8100), passando a compor os recebi-

mentos extra-orçamentários.

As despesas Orçamentárias são compostas por pagamentos realiza-

dos de todas as despesas do Órgão, empenhadas no exercício, tais 

como pessoal, encargos, benefícios previdenciários e assistências, 

incentivos, aquisição de bens de uso, consumo e serviços correntes 

e de capital, dentre outras, as quais representam 88,29% do total das 

despesas orçamentárias e teve uma redução de -1,79%, conforme ta-

bela, em relação ao exercício de 2019. A redução foi evidenciada no 

pagamento das despesas de funcionamento institucional, já que o 

Balanço Orçamentário evidencia aumento dos pagamentos das des-

pesas de pessoal em 0,69%, o equivalente a R$ 3,22 milhões, assim 

como aumento dos pagamentos das despesas de investimentos, em 

418,50%, o equivalente a 1,67 milhões, em relação a 2019.

As transferências financeiras recebidas são constituídas por repas-

se e sub repasse de recursos financeiros para pagamento de des-

pesas empenhadas no exercício, transferências de recursos finan-

ceiros para pagamento de restos a pagar e movimentação patrimo-

nial que se constitui como disponibilidade de recurso financeiro por 

compensação de tributos, contribuições federais e pagamento de 

despesas para unidade da mesma esfera, através de Guia de Reco-

lhimento da União. 

A variação apontada decorre do fato de ter havido menor volume de 

transferência financeira resultante da execução orçamentária e de 

transferências para pagamento de restos a pagar no último trimes-

tre de 2020, em -1,81% e -32,65%, em comparação com o exercí-

cio anterior. A redução nas transferências resultante da execução 

orçamentária se deve, sobretudo, em decorrência de redução das 

despesas de funcionamento institucional no transcorrer do exercí-

cio de 2020, diminuição do consumo de bens e utilização de servi-

ços no exercício, como efeito da suspensão das atividades presen-

ciais, em decorrência do contexto social, também compõe a redu-

ção da despesa, com impacto nos repasses as despesas de pes-

soal ativo, por fatores específicos, conforme explicitado acima. A 

redução dos repasses para pagamento das despesas de restos a 

pagar referem-se, sobremaneira, nas fontes de funcionamento ins-

titucional, com redução de -38,90% para a fonte de manutenção 

do ensino, assim como redução em outras fontes, (fundo social - 

participação destinada a educação, -37,61%) podendo ser justifica-

do pelo menor volume de despesas liquidadas de custeio e investi-

mento no exercício na proporção de -27,17%, o equivalente a -11,81 

milhões em comparação ao exercício de 2019, 94,18% dessa redu-

ção se refere a despesa de investimento, em decorrência da cons-

trução dos novos centros de referências e campus avançados por 

meio de TEDs.

As transferências financeiras concedidas são compostas por sub

-repasse de recurso financeiro concedido às unidades vinculadas, 

repasse à UFBA para funcionamento de rede remessa de ativida-

de, transferências de recursos financeiros para pagamento de res-

tos a pagar e movimentação patrimonial constituídas por devolução 
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de despesas de exercício anterior ao tesouro nacional, sobretudo 

de salário e deduções sobre os mesmos, conforme 20RA0015/28/31.

A variação apontada denota maior transferências às unidades vin-

culadas no exercício anterior em decorrência de maior liquidação 

de despesa naquele exercício tanto para pagamento de despesas 

do exercício quanto para os restos a pagar, conforme fatores já ex-

plicitados do contexto social de suspensão das atividades no exer-

cício em análise. No exercício anterior as transferências de restos a 

pagar se concentraram, além da assistência e contratos continua-

dos, em execução de termos descentralizados para obras e equipa-

mentos em vários campi, no exercício atual se verifi ca a manuten-

ção dos contratos continuados, serviços técnicos e operacionais e 

a constituição de ativos fi xos em menor volume.

O confronto das transferências recebidas com as transferências 

concedidas responde, em parte, pelo saldo de recurso recebido pa-

ra a garantia do pagamento das despesas do período, uma vez que 

no resultado se verifi ca as devoluções a Secretaria do Tesouro Na-

cional - STN, em especial de salários de exercício anterior, as trans-

ferências concedidas à UFBA, em decorrência do Projeto Remessa 

para uso de rede, assim como a movimentação das fontes próprias 

entre unidades vinculadas, as quais não compõe as transferências 

fi nanceiras recebidas.

Dentre os pagamentos extra-orçamentários, cerca de 97,79% se re-

ferem ao pagamento dos restos a pagar no montante de R$ 68,79 

milhões. A variação deriva de maior volume de pagamento de des-

pesa com despesas de custeio e, sobretudo, investimento, tendo 

em vista a construção, reestruturação e modernização das novas 

unidades oriundas de termos de cooperação em 2019. Embora o vo-

lume de ordem bancária cancelada no exercício tenham sido menor, 

em relação a 2019, verifi ca-se maior montante de devoluções de sa-

lários à STN no exercício em análise, com aumento de 63,19%, em 

relação a 2019, podendo-se supor ressarcimento em decorrência de 

pagamento de gratifi cação de saberes em duplicidade, por via judi-

cial e administrativa.

Em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a Geração 

Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa é igual ao Resultado Finan-

ceiro. Dessa forma, no quarto trimestre de 2020, o resultado apura-

do pelo órgão foi negativo em R$ -0,31 milhões, representando uma 

piora em relação ao mesmo período do exercício anterior, quando a 

geração líquida de caixa foi positiva em R$ 2,61 milhões, conforme 

tabela a seguir.

Tabela 78.  Geração Líquida de Caixa e 
Equivalentes de Caixa Formação

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Atividades Operacionais 12.165.364,43 24.537.271,25 -50,42%

Atividades de Investimento -12.471.556,61 -21.924.486,69 -43,12%

Atividades de Financiamento

TOTAL -306.192,18 2.612.784,56 -111,72%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.



250

Atividades Operacionais
Segundo informações extraídas da Demonstração de Fluxos de Cai-

xa (DFC), as ações que mais contribuíram para a geração positiva da 

atividade operacional foram a redução do desembolso na educação, 

em relação ao funcionamento institucional, sobretudo nos contratos 

continuados e serviços técnicos e operacionais, somado ao fato da 

mudança na rotina de pagamento da folha que passou a ocorrer no 

mês subsequente a competência, situação em que consta no desem-

bolso do exercício sob análise os pagamentos de salário do mês de 

dezembro de 2019, porém no ingresso contém os repasses do salá-

rio de dezembro de 2020, com acréscimo para esse último período de 

3,17% em relação ao exercício anterior, assim como o fato de compor 

os ingressos das atividades operacionais os repasses de recurso para 

o pagamento das atividades de investimentos, o que favoreceu signi-

ficativamente o volume da variação positiva da atividade operacional.

O contexto social que culminou na suspensão das atividades presen-

ciais, adicionada a maior volume de execução de termos de execu-

ção centralizada, para construção dos campi avançado e centros de 

referências, favoreceu maior fluxo de caixa das atividades operacio-

nais para o exercício de 2019, com redução de -50,42% para o ano de 

2020. Conforme já explicitado compunha os ingressos das atividades 

operacionais daquele último exercício os repasses para a garantia do 

pagamento dos investimentos, soma-se a variação negativa a regra 

de devolução de saldos remanescentes à STN no encerramento do 

exercício, previsto no art. 4º do Decreto 10.249/20, como medida de 

otimização na alocação de recursos financeiros disponibilizados até 

o final de 2020, desse modo, com exceção das obrigações trabalhis-

tas, embora houvesse passivo de curto prazo pendente de pagamen-

to, os saldos em caixa nas fontes do Tesouro Nacional foram devolvi-

dos às Setoriais de órgãos Superior, com impacto nos ingressos, no 

que tange aos valores liberados no exercício.

Conforme já explicitado nos parágrafos anteriores, compõem os in-

gressos as transferências realizadas para pagamento de pessoal, 

cuja saída impactará o fluxo de caixa das atividades operacional 

no mês subsequente e, desse modo, a proporção entre ingresso e 

desembolso não possui uma correlação direta com os pagamen-

tos evidenciados. As despesas de pessoal respondem por 79,30% 

do item desembolso com educação e, 10,19%, desse, referem-se a 

despesa com pessoal do último trimestre de 2019, cujos ingressos 

de recurso financeiro não compõem a atividade operacional do tri-

mestre em análise, haja vista se tratar de saldo em caixa oriundo de 

exercício anterior. Quanto ao impacto das variações concernentes 

aos pagamentos das despesas de pessoal, percebe-se que embo-

ra não evidenciado no balanço orçamentário, haja vista a agregação 

dos encargos, a demonstração das variações patrimoniais apon-

ta maior volume de execução de despesa de pessoal ativo para o 

exercício de 2019, em decorrência de pagamento de gratificação de 

reconhecimento de saberes acumulados de exercícios anteriores, 

ocorrido naquele último exercício, refletindo dessa forma em maior 

volume de ingresso naquele período com menor índice de variação 

positiva desse grupo de despesa no exercício sob análise.  

No término de 2020, os ingressos relacionados às atividades opera-

cionais, no valor de R$ 683,80 milhões, tiveram redução de -4,65% 
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em relação ao mesmo período de 2019, enquanto que o desembol-

so, no valor de R$ 671,63 milhões, teve uma diminuição de -3,03%. O 

resultado positivo, no valor de 12,17 milhões, foi menor do que aque-

le apresentado no mesmo período de 2019, resultando em uma di-

minuição de -12,37 milhões, em função dos fatos já explicitados nos 

parágrafos anteriores.

Tabela 79.  Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Ingressos (I) 683.795.130,74 717.147.348,16 -4,65%

Receitas Patrimoniais e 
Outras

164.393,52 1.188.131,64 -86,16%

Transferências Correntes 
Recebidas

Outras Ingressos das 
Operações

683.630.737,22 715.959.216,52 -4,52%

Desembolso (II) -671.629.766,31 -692.610.076,91 -3,03%

Pessoal e demais despesas -531.169.499,76 -554.931.236,23 -4,28%

Juros e Encargos da dívida

Transferências Concedidas -76.030.096,74 -65.940.424,10 15,30%

Outros Desembolsos das 
operações

-64.430.169,81 -71.738.416,58 -10,19%

TOTAL (III = I-II) 12.165.364,43 24.537.271,25 -50,42%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

A redução nas Receitas Patrimoniais e demais se deve em função da 

baixa arrecadação nas receitas de alugueis e inexpressiva arrecada-

ção nas taxas de inscrição de concurso público, haja vista contexto 

social de pandemia que resultou em suspensão das atividades de en-

sino presencial e ausência de processo seletivo para curso técnico.

Nas transferências fi nanceiras recebidas, grupo outros ingressos 

operacionais, constam os ingressos-intra, estando agregado aos 

sub-repasses dos campi, os quais não representam um ingresso 

efetivo, motivo pelo qual se verifi ca na composição do saldo do de-

sembolso da demonstração do fl uxo de caixa, grupo outro desem-

bolso das operações, a dedução das transferências fi nanceiras con-

cedidas, o equivalente a R$ 61,93 milhões.

O desembolso referente a pessoal e demais despesas se referem 

a pagamento de aposentados e pensionistas, o qual evidencia um 

acréscimo de 6,14%, em relação a 2019, tendo por maior volume o 

grupo “educação”, em que 79,30% do seu saldo, o equivalente a R$ 

364,35 milhões é composto por folha com pessoal ativo da União, re-

presentando uma redução de -3,40%, quando comparado ao mon-

tante de pagamento realizado em 2019, o equivalente a R$ 377,16 mi-

lhões, os demais correspondem a despesas com manutenção para 

o funcionamento institucional tais como material de consumo, ser-

viços de terceiros, diárias, bolsa estudantil, pesquisa, benefícios, 

dentre outros, representando uma diminuição de -13,37% em 2020, 

em comparação ao mesmo período de 2019. Essa redução refl ete 

a diminuição nos pagamentos do funcionamento institucional, em 

especial, os serviços técnico e operacional, sobretudo, contratos 
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continuados, excetua-se no contexto de redução a bolsa estudan-

til que teve acréscimo de 46,67% no desembolso do exercício como 

enfrentamento à pandemia, para assistência aos alunos em situa-

ção de vulnerabilidade social.

Permanece em vigência o termo de cooperação técnica com a Fun-

dação Nacional de Saúde para capacitação e apoio na elaboração 

de planos municipais de saneamento básico, conforme processo nº. 

25130.006361/2016-81 e TED nº 04/2017. A despesa foi segregada em 

auxílio pesquisador, bolsa estudo e prestação de serviço a ser rea-

lizado pela Escola Politécnica da Bahia, sendo pago no período em 

análise:31,81% para auxílio pesquisador, 2,81% para bolsa estudo e 

65,38% para serviço do montante evidenciado nessa Demonstração 

Financeira, correspondendo ao valor de R$ 1,51 milhões, representan-

do 92,31% da execução financeira do termo de cooperação.Também 

permanece em vigência o termo de cooperação técnica com a Se-

cretaria Nacional de Futebol e Defesa do Direito do Torcedor/ME para 

implantação do projeto escola de futebol no campus de Jequié com 

100% de execução financeira evidenciado na demonstração contábil.

As transferências concedidas correspondem a pagamentos efetua-

dos a entes pertencentes ao Governo Federal, 99,44% correspon-

dem a obrigações previdenciárias do órgão, encargos patronais de 

ativos, regime próprio e geral.

Atividades de Investimentos
Em relação ao fluxo de caixa das “atividades de investimento”, ao fi-

nal de 2020, o IFBA apresentou um saldo de aquisição de ativo não 

circulante no valor de R$ 12,47 milhões, correspondendo a uma re-

dução de -43,12% em relação a 2019, os quais são compostos, so-

bretudo, por obras em andamentos (72,08%) para a construção dos 

campi avançado e centros de referências. Concluído o exercício se 

verifica diminuição dos gastos com obras em -46,76% e bens mó-

veis em -24,14% em comparação ao ano de 2019, em função do im-

pacto de suspensão das atividades de ensino presencial como con-

sequência, podendo-se também supor tendência de conclusão das 

mesmas. Embora se perceba maior dotação orçamentária do gru-

po para o exercício, há evidências de significativa redução das ins-

crições de restos a pagar em 2020 e consequente pagamento, con-

siderando os pagamentos de apenas 37,36% da execução da des-

pesa de capital para 2020, sendo 50,46% pagos em 2019.A ausên-

cia de ingresso nessa atividade evidencia que a mesma tem sido a 

principal responsável pela geração liquida de caixa negativo no pe-

ríodo. Os investimentos são integralmente financiados com os in-

gressos da atividade operacional e o resultado negativo da gera-

ção liquida de caixa no exercício não se traduz em insuficiência fi-

nanceiro ou ausência de caixa para a garantia do desembolso das 

atividades, mas, ao volume de movimentação de caixa ocorrido no 

período, em relação ao exercício anterior. A redução da arrecada-

ção das receitas próprias pelo órgão no decorrer do exercício, as-

sim como a devolução de saldos à STN que remanesceram ao final 

do exercício, para atender ao Decreto de Programação Financeira, 

já mencionado acima pode ser a principal causa da geração liquida 

de caixa negativa.
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5.21  Glossário
Este glossário objetiva auxiliar a interpretação dos termos técnicos 

utilizados neste documento. Contudo, não altera, nem sobrepõe as 

orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP).

Ativo. Recurso controlado no presente pela entidade como resulta-

do de evento passado.

Ativo Realizável a Longo Prazo. Compreende bens, direitos, dívida 

ativa e despesas antecipadas realizáveis após doze meses da publi-

cação das demonstrações contábeis.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais. Compreendem as varia-

ções patrimoniais diminutivas relativas a aposentadorias, pensões, 

reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de 

caráter contributivo do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) 

e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), bem como as ações 

de assistência social, que são políticas de seguridade social não con-

tributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos míni-

mos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 

sociais e a universalização dos direitos sociais.

Caixa e Equivalentes de Caixa. Compreendem o caixa em espécie e 

recursos alocados em conta corrente ou em aplicações financeiras 

para os quais não haja restrição de uso imediato. São mensurados ou 

avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda es-

trangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

Circulante. Conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exi-

gíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Créditos a Curto Prazo. Compreendem os valores a receber por for-

necimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências, 

empréstimos e financiamentos concedidos e outros valores reali-

záveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Curto Prazo. Período de até doze meses da data das demonstra-

ções contábeis.

Demais Obrigações. Compreendem as obrigações da entidade com 

terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os pre-

catórios decorrentes dessas obrigações.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos. 
Compreendem a variação diminutiva com desvalorização e perdas 

de ativos, redução a valor recuperável, provisões para perdas, per-

das com alienação, perdas involuntárias. A incorporação de passi-

vos compreende as incorporações de operações de crédito, pro-

visões, restos a pagar, dentre outros. A desincorporação de ativos 

compreende o cancelamento de dívida ativa, encampação de dívi-

das passivas e baixa de bens, títulos e direitos.

Estoques. Compreendem estoques de diversos tipos, tais como 

material de consumo, matéria prima, produtos em acabamento, 

produtos acabados e outros tipos de estoques.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos. Compreendem 

as receitas auferidas com a exploração e a venda de bens, serviços 
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e direitos que resultem em aumento do patrimônio líquido, indepen-

dentemente de ingresso. Assim, estão incluídas as receitas patri-

monial, agropecuária, industrial e de serviços.

Fornecedores e Contas a Pagar. Compreendem as obrigações com 

fornecedores de matérias primas, mercadorias e outros materiais 

utilizados nas atividades operacionais da entidade, além das obriga-

ções decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de 

serviços, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Imobilizado. Compreende os bens corpóreos destinados à manu-

tenção das atividades da entidade, inclusive os decorrentes de ope-

rações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle 

desses bens.

Intangível. Compreende direitos que têm por objeto bens incorpó-

reos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa fi-

nalidade, tais como software, marcas, direitos e patentes industriais.

Longo Prazo. Período após doze meses da data das demonstrações 

contábeis.

Médio-Tec. constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de 

cursos técnicos concomitantes para o aluno regularmente matricu-

lado no ensino médio regular nas redes públicas estaduais e distri-

tal de educação, como uma proposta de fortalecimento de uma for-

mação profissional.

Não Circulante. Conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações 

exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Obrigações Fiscais. Compreendem as obrigações das entidades 

com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar. 
Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunera-

ções, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor te-

nha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, 

bem como benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decor-

rentes dessas obrigações.

Outras Variações Aumentativas. Compreendem o somatório das 

variações aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais 

como: outras receitas correntes; ingressos extra orçamentários; 

variações patrimoniais a classificar; e reversão de provisões e de 

ajustes de perdas.

Outras Variações Diminutivas. Compreendem o somatório das va-

riações diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: 

premiações; incentivos; equalizações de preços e taxas; participa-

ções; e contribuições. 

Passivo. Obrigação presente, derivada de evento passado, cuja ex-

tinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

Patrimônio Social e Capital Social. Subgrupo de “Patrimônio Líqui-

do” formado fundamentalmente, pelo patrimônio social das autar-

quias, fundações, fundos e o capital social das demais entidades da 

administração indireta.
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Pessoal e Encargos Sociais. Compreendem a remuneração do pes-

soal ativo, civil ou militar, correspondente ao somatório das varia-

ções patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos 

e vantagens pecuniárias, fixas ou variáveis, estabelecidas em lei, 

decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, empre-

go ou função de confiança no setor público, bem como contratos de 

terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de ser-

vidores e empregados públicos. Compreendem, ainda, obrigações 

trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre 

a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor públi-

co, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios 

eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal 

e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e servi-

ços prestados.

Resultado Patrimonial. Compreende o resultado patrimonial decor-

rente da diferença, positiva ou negativa, entre as variações patri-

moniais aumentativas e diminutivas.

Resultados Acumulados. Subgrupo “Patrimônio Líquido” formado, 

fundamentalmente, pelo saldo remanescente dos lucros ou prejuí-

zos líquidos das empresas e os superavit ou déficit acumulados da 

administração direta, autarquias, fundações e fundos. As diferen-

ças entre ativos e passivos dos balanços consolidados foram com-

pensadas nesse grupo.

Transferências e Delegações Concedidas. Compreendem o so-

matório das variações diminutivas com transferências intergover-

namentais e intragovernamentais a instituições multigovernamen-

tais, as instituições privadas com ou sem fins lucrativos, a convê-

nios e ao exterior.

Transferências e Delegações Recebidas. Compreendem o somató-

rio das receitas com transferências intergovernamentais, transfe-

rências intragovernamentais, transferências das instituições mul-

tigovernamentais, transferências das instituições privadas com ou 

sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do 

exterior, delegações recebidas e transferências de pessoas físicas.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo. Compreende o 

somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção 

e operação da máquina pública, exceto aquelas com pessoal e en-

cargos, tais como: diárias, material de consumo, material de distri-

buição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de 

terceiros, arrendamento mercantil operacional, aluguel, deprecia-

ção, amortização e exaustão.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporações de Passi-
vos. Compreendem a variação patrimonial aumentativa relativa à 

reavaliação de ativos, ao ganho com alienação de ativos, ou seja, 

quando o valor alienado do ativo é maior que o seu valor contábil, de 

maneira que a diferença compreende o ganho. Compreendem tam-

bém a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos e 

a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas 

de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. Estão incluídos 

os descontos financeiros obtidos, os juros auferidos, os prêmios de 
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resgate de títulos e debêntures, as variações monetárias e cambiais 

positivas, a remuneração dos depósitos bancários e aplicações fi-

nanceiras, e demais operações financeiras que afetam positiva-

mente o patrimônio.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras. Estão incluídos os 

juros incorridos, descontos concedidos, comissões, tarifas bancá-

rias e variações cambiais.

VPD Pagas Antecipadamente. Compreendem pagamentos de varia-

ções patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios 

ou prestação de serviço à entidade ocorrerão até o término do exer-

cício seguinte.

Obs.: Este relatório foi elaborado tomando como referência os re-

latórios trimestrais do Balanço Geral da União (BGU), publicado pela 

Secretária do Tesouro Nacional.  
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Gênero/idade

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, ano base 2020

Declaração racial

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, ano base 2020

Declaração de renda familiar

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, ano base 2020

6. ANExO

6.1  Consolidação das Políticas Inclusivas e Afi rmativas do IFBA
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Raça x Renda Familia (% entre os declarados

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha, ano base 2020

6.2  Tratamento de determinações e recomendações do TCU
O acompanhamento das deliberações proferidas pelo Tribunal de 

Contas da União – TCU inicia-se por meio do Sistema CONECTA TCU, 

logo após a recepção do ofício emanado pelo egrégio Tribunal. Em 

seguida, abre-se o processo no Sistema Eletrônico de Informação 

(SEI), no qual são inseridas as documentações pertinentes, e o en-

caminha ao setor competente. Após isso, a AUDIN/IFBA acompanha 

o atendimento e registra as informações relevantes em planilha de 

controle referente às determinações e recomendações do TCU.

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.
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Tabela 80.  Deliberações emanadas pelo TCU por meio de acórdãos no Exercício 2020

ACÓRDÃO DELIBERAÇÕES
QUANT. DETERMINAÇÕES 

E RECOMENDAÇÕES

3.116/2020

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por una-
nimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, 
inciso VI, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pa-
receres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade 
previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo da providencia descrita no 
subitem 1.6 desta deliberação.

1.6.1.Com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, 
determinar aos órgãos constantes na peça 1, Anexo II, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência 
do acórdão proferido nestes autos, promovam o recadastramento, no sistema e-Pessoal, dos atos de pes-
soal referentes ao Grupo 1, devolvidos conforme o Ofício-Circular 001/2020-TCU/Sefi p, de 30/04/2020, ten-
do em vista que o prazo inicialmente concedido venceu no mês de agosto/2020.

01

1.286/2020

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, 
com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 
259/2014, quanto ao Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário, em considerar cumpridas as determinações descri-
tas nos subitens 9.1.1, 9.1.2.1, 9.1.4, 9.1.5 e 9.3, implementadas as recomendações previstas nos subitens 
9.2.1, 9.2.2, 9.2.5 e 9.2.8 e em cumprimento a determinação contida no subitem 9.1.3; fazer a determinação 
a seguir discriminada; e, dar ciência da deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 
102) , ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, com fundamento no inciso 
I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 60 dias, encaminhe a este Tribunal comprovação de corre-
ção das falhas que ainda permanecem em relação ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1224/2018-TCU-Plenário, re-
lativo a necessidade de adoção de medidas com vistas a padronizar e manter atualização periódica das in-
formações divulgadas em sua página na internet, quanto aos procedimentos licitatórios e às contratações 
realizadas pela entidade, com observância das orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e 
Entidades do Poder Executivo Federal, em especial o seu item 7, tomando por base para referida correção a 
instrução da unidade técnica (peça 102) .

01
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Tabela 81.  Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram atendidas

ACÓRDÃO

DETERMINAÇÕES

STATUSQuantidade
Expedida

Quantidade
Atendida

3.116/2020 01 01 Atendimento encaminhado ao TCU através do Sistema e-Pessoal (SEI 1724285)

1.286/2020 01 01
Atendimento encaminhado em 07/12/2020, por meio do Ofício de nº 018_2020_AU-
DIN.REI – SEI 23278.006552/2020_29.pdf (Recibo nº 66.605.457-7 CONECTA – TCU)

Tabela 82.  Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

CARACTERIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA TCU

Processo Acórdão Item Comunicação Expedida Data da ciência

025.483/2017-0 1224/2018 – TCU - Plenário Itens diversos Portal TCU 30/05/2018

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação

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

Gabinete/PROAP/Comissão de Ética/AUDIN

Descrição da determinação

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em:

9.1. determinar, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia que:

9.1.1. em atenção aos comandos do art. 2º, XXIV, e art. 4º da Resolução - CEP 10/2008, art. 7º, §1º, do Decreto 6.029/2007, elabore os futuros planos 
de trabalho da Comissão de Ética, de forma que contenham, além das principais ações a serem desenvolvidas, as metas, indicadores e os recursos 
necessários para execução das atividades, indicando também os responsáveis e os prazos previstos para cada uma das ações;
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9.1.2. implemente os arranjos institucionais exigidos na Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU 1/2016, relacionados à gestão de riscos, aos con-
troles internos e à governança, compreendendo necessariamente a adoção das seguintes medidas:

9.1.2.1. criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles, na forma estabelecida no art. 23 da IN MPDG/CGU 1/2016;

9.1.2.2. definição e publicação da política de gestão de riscos da Universidade, a que se refere o art. 17 da IN MPDG/CGU 1/2016;

9.1.2.3. mapeamento dos riscos aos quais a instituição está exposta, envolvendo os riscos operacionais, os riscos de imagem e reputação, os riscos 
legais e os riscos financeiros e orçamentários, associando a cada risco um agente formalmente identificado para realizar o seu gerenciamento, nos 
termos dos art. 18 a 20 da IN MPDG/CGU 1/2016;

9.1.3. em atendimento aos arts. 6º, 7º, VI e 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011 (LAI) c/c Decreto 7.724/2012, art. 7º, §3º, V, adote medidas com vistas a padro-
nizar e manter atualização periódica das informações divulgadas em sua página de transparência, relativas aos procedimentos licitatórios e às con-
tratações realizadas pela entidade, com observância às orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Fe-
deral, em especial o seu item 7;

9.1.4. inclua nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas as normas de ética e disciplina, conforme Resolução CEP 
10/2008, art. 2º, inciso II, letra “c”;

9.1.5. inclua entre as atividades de auditoria interna a avaliação da gestão de riscos da organização, inclusive na área de aquisições, conforme apon-
tado nos itens 1, 3, 16, 19, 74, do anexo da Instrução Normativa nº 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;

9.2. recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia a adoção das seguintes medidas:

9.2.1. garanta recursos orçamentários para a comissão de ética implementar as ações previstas no seu plano de trabalho, em atenção ao disposto 
no art. 8º, III, IV, do Decreto 6.029/2007;

9.2.2. incorpore na minuta de regimento interno de sua auditoria interna as diretrizes trazidas pela Instrução Normativa 3/2017 do Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União;

9.2.3. defina formalmente um perfil para o auditor interno, incluindo a avaliação e o gerenciamento de riscos, com vistas ao estabelecimento dos re-
quisitos de formação e experiência necessários ao bom desempenho da função, em atenção aos itens 60 a 62 do anexo da Instrução Normativa nº 
3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;

9.2.4. institua política formalizada de desenvolvimento de competências para auditores internos, conforme o item 63 do anexo da Instrução Norma-
tiva nº 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.

9.2.5. incremente o planejamento das atividades da Auditoria Interna de forma que contenha cronograma de ações e financeiro, recursos financei-
ros necessários para execução de cada uma de suas ações e que os recursos destinados sejam suficientes, apropriados e eficazmente aplicados, 
conforme apontado no item 100 do anexo da Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;
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9.2.6. execute processo de planejamento das aquisições, prevendo, pelo menos:

9.2.6.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que materialize o plano de aquisi-
ções, contemplando, para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor es-
timado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para aquisição (e.g., mês) , programa/ação suportado (a) pela 
aquisição, e objetivo (s) estratégico (s) apoiado (s) pela aquisição;

9.2.6.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições;

9.2.6.3. divulgação do plano de aquisições na internet;

9.2.6.4. acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios;

9.2.7. verifique se o fiscal de contrato a ser designado detém as competências necessárias para cumprir o encargo;

9.2.8. inclua entre o programa de capacitação de servidores da entidade curso voltado para a qualificação dos fiscais de contratos

9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que, no prazo de 60 (sessenta dias) , encaminhe ao Tribunal plano 
de ação para cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste acórdão, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pe-
las ações e o prazo previsto para implementação, justificando, se for o caso, a não adoção das recomendações contidas no item 9.2;

9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia das seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas 
com vistas à prevenção de ocorrências futuras:

9.4.1. desconformidade do documento de oficialização da demanda quanto às exigências da art. 21, anexo II, da Instrução Normativa 5/2017 do Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

9.4.2. ausência de estudos técnicos preliminares para contratação de serviços continuados, a exemplo do que ocorreu no 15/2016, em afronta aos 
art. 6º, IX e 7º da Lei 8.666/1993; o art. 3º, III, da Lei 10.520/2002; e o art. 24 da Instrução Normativa 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão;

9.4.3. não utilização de método objetivo e documentado para estimativa das quantidades contratadas, a exemplo do identificado nos processos que 
deram origem aos contratos 15/2016, 9/2015 e 5/2011, em afronta ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) ; à Lei 8.666/1993, art. 6º, inc. IX, alí-
nea f e art. 7º, § 4º; ao Decreto 2.271/1997, art. 2º, inc. II; a IN-SLTI 2/2008, art. 15, inc. XIV, alínea c, e art. 21, inciso VI; bem como aos comandos IN MP 
5/2017, art. 24, §1º, inciso IV, c/c item 3.4 do Anexo III;

9.4.4. ausência de justificativa expressa para o parcelamento ou não para contratação de serviços continuados, em afronta ao art. 23, §1º, da Lei 
8.666/1993, o art. 3º, I, da Instrução Normativa 2/2008 do Ministério do Planejamento e o art. 24, §1º, VIII e item 3.8 do Anexo III, da IN 5/2017 do Minis-
tério do Planejamento;
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9.4.5. falta de definição do nível do acordo de qualidade dos serviços prestados, a exemplo do que se verificou nos contratos 5/2011, 9/2015 e 
15/2016, em desacordo com o art. 11, §§ 3º e 4º, da IN MP 2/2008 e com a novel IN MP 5/2017, anexo I, Item IX, anexo V-B, anexo V, item d.5;

9.4.6. não implementação prática das fases de recebimentos provisório e definitivo do objeto, a exemplo do que ocorreu na execução dos contratos 
9/2015 e 15/2016, em afronta ao art. 73, I, da Lei 8.666/1993 e aos arts. 49 e 50 da IN MP 5/2017, havendo necessidade de que, no modelo de gestão do 
contrato, quando se tratar de contratação de serviços, a segregação das atividades de recebimento de serviços ocorra de forma que:

9.4.6.1. o recebimento provisório, a cargo do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseie-se no que foi observado ao longo do acompanha-
mento e fiscalização;

9.4.6.2. o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissão responsável pelo recebimento definitivo, baseie-se na verificação do traba-
lho feito pelo fiscal e na verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente dita;

9.4.7. ausência de previsão de agravamento de penalidade, no caso de reincidência por parte da contratada, a exemplo do ocorrido no contrato 
15/2016, em afronta aos art. 55, VII, 87, II, da Lei 8.666/1993, art. 33, §2º, da IN MPDG 2/2008 e a IN MPDG 5/2017, em seu anexo V, item j.3.3;

9.4.8. definição das sanções de forma genérica no contrato 5/2011, o que vai de encontro à Lei 8.666/1993 em seu art. 87, II, e à IN MP 5/2017, anexo V, 
item j e seus subitens;

9.4.9. ausência de designação formal dos substitutos eventuais do fiscal e do gestor de contrato e do documento de indicação formal do preposto 
da contratada na execução, em afronta aos arts. 67 e 68 da Lei 8.666/1993, ao art. 31 da IN MP 2/2008 e aos arts. 40 a 44 da IN MP 5/2017;

9.4.10. ausência de registro em ata da reunião de inicialização do contrato, em afronta o art. 32 da IN MP 2/2008, bem como os comandos da novel IN 
MP 5/2017, art. 45;

9.4.11. não elaboração de livro de registro de ocorrências (ou equivalente) para os contratos 9/2015 e 15/2016, em afronta ao art. 67, §1º, da Lei 
8.666/1993;

9.5. autorizar o monitoramento desta deliberação pela Secex-BA;

9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

Ofício Nº 23/2021/JUD.GAB.REI/GABINETE.REI/REI, encaminhou as providências adotadas para o cumprimento dos itens 9.2.3 e 9.2.4;

Ofício Nº 325/2019/GABINETE.REI/REI encaminhou as providências do plano de ação da Unidade de Auditoria Interna quanto aos itens 9.1.5, 9.2.2 e 9.2.5;

Ofício Nº 297/2018/GABINETE.REI encaminhou o plano de ação da Comissão de Ética;

Ofício Nº 271/2018/GABINETE.REI encaminhou o plano de ação do Gabinete quanto aos itens 9.1.5, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5;

Ofício Nº 253/2018/GABINETE.REI encaminhou o plano de ação da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento e da Unidade de Auditoria Interna.
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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 Proces-
sos 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 Da-
vi, 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 Despacho 0414006 (21/08/2017), as determinações do Acórdão de nº 1410/2015 ainda estão sendo implementadas.

Através do Memorando de Nº 2/2017/DGP-COLEN.REI , de 03 de março de 2017, encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, pela Coordenação de 
Legislação e Normas – COLEN, prestou as seguintes informações:

• que o processo de nº23278.000393/2015-91, cujo interessado é o servidor Fernando Augusto Pereira Bulhões está em sua Coordenação para a ins-
trução final, já tendo havido atualização de débitos para ressarcimento;

• que os Processos de Ressarcimento nº 23278.000428/2013-21(Carlos Alberto Gonzaga Sá), 23278.000426/2013-31(Cláudio Mário Nascimento) e 
23278.0004276/2013-86 (Virgínia Silva Neves) não encontram-se arquivados naquela Coordenação;

• que em seu acervo, fora localizado o processo 23278.003947/2015-69, cuja interessada é a servidora Virgínia Silva Neves, cujo o ato final foi o enca-
minhamento das peças para abertura de Processo Administrativo Disciplinar - , o que fora feito, a contento, conforme informações prestadas pela 
Correição(0147256);
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• que já se sabe o resultado dos processos de todos os servidores informados, todavia, ainda não foi cumprida a determinação de apresentar cópia 
dos três processos apontados no item 3.

• que os processos de acumulação instruídos por aquela COLEN eram arquivados na CAAP e, a partir de certo momento, começaram a ser arquiva-
dos na própria DGP;

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

• Em continuidade, através do Memorando CPAD – Nº 010/2017, de 08 de março de 2017, foram prestadas as seguintes informações:

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

• que foi verificado que as notificações, relativas aos servidores Roselândia Maria Serra Verde Coelho Rocha e Albano Portela Machado, não foram en-
tregues por estarem licenciados para doutoramento, sendo que o Sr. Albano foi liberado antes da abertura do PAD,enquanto a Sra. Roselândia foi 
liberada para o Doutorado no Rio Grande do Sul, já no curso deste PAD, inclusive com Parecer da Procuradoria, após consulta realizada pela presi-
dência anterior;

• que a liberação, antes de notificados os acusados, dificulto um pouco a entrega das respectivas notificações e as cópias do PAD;

• que foram reanalisados o caso de todos os acusados a partir de 04/05/2016, diligenciados no sentido de se oficiar as respectivas instituições para 
que enviassem documentação que servirá para integrar o rol probatório, sendo que já conseguiu algumas respostas; - que foram iniciadas as inti-
mações para as oitivas dos primeiros servidores que acontecerão no dia 31/05/16;

• que está tendo algumas dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos, sobretudo no que diz respeito à estrutura disponibilizada para a comis-
são, o que entende não ser ideal, a demora em obter resposta aos memorandos enviados para os setores internos do Instituto, bem como o fato do 
processo dizer respeito a 16 acusados, sendo que não havia nenhuma conexão entre os mesmos e nenhuma conexão entre as situações;

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

• que foram apresentadas as defesas dos indiciados, foram devidamente citados e que atualmente a comissão se encontra em fase final de elabora-
ção do Relatório Final para encaminhar o Processo para devido julgamento, sendo que acredita que a conclusão e o envio se darão no máximo no 
próximo dia 15/03/2017.
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6.2.1  Acompanhamento das diligências do TCU

Tabela 83.  Detalhamento dos indícios, pendentes de esclarecimentos, decorrentes da fi scalização na Folha de 
Pagamento do Instituto pelo TCU

TIPO
INDÍCIOS

STATUS
Quantidade Dias em espera

Pensionista falecido com remuneração 01 489 Aguardando esclarecimento do Gestor

Servidor falecido recebendo remuneração 04 197 Aguardando esclarecimento do Gestor

Descumprimento de jornada de trabalho

02 04

Aguardando esclarecimento do Gestor

14 13

04 364

02 490

02 578

17 580

01 732

14 897

Ato de pessoal avocado do controle interno de-
volvido ao gestor de pessoal para ser reenviado 
pelo Sistema e-Pessoal

01 96
Aguardando esclarecimento do Gestor

01 280

Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal 
para ser reenviado pelo Sistema e-Pessoal em 
180 dias

36 307 Aguardando esclarecimento do Gestor



269

TIPO
INDÍCIOS

STATUS
Quantidade Dias em espera

Ato de pessoal devolvido ao gestor de pes-
soal para ser reenviado pelo Sistema e-Pessoal 
prioritariamente em 90 dias

38 307 Aguardando esclarecimento do Gestor

Auxílio Alimentação pago em duplicidade
45 24

Aguardando esclarecimento do Gestor
01 28

Servidor sócio gerente/ administrador de em-
presa privada

02 1834 Aguardando esclarecimento do Gestor

Aposentadoria por invalidez para beneficiário 
em condição de retornar a atividade

01 23 Aguardando esclarecimento do Gestor

Acumulação irregular de cargo

01 28

Aguardando esclarecimento do Gestor

06 29

01 32

01 329

03 365

01 400

04 490

09 741

Dedicação exclusiva desrespeitada

01 10

Aguardando esclarecimento do Gestor
19 24

08 25

11 26
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TIPO
INDÍCIOS

STATUS
Quantidade Dias em espera

Dedicação exclusiva desrespeitada

02 364

Aguardando esclarecimento do Gestor

04 398

02 399

01 490

03 568

06 739

12 911

6.3  Tratamento de recomendações do órgão de controle 
interno (OCI)
O acompanhamento das recomendações preconizadas pela Controladoria - Geral da União – CGU ocorre por meio do Sistema e-Aud no qual 

os setores se manifestam quanto às supracitadas recomendações, informando sobre as providências adotadas.

Tabela 84.  Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao fi nal do exercício

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº 
Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identifi cação da OS/

Documento Item da OS/Documento Pendência Município

01 824521/154126 03/11/2015 201503683 Constatação 33
Para providências 

do Gestor
Salvador
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Achados de Controle

Constatação 33: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154126: Adotar sistema informatizado para auxiliar a gestão da manutenção predial.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021: Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilata-
ção do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Sal-
vador, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados 
através da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar sobre 
a recomendação contida no ID 824521, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos que 
compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, além da complexidade da própria recomendação para informatizar a gestão de manuten-
ção predial. Dadas as razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 maio de 2021. 
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/05/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 09/03/2021 às 20h30

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

02 804846/180210 04/10/2018 201702656 Constatação 10
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 10: Aquisição de pisos táteis de alerta sem o planejamento adequado.

Dados da Recomendação

Recomendação 180210: Que o Ifba encaminhe o projeto de "layout" de acessibilidade para as áreas internas e externas do Campus Salvador.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.
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Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar sobre 
a recomendação contida no ID 804846, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos que 
compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, o que demandaria tempo para implementar as recomendações feitas pela CGU. Dadas as 
razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/2021 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

03 804847/180211 04/10/2018 201702656 Constatação 10
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 10: Aquisição de pisos táteis de alerta sem o planejamento adequado.

Dados da Recomendação

Recomendação 180211: Que o Ifba encaminhe a esta CGU-Regional/BA seus procedimentos/normativos relativos à fase de planejamento de aquisi-
ções e obras.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021: Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilata-
ção do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar sobre 
a recomendação contida no ID 804847, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos que 
compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, o que demandaria tempo para implementar as recomendações feitas pela CGU. Dadas as 
razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/2021 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

04 804845/180209 04/10/2018 201702656 Constatação 9
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 9: Antecipação de recursos, referente ao fornecimento e instalação de elevadores e plataformas, no Contrato n° 14/2011, implicando 
em superfaturamento por pagamento antecipado no montante de R$ 9.343,63.

Dados da Recomendação

Recomendação 180209: Que o Ifba apure as responsabilidades dos atos que deram causa ao prejuízo apurado de R$ 9.343,63 (base 11/08/2016), devi-
damente corrigido, em razão do pagamento antecipado da instalação de elevadores, sob o Contrato n° 14/2001.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar so-
bre a recomendação contida no ID 804845, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos 
que compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, além da complexidade de se implementar a própria recomendação. Dadas as razões 
apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

05 804841/180205 04/10/2018 201702656 Constatação 7
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 7: Documentação de suporte insuficiente para o ateste de serviços e critérios de medição inadequados ao regime de empreitada por 
preço global, nas obras de fornecimento e instalação de plataformas e elevadores.

Dados da Recomendação

Recomendação 180205: Que o Ifba institua ou revise os procedimentos/controles relativos aos ritos de medição e pagamento de contratos de obras e 
serviços de engenharia, visando instruir seus processos de modo a evidenciar o atendimento às exigências legais e às boas práticas, contemplando no 
mínimo os seguintes aspectos: identificação dos responsáveis com segregação de função, fluxo de análise entre os setores com definição de suas res-
ponsabilidades, padronização de documentos, checklists de verificação da documentação mínima, além de relatórios circunstanciados, memórias de 
cálculos, relatórios fotográficos e planilhas de medição, todos esses com ateste da fiscalização ou responsáveis formalmente designados.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Sal-
vador, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados 
através da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar sobre 
a recomendação contida no ID 804841, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos que 
compõem a estrutura organizacional da entidade auditada. Dadas as razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de 
abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/2021 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

06 804822/154131 03/11/2015 201503683 4.1.1.4
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

4.1.1.4 Constatação: 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.).

Dados da Recomendação

Recomendação 154131: Realizar planejamento com cronograma definido para a solução dos problemas identificados, buscando, a partir do estabe-
lecimento de uma matriz de prioridades, equacioná-los e resolvê-los.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar so-
bre a recomendação contida no ID 804822, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos 
que compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, além da complexidade de se implementar a própria recomendação. Dadas as razões 
apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/2021 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

07 804822/154131 03/11/2015 201503683 Constatação 36
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 36: 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.).

Dados da Recomendação

Recomendação 154131: Realizar planejamento com cronograma definido para a solução dos problemas identificados, buscando, a partir do estabe-
lecimento de uma matriz de prioridades, equacioná-los e resolvê-los.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.
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Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar so-
bre a recomendação contida no ID 804822, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos 
que compõem a estrutura organizacional da entidade auditada, além da complexidade de se implementar a própria recomendação. Dadas as razões 
apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

08 804820/154129 03/11/2015 201503683 Constatação 35
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 35: Ausência de comprovação de existência de plano de combate a incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros da polícia militar em 
relação a diversos câmpus do IFBA.

Dados da Recomendação

Recomendação 154129: Elaborar o plano de combate a incêndio de cada campus e providenciar a sua aprovação junto ao corpo de bombeiro.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.

Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para se manifestar sobre 
a recomendação contida no ID 804820, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a participação de outros órgãos que 
compõem a estrutura organizacional da entidade auditada. Dadas as razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de 
abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

09 804785/113279 20/09/2012 241535 Constatação 3
Para providên-
cias do Gestor

Jacobina

Achados de Controle

Constatação 2: Nomeação intempestiva de fiscal da obra e ausência de ART.

Dados da Recomendação

Recomendação 113279: Recomenda-se que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia apresente a Anotação de Responsabili-
dade Técnica de fiscalização da obra.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 28/01/2021:

Conforme contato, encaminhamos anexo a relação das recomendações para análise e viabilidade de dilatação do prazo de resposta.
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Tal solicitação dar-se ao fato da complexidade para o pleno atendimento do quanto disposto na Solicitação de Auditoria, a qual envolve, além da Pró
-reitoria de Administração e Planejamento (PROAP) e da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura (PRODIN) e Campus de Salva-
dor, a localização de documentos físicos, visto que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi implantado em 2016 e os instrumentos citados atra-
vés da aludida solicitação datam de 2011.

Registre-se a suspensão de atividades presenciais na instituição desde o mês de março do corrente ano. Considerando a unidade de execução das 
contratações auditadas, precisaremos envolver agentes públicos diversos, fato que torna mais complexo o levantamento de informações para a ne-
cessária resposta às recomendações.

Considerando que ainda vivenciamos o contexto da Pandemia da Covid-19 e o agravamento deste diante da constatação das autoridades estaduais 
do enfrentamento da "segunda onda" e da impossibilidade de acesso a diferentes Unidades do Instituto Federal da Bahia para buscar em arquivos fí-
sicos, realizar entrevistas com os agentes públicos que estavam na instituição no período de ocorrência dos fatos.

No intuito de agilizarmos a organização das respostas, a Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, criou um grupo de trabalho 
para levantar as informações necessárias, bem como encaminhamos a referida solicitação de auditoria para o Campus de Salvador, através do Pro-
cesso SEI nº 23278.003388/2020-06, oriundo da Auditoria Interna do IFBA, tendo em vista que boa parte dessas recomendações são decorrentes de 
contratos do Campus em comento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 17/02/2021: Conforme e-mail anexo, de 28/01/2021, o Gestor solicitou a prorrogação de prazo para comprovar a implemen-
tação da recomendação contida no ID 804785, ao argumento de que o pleno atendimento das recomendações envolve a disponibilidade de recursos fi-
nanceiros para pagar a emissão de ART's. Dadas as razões apresentadas, o prazo de manifestação será prorrogado até o dia 28 de abril de 2021.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 28/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

10 804843/180207 04/10/2018 201702656 Constatação 8
Para providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Constatação 8: Revisão de preços irregular, relativos à aquisição e instalação de elevadores e plataformas sob o Contrato n° 14/2011, implicando em 
prejuízo de R$ 11.747,48.

Dados da Recomendação

Recomendação 180207: Que o Ifba envide providências visando a recuperação ao Erário do prejuízo apurado de R$ 11.747,48 (com data base na emis-
são da ordem bancária, de 01/03/2013), em razão de revisão de preços no Contrato n° 14/2011, sem comprovação da hipótese de desequilíbrio econô-
mico-financeiro.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/05/2021: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 02/05/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

11 804837/180201 04/10/2018 201702656 Constatação 5
Para providên-
cias do Gestor

Salvador



285

Achados de Controle

Constatação 5: Não adoção de BDI diferenciado, na aquisição de equipamentos, na Tomada de Preços n° 09/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180201: Que o Ifba institua ou revise os procedimentos/controles relativos à aprovação de orçamentos de referência em suas uni-
dades, contemplando a necessidade de adoção de BDI diferenciado reduzido nas hipóteses de fornecimento de materiais, equipamentos ou mesmo 
serviços, quando os preços forem determinados a partir de cotações obtidas junto a outras empresas, que porventura já incluam os custos indiretos 
aplicáveis, sempre que representem percentual significativo do preço global da obra, fazendo a devida instrução dos processos com tais informa-
ções, para fins de controle.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 02/12/2009: O IFBA, nas licitações seguintes, efetuou à aquisição de elevadores e plataformas em processo distinto ao da 
aquisição da obra. Anexo o contrato de aquisição do elevador e plataforma de acesso vertical do prédio da Reitoria, bem como a contratação da obra.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31/03/2020: O gestor informou a realização de processos distintos para a aquisição de elevadores e plataformas e pa-
ra execução da obra necessária para instalação desses equipamentos. De fato, houve comprovação deste procedimento mediante os contratos 
23/2015 e 01/2016 anexados.

Ocorre que a recomendação refere-se à instituição ou revisão dos procedimentos/controles relativos à aprovação de orçamentos de referência em 
suas unidades que contemplem a verificação da necessidade de adoção de BDI diferenciado reduzido nas hipóteses de fornecimento de materiais, 
equipamentos ou mesmo serviços. 

Sendo assim, a Unidade não informou sobre a adoção de providências para o atendimento da recomendação. Prorroga-se o prazo e solicita-se que o 
gestor informe sobre as medidas adotadas para atendimento da recomendação.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 30/07/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

12 804836/180200 04/10/2018 201702656 Constatação 4
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 4: Orçamento do projeto básico deficiente, na Tomada de Preço n° 09/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180200: Que o Ifba institua ou revise os procedimentos/controles relativos à avaliação técnica prévia ao aceite dos anteprojetos, 
projetos básicos ou executivos elaborados, contemplando os seguintes aspectos: identificação dos responsáveis com segregação de função, fluxo 
de análise entre os setores com definição de suas responsabilidades, padronização de documentos tais como checklists de verificação de cumpri-
mento às normas técnicas, relatórios circunstanciados de coerência entre projeto elaborado e anteprojeto ou projeto básico, bem como previsão de 
responsabilização por descumprimento dos normativos elaborados.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 02/05/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

13 804835/180199 04/10/2018 201702656 Constatação 2
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Deficiência na gestão e controles do Contrato n° 14/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180199: Promover treinamento em gestão/fiscalização de contratos dos servidores designados para tal responsabilidade.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União. 
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 02/05/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

14 804790/141123 15/05/2015 201411655 Constatação 5
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 5: Deficiências na organização e arquivamento dos papéis de trabalho.

Dados da Recomendação

Recomendação 14123: Formalizar rotinas para a devida organização e arquivamento dos papéis de trabalho.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 03/11/2020: Em atendimento à Recomendação de nº 804790, oriunda do Relatório de Auditoria de nº 201411655, infor-
mamos que foram iniciadas a ações de cumprimento, observando-se as instruções contidas no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Au-
ditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Execu-
tivo Federal e Norma IIA IG 2330 – Documentação das Informações. Porém, devido à situação pandêmica e à suspensão do trabalho presencial, a or-
ganização dos papéis de trabalho fora sobrestada, pois possui documentação, em meio físico, a qual deverá ser apensada ao respectivo processo. 

Ressalta-se, que esta Unidade de Auditoria tem o conhecimento da importância de que toda a documentação deve ser levantada e organizada ainda 
durante a realização do trabalho, pois tende a ser mais precisa e completa do que aquela elaborada posteriormente. Porém, na prática, está orienta-
ção estava sendo parcialmente observada, pois se ordenava a documentação, inclusive evidências, porém, não de forma já definitiva, contendo índi-
ce e números de referência. 
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Contudo, é importante informá-los sobre a definição dos procedimentos de organização física e digital, anterior à referida situação de pandemia, a 
qual observará os atributos como concisão, clareza e completude, bem como a Norma IIA IG 2330 – Documentação das Informações, cujo conteúdo, 
mínimo, contemplará os seguintes itens:

1) Índices ou números de referência;

2) Título ou cabeçalho que identifique a área ou processo sob revisão;

3) Data ou período do trabalho de auditoria;

4) Escopo do trabalho realizado;

5) Declaração do propósito para a obtenção e análise dos dados;

6) Metodologia usada para a análise dos dados;

7) Fonte(s) dos dados tratados no papel de trabalho;

8) Descrição da população avaliada, incluindo tamanho da amostra e método de seleção;

9) Detalhes dos testes conduzidos e das análises realizadas;

10) Conclusões que incluam referência cruzada ao papel de trabalho onde estão documentadas as observações de auditoria;

11) Proposta de trabalho de acompanhamento a ser realizado;

12) Nome do(s) auditor(es) interno(s) que conduziu(iram) o trabalho de auditoria;

13) Notação de revisão e nome do(s) auditor(es) interno(s) que revisou(aram) o trabalho.

Concluímos, encaminhando, em anexo, e-mails de orientação dada à equipe sobre a forma de organização dos papéis de trabalho e informando 
acerca dos esforços que serão envidados no sentido de formalizar o procedimento de organização e retenção dos papéis de trabalho, bem como da 
elaboração de sua política de acesso.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31/03/2020: Em que pese a iniciativa adotada pelo IFBA para atender as recomendações feitas pela CGU, no que se refere 
à formalização de rotinas para organizar os papéis de trabalho da referida entidade, as recomendações, segundo o Gestor, não foram plenamente aten-
didas devido à situação pandêmica e à suspensão do trabalho presencial, ocasionando assim o sobrestamento da organização dos papéis de trabalho.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 31/03/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

15 893086 16/10/2020 778209 Constatação 2
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Quatorze ocorrências de vínculos de docentes em regime de Dedicação Exclusiva ocupando a posição de sócio administrador de 
empresa, além de 428 vínculos de servidores com a mesma tipologia cuja irregularidade está em avaliação pelas respectivas IFE.

Dados da Recomendação

Recomendação: Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicação Exclusiva com a posição de sócio administrador em empresa priva-
da que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegali-
dade e restituir ao Erário os valores indevidamente pagos.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU: Não houve

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 23/04/2021
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

16 893024 16/10/2020 778209 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: 37 ocorrências de vínculos de docentes em regime de Dedicação Exclusiva com outra atividade remunerada registrada na RAIS, 
além de 502 vínculos com a mesma tipologia, cuja irregularidade está em avaliação pelas respectivas IFE.

Dados da Recomendação

Recomendação: Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicação Exclusiva com outra atividade remunerada que ainda não foram 
avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erá-
rio os valores indevidamente pagos.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU: Não houve

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 23/04/2021

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

17 804789/133134 20/12/2013 201316941 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Flexibilização ilegal da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos do IFBA.

Dados da Recomendação

Recomendação 133134: Afixar, em lugar visível, quadro de avisos com escala nominal dos servidores que trabalham sob o regime de jornada de tra-
balho reduzida.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 02/12/2019: Recomendação em fase de implementação com base na Portaria nº 1341 de 30/06/2016, anexa. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/12/2019: Trata-se de outra recomendação decorrente da identificação de flexibilização ilegal da jornada de trabalho 
dos servidores técnico-administrativos do IFBA. Nesse item, recomendou-se que o IFBA afixasse, em lugar visível ao público, quadro de avisos com 
escala nominal dos servidores que trabalham sob o regime de jornada de trabalho reduzida. 

Em sua manifestação, o gestor alega que a edição da Portaria 1341/2016 atenderia ao conteúdo da recomendação. Com efeito, o art. 19, VI determina que 
os Setores/Núcleos de Competência deverão publicar em local visível o quadro de horário de todos os servidores, bem como no site da instituição.

Não houve verificação de que as unidades tenham efetuado a publicização nos respectivos locais de atendimento presencial ao público. Contudo, 
em consultas ao site da instituição, não foram identificados os quadros de jornadas de trabalho dos servidores em jornadas regulares (40h), quanto 
reduzidas (30h semanais).

Nesse sentido, faz-se necessário que o IFBA demonstre que tem efetivamente realizado a devida publicização dessas jornadas, tanto em meios físi-
cos, quanto eletrônicos.

Posicionamento da CGU em 25/08/2020: Reitera-se que o IFBA demonstre que tem efetivamente realizado a devida publicização das jornadas re-
duzidas, tanto em meios físicos, quanto eletrônicos.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 23/10/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

18 804797/154093 03/11/2015 201503683 Constatação 9
Para providên-
cia do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 9: Ausência de avaliação de desempenho dos gestores.

Dados da Recomendação

Recomendação 154093: Desenvolver procedimento com o objetivo de realizar a avaliação do desempenho dos gestores.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Esta ação está em fase de discussão e implementação.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 25/08/2020: A CGU identificou ausência de avaliação de desempenho dos gestores que ocupavam cargos de direção e 
assessoramento no IFBA.

Até o momento não houve manifestação definitiva do gestor sobre o assunto.

Reitera-se pedido de atualização das medidas eventualmente adotadas
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 15/10/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

19 804807/154104 03/11/2015 201503683 Constatação 13
Para providên-
cia do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 13: Fragilidade dos controles internos adotados quanto à verificação das proibições de acumulação de funções e/ou participação so-
cietária como sócio administrador.

Dados da Recomendação

Recomendação 154104: Instaurar procedimento administrativo para apurar suposto descumprimento do regime de dedicação exclusiva ou de tem-
po 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.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Recomendação atendida quase na sua totalidade de acordo com documento, anexo. Ressaltamos que exis-
tem 16 processos em curso de juízo de admissibilidade e 28 processos em fase de instrução.

Último posicionamento CGU
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Posicionamento da CGU em 25/08/2020: Em posicionamento anterior, a CGU verificou que o gestor não demonstrou o pleno atendimento da reco-
mendação.

Reitera-se atualizar as providências pendentes, no prazo de 60 dias, conforme última manifestação deste órgão de controle (exceto o item 2):

"Diante do exposto, considera-se que o gestor não demonstrou o pleno atendimento da recomendação e solicita-se que:

1. O gestor informe sobre a conclusão dos cinco processos que estavam em andamento, de acordo com o Anexo 05, do Ofício nº 203/2016/Reitoria/
Gabinete (Processos 23278.002768/2015-12, 23278.002770/2015-83, 23278.002772/2015-72, 23278.002853/2015-72 e 23278.002854/2015-17);

2. (Retirado);

3. Apresente um quadro com a informação sobre a verificação e o encaminhamento dado a cada uma das 101 ocorrências constantes da planilha en-
caminhada por meio da Solicitação de Auditoria nº 02, de 23/10/2013."

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 15/10/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor
Identificação da OS/ 

Documento
Item da OS/Documento Pendência Município

20 804777/117868 01/09/2010 243995 Constatação 34
Para providên-

cias do Gestor
Salvador

Achados de Controle

Constatação 34: Pagamento de valores incorretos na rubrica referente à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei 8.112/90.

Dados da Recomendação

Recomendação 117868: Realizar a parametrização da rubrica 00356, para que os valores sejam lançados de forma automática a partir dos próximos 

pagamentos; - Realizar levantamento da diferença entre os valores efetivamente pagos e os que deveriam ter sido aplicados; - Realizar os ajustes de-

vidos, com base na diferença apontada na recomendação anterior.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Constatado que hodiernamente há possibilidade de parametrização da rubrica 356 e considerando que te-

mos apenas 2 colaboradores que recebem a referida rubrica, cuja concessão se deu a mais de 1 década, estamos procedendo com a reanálise da mo-

tivação de seu pagamento para apurar o percentual que deverá ser lançado.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 25/08/2020: Considerando pagamento indevido de rubrica remuneratória a alguns servidores.

Considerando que o gestor informou que adotaria providências. 

Reitera-se pedido de informação quanto ao andamento das ações adotadas.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 15/10/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

21 824519/154103 03/11/2015 201503683 Constatação 13
Para providên-
cia do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 13: Fragilidade dos controles internos adotados quanto à verificação das proibições de acumulação de funções e/ou participação so-
cietária como sócio administrador.

Dados da Recomendação

Recomendação 154103: Adotar medidas para informar de forma eficaz ao servidor ingressante, no ato de sua posse, a proibição legal de exercer fun-
ção de sócio administrador em empresa e as implicações decorrentes da desobediência a tal normativo.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Conforme documento em anexo, implementamos a solicitação contida na presente recomendação.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou sobre o atendimento da recomendação e anexou o formulário “Declaração de Acumula-
ção de Cargos” adotado pelo Instituto. Ocorre que não foi possível abrir o documento anexado por problemas com o arquivo eletrônico. Por outro la-
do, em pesquisa no sítio da Internet do IFBA, a declaração identificada não contemplava o atendimento da recomendação. Solicita-se que o gestor 
comprove o atendimento da recomendação, reanexando um arquivo eletrônico, da declaração, que não esteja corrompido.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

22 822513/186309 03/11/2015 201702581 Constatação 1.1.1.4
Para providên-
cia do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.4: Falha na seleção e contratação de bolsistas (pessoal de apoio) da Rede E-TEc. Deficiências no controle da jornada regular do 
servidor com a carga horária na Rede E-Tec.
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Dados da Recomendação

Recomendação 186309: Aprimorar os controles da jornada regular do servidor com a jornada do Pronatec, objetivando evitar a sobreposição, legal-
mente vedada, da carga horária.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

23 822512/186308 11/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.3
Para providên-
cia do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 186308: Gerenciamento inadequado no controle do almoxarifado central e do MedioTec/Pronatec.

Dados da Recomendação
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Recomendação 186308: Roduzir informações para o planejamento de compras e aquisições, a partir do levantamento de consumo médio de mate-
riais do Instituto.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 05/07/2020

Situação Atual

Monitorando

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

24 822511/186307 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.2
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.2: Baixa efetividade do programa Mediotec/Pronatec no IFBA, expressa pelo índice de concluintes do semestre 2018.2.

Dados da Recomendação

Recomendação 186307: Pleitear junto a SETEC/MEC que na próxima pactuação com o governo do Estado da Bahia, o IFBA possa ser partícipe do 
processo de seleção/recrutamento do público alvo a ser atendido, bem como informar a Secretaria Estadual de Educação sobre esta demanda.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

25 822510/186306 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.2
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.2: Baixa efetividade do programa Mediotec/Pronatec no IFBA, expressa pelo índice de concluintes do semestre 2018.2.

Dados da Recomendação

Recomendação 186306: Nas ofertas próprias de educação a distância, adotar normativo estabelecendo critérios mais rígidos do público alvo a ser 
atendido nas ações, buscando encontrar alunos vocacionados aos cursos técnicos ofertados, como forma preventiva de mitigar o número de estu-
dantes evadidos. 
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 21/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

26 822509/186305 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.3
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.3: Gerenciamento inadequado no controle do almoxarifado central e do MedioTec/Pronatec..

Dados da Recomendação

Recomendação 186305: Adotar o núcleo central das recomendações dispostas no relatório n.º 024/2014 da unidade de auditoria interna, sobretudo: 
a) Utilização de sistema informatizado para o controle do almoxarifado; b) Completude, fidedignidade e integridade nas informações constantes das 
fichas de entrada/saída de materiais. 
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

27 822508/186304 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.2
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.2: Baixa efetividade do programa Mediotec/Pronatec no IFBA, expressa pelo índice de concluintes do semestre 2018.2.

Dados da Recomendação

Recomendação 186304: Pleitear junto a SETEC/MEC reabertura de seleção das vagas ociosas do Mediotec/Pronatec, encaminhando Nota Técnica 
do impacto dos resultados caso haja atendimento da solicitação.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

28 822507/186303 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.4
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1.1.1.4: Falha na seleção e contratação de bolsistas (pessoal de apoio) da Rede E-TEc. Deficiências no controle da jornada regular do 
servidor com a carga horária na Rede E-Tec.

Dados da Recomendação

Recomendação 186303: Unificar setor de seleção/recrutamento de bolsistas, instituindo procedimentos/checklists de verificação dos processos 
de seleção de bolsistas, abrangendo desde a fase de elaboração do edital até à contratação, incluindo o controle e a revisão de toda a documenta-
ção apresentada pelos candidatos.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

29 804840/180204 04/10/2018 201702656 Constatação 7
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 7: Documentação de suporte insuficiente para o ateste de serviços e critérios de medição inadequados ao regime de empreitada por 
preço global, nas obras de fornecimento e instalação de plataformas e elevadores.

Dados da Recomendação

Recomendação 180204: Que o Ifba emita expediente aos setores de engenharia e responsáveis por aprovação de projetos, que ao se adotar o regi-
me de empreitada por preço global remunere as empresas contratadas por execução de cada etapa, previamente definida em cronograma físico-fi-
nanceiro, bem como que as planilhas de custos sejam estruturadas de forma a estratificar tais etapas (p. ex.: fundação, estrutura, alvenarias, reves-
timentos, instalações elétricas, etc.), de cada elemento construtivo.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

30 804839/180203 04/10/2018 201702656 Constatação 8
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 8: Revisão de preços irregular, relativos à aquisição e instalação de elevadores e plataformas sob o Contrato n° 14/2011, implicando em 
prejuízo de R$ 11.747,48.

Dados da Recomendação

Recomendação 180203: Que o Ifba apure as responsabilidades dos atos que deram causa ao prejuízo apurado de R$ 11.747,48 (com data base na 
emissão da ordem bancária, de 01/03/2013), em razão de revisão de preços no Contrato n° 14/2011, sem comprovação da hipótese de desequilíbrio 
econômico-financeiro.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/04/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

31 804831/178324 24/07/2018 201308083 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Irregularidades na concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade radiação ionizante e gratificação por trabalhos com raio-X.

Dados da Recomendação

Recomendação 178324: Suspender o pagamento dos adicionais de periculosidade, insalubridade e radiação ionizante, além da gratificação por tra-
balho com raios-X dos servidores que não cumprirem os requisitos da legislação vigente, notadamente aqueles apontados no Relatório da Auditoria 
Interna do IFBA.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18/01/2019: Encaminhamos documentação complementar. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31.01.19: O Gestor por meio do Despacho COSET/DEQUAV/IFBA, de 14/01/2019, complementou a informação anterior e en-
caminhou documentos com objetivo de comprovar o atendimento da recomendação. De acordo com o Gestor, “os adicionais ocupacionais dos servi-
dores foram migrados no módulo SIAPE para o novo módulo SIAPE SAÚDE, conforme determinação do MPOG, expressos nos comunicados em ane-
xo no processo 23278.016423/2018-24. Tal determinação suscitou a suspensão do adicional e a confecção de nova portaria para o lançamento no sis-
tema novo”. Não obstante o gestor tenha encaminhado a documentação solicitada, tendo em vista o histórico de desconformidades identificadas 
no Relatório de Auditoria nº 201308083, desta CGU, bem como em relatório anterior da Auditoria Interna do IFBA, considera-se necessário, para uma

maior segurança quanto a baixa da recomendação, a realização de testes de auditoria. Nesse sentido, considerando-se que as auditorias internas se 
constituem na terceira linha de defesa das organizações, responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da ges-
tão, recomenda-se que a Auditoria Interna do IFBA realize, por amostragem (considerando análise de riscos), a verificação da regularidade da con-
cessão de adicionais e insira no Sistema Monitor o respectivo relatório. Desta forma, a recomendação continuará na situação "Monitorando" no Sis-
tema Monitor, aguardando a verificação da Auditoria Interna do IFBA.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 01/05/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

32 804830/178323 24/07/2018 201308083 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Irregularidades na concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade radiação ionizante e gratificação por trabalhos com raio-X.

Dados da Recomendação

Recomendação 178323: Em face dos laudos atualizados, providenciar a regularização das concessões dos adicionais de periculosidade, insalubrida-
de e radiação ionizante, além da gratificação por trabalho com raios-X, considerando a situação individual de trabalho do servidor, observando o dis-
posto no art. 13 da Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18/01/2019: Encaminhamos documentação complementar. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31.01.2019: O Gestor por meio do Despacho COSET/DEQUAV/IFBA, de 14/01/2019, complementou a informação anterior 
e encaminhou documentos com objetivo de comprovar o atendimento da recomendação. De acordo com o Gestor, "os adicionais ocupacionais dos 
servidores foram migrados no módulo SIAPE para o novo módulo SIAPE SAÚDE, conforme determinação do MPOG, expressos nos comunicados em 
anexo no processo 23278.016423/2018-24. Tal determinação suscitou a suspensão do adicional e a confecção de nova portaria para o lançamento no 
sistema novo". Não obstante o gestor tenha encaminhado a documentação solicitada, tendo em vista o histórico de desconformidades identificadas 
no Relatório de Auditoria nº 201308083, desta CGU, bem como em relatório anterior da Auditoria Interna do IFBA, considera-se necessário, para uma 
maior segurança quanto a baixa da recomendação, a realização de testes de auditoria. Nesse sentido, considerando-se que as auditorias internas se 
constituem na terceira linha de defesa das organizações, responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da ges-
tão, recomenda-se que a Auditoria Interna do IFBA realize, por amostragem (considerando análise de riscos), a verificação da regularidade da con-
cessão de adicionais e insira no Sistema Monitor o respectivo relatório. Desta forma, a recomendação continuará na situação "Monitorando" no Sis-
tema Monitor, aguardando a verificação da Auditoria Interna do IFBA.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 01/05/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

33 804829/178322 24/07/2018 201308083 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Irregularidades na concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade radiação ionizante e gratificação por trabalhos com raio-X.

Dados da Recomendação

Recomendação 178322: Exceto os relativos aos campi de Porto Seguro e Eunápolis, os laudos vigentes no IFBA devem ser refeitos para atender ao 
disposto na Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18/01/2019: Encaminhamos documentação complementar. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 29/01/19: O Gestor encaminhou o Despacho COSET/DEQUAV/IFBA, de 14/01/2019, bem como documentos anexos, atua-
lizando as informações sobre as medidas adotadas para o atendimento da recomendação.Conforme consta do referido despacho, a recomendação 
ainda não foi plenamente atendida, pois não foram concluídos e apresentados os Laudos Técnicos de Avaliação dos Ambientes de Trabalho para os 
campi de Vitória da Conquista e Simões Filho, nem complementada a Avaliação dos Ambientes de Trabalho do Campus de Barreiras, no que se refe-
re aos laudos não conclusivos que requerem avaliação quantitativa dos agentes químicos e dos agentes físicos.No que se refere ao questionamento 
desta CGU sobre o atendimento das medidas preventivas para mitigar os riscos de exposição ocupacional sugeridas no Laudo Técnico de Avaliação 
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do Departamento de Química do Campus Salvador, é informado apenas que “as medidas preventivas foram recomendadas e encaminhadas ao diri-
gente do Órgão, o Diretor-Geral do Campus, conforme processo Nº SEI 23278.002560/2018-81 em anexo”, não tendo sido identificado, nos documen-
tos, informações que as medidas foram ou serão adotadas.

Por outro lado, foi apresentada uma avaliação técnica, do Coordenador de Higiene e Segurança do Trabalho do IFBA, que concluiu que “(...) não é ne-
cessário atualização expressa dos Laudos devido à vigência da ON 04 de 2017, haja vista que essa não suscitou alterações nos Laudos Vigentes”.

Desta forma, reitera-se que o Gestor: 

i) Apresente um cronograma para a conclusão dos Laudo Técnicos de Avaliação dos Ambientes de Trabalho para os campi de Vitória da Conquista e 
Simões Filho, bem como para a complementação da Avaliação dos Ambientes de Trabalho do Campus de Barreiras, no que se refere aos laudos não 
conclusivos; 

ii) Apresente informações mais detalhadas sobre o atendimento das medidas preventivas para mitigar os riscos de exposição ocupacional sugeridas 
no Laudo Técnico de Avaliação do Departamento de Química do Campus Salvador, encaminhando a respectiva documentação comprobatória.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 30/03/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

34 804823/154132 03/11/2015 201503683 Constatação 29
Para providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Constatação 29: Fragilidades nos mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes.

Dados da Recomendação

Recomendação 154132: 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 ex-
tensão), antes da aprovação pelo Coordenador de curso ou outro agente designado como responsável direto pelos docentes.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O Instituto Federal da Bahia-IFBA, através da sua Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação-DG-
TI realizou acordo de parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN para transferência de tecnologia. Por este acordo o IFRN repas-
sou ao IFBA a plataforma desenvolvida naquele Instituto, denominada de SUAP, e que abarca as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Des-
de então o SUAP vem sendo implementado nos campi do IFBA, tendo a sua implantação iniciada pelo módulo de ensino. Paralelamente a implanta-
ção do módulo ensino, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA vem atuando em colaboração com a DGTI para ajustes neces-
sários no módulo pesquisa para que o mesmo atenda às necessidades internas do Instituto e que permita o acompanhamento, controle e divulgação 
dos relatórios e resultados dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes do Instituto.Dentre os ajustes propostos ao código ori-
ginal do sistema, está a sistemática de registro das atividades que compõem os documentos PIT e RIT dos docentes. Como o SUAP é uma platafor-
ma integrada entre seus módulos, a ideia é que o PIT e RIT dos docentes seja preenchido pela base de dados das plataformas que compõem o SUAP 
(pesquisa, extensão e gestão), restando apenas algumas informações complementares a serem registradas pelo docente diretamente no PIT e RIT. 
Ou seja, o docente alimenta os módulos pesquisa e extensão com suas atividades, as coordenações ou Pró-Reitorias de pesquisa ou extensão vali-
dam as informações e, somente as informações validadas nos módulos de pesquisa ou extensão geram dados para compor o PIT e RIT do docente 
através da extração da base de dados.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou, no exercício de 2017, que o Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP foi de-
senvolvido e implantado em alguns campi. Entretanto, relatou que seriam necessários alguns ajustes no sistema para o registro e acompanhamento 
das atividades que compões o PIT e o RIT dos docentes.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

35 804816/154121 03/11/2015 201503683 Constatação 07
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 07: Deficiência no alinhamento estratégico da gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154121: 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..

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Conforme informado na Recomendação 154087, abaixo transcrita, após a implantação do SUAP, teremos 
uma ferramenta capaz de permitir o acompanhamento do cumprimento das rotinas para obtenção de informações tanto pelos órgãos executores da 
política de pessoal como por toda a comunidade do IFBA. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou que o IFBA firmou convênio com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN para 
implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. Ressaltou que com essa ferramenta será possível estabelecer rotinas para ob-
tenção de informações tanto pelos órgãos executores da política de pessoal como por toda a comunidade do IFBA. Solicita-se que o gestor informe 
se o referido sistema já foi implantado e confirme se o mesmo possibilitou o estabelecimento do procedimento recomendado, encaminhando res-
pectiva documentação comprobatória. Atendimento Parcial.
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Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

36 804815/154120 03/11/2015 201503683 Constatação 06
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 06: Falta de plano efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154120: Estabelecer um plano efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à área de pessoal.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Para atendimento da presente recomendação, foi constituída comissão conforme Portaria 662 em anexo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor, por meio da Portaria 662/2017, de 17/03/2017, instituiu uma comissão para elaboração do pla-
no efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à área de pessoal, bem como pela formalização do processo de 
monitoramento. O prazo estabelecido para a comissão foi de 90 dias prorrogáveis por igual período.
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Solicita-se que o gestor atualize as informações sobre as providências adotadas, demonstrando o estabelecimento do plano efetivo de ações e me-
tas que viabilizem a implementação das diretrizes na área de pessoal, bem como a formalização do processo de monitoramento das mesmas.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

37 804813/154114 03/11/2015 201503683 Constatação 28
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 28: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154114: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os câmpus, que permita o acom-
panhamento e monitoramento das metas institucionais pactuadas com o MEC no Termo de Metas e Compromissos (TAM)
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Em atendimento a essa recomendação o IFBA celebrou termo de Convênio com o IFRN com vistas à utiliza-
ção do Sistema SUAP, com diversos módulos dentre eles, o de Extensão, conforme explicitado anteriormente na resposta - ID 154113. Os servidores 
serão multiplicadores das funcionalidades do SUAP para os servidores dos demais campi do IFBA. Esse sistema se encontra em fase de implantação 
no IFBA, para tanto vem viabilizando entendimentos junto à Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DGTI.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2019: O gestor informou, no exercício de 2017, que o Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP foi de-
senvolvido e implantado em alguns campi.

Para que a recomendação seja considerada plenamente atendida, solicita-se que o gestor informe se o sistema foi implantado em todos os campi. 
Caso o sistema ainda esteja em fase de implantação, relacionar os câmpus que têm acesso ao sistema e o cronograma de implantação nos demais.

Esclarecer também se o acesso é publico, detalhando a forma de divulgação do acesso ao sistema. Informar se os relatórios do sistema permitem o 
acompanhamento e monitoramento das metas institucionais pactuadas com MEC no Termo de Metas e Compromissos (TAM), detalhando a forma de 
consulta aos relatórios e encaminhando alguns a título de exemplo. Atendimento parcial. 

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

38 804812/154113 03/11/2015 201503683 Constatação 28
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 28: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154113: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os câmpus, que permita o acom-
panhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de extensão desenvolvidos por docentes do Instituto.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O IFBA, visando atender às necessidades de otimização dos processos administrativos, celebrou termo de 
cooperação com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN com o intuito de utilizar o Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP que 
é um sistema desenvolvido pelo IFRN, tem como objetivo a informatização dos processos administrativos e acadêmicos do Instituto Federal. No sis-
tema SUAP, há o módulo destinado à gestão de projetos de extensão institucionais, permitindo o acompanhamento e a emissão de relatórios de pro-
jetos e possui como funcionalidades principais: cadastro, pré-avaliação e avaliação de projetos, registro e monitoramento da execução das ativida-
des de um projeto, controle de gastos e pessoal envolvidos. Os servidores da Proex já foram capacitados no SUAP, pela servidora Sandra Nóbrega do 
IFRN, para que todas as ações relativas às atividades de extensão, em especial os projetos pertencentes aos editais da PROEX sejam visualizados, 
juntamente com seus relatórios. Estamos em fase de implantação do módulo de extensão na PROEX. Paralelamente a isso, já estamos providencian-
do, junto às coordenações dos campi, a implantação do módulo extensão, para que todos os projetos protocolados nos campi também sejam cadas-
trados, acompanhados, controlados e divulgados institucionalmente.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou, no exercício de 2017, que o Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP foi de-
senvolvido e implantado em alguns campi. Para que a recomendação seja considerada plenamente atendida, solicita-se que o gestor informe se o 
sistema foi implantado em todos os câmpus. Caso o sistema ainda esteja em fase de implantação, relacionar os câmpus que têm acesso ao sistema 
e o cronograma de implantação nos demais.Esclarecer também se o acesso é publico, detalhando a forma de divulgação do acesso ao sistema. In-
formar se os relatórios do sistema permitem o acompanhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de extensão desen-
volvidos por docentes do Instituto, detalhando a forma de consulta aos relatórios e encaminhando alguns a título de exemplo.
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Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

39 804788/133133 20/12/2013 201316941 Constatação 1
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Flexibilização ilegal da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos do IFBA.

Dados da Recomendação

Recomendação 133133: Elaborar planilha que discrimine as atribuições das áreas de uma unidade administrativa e de cada servidor dessa área ("de-
senho do cargo") com o intuito de atestar quais servidores realizam, de fato, atividades de atendimento ao público.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Recomendação em fase de implementação com base na Portaria 1.341, de 30/06/2016, anexa.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 22/01/2019: Trata-se de outra recomendação decorrente da identificação de flexibilização ilegal da jornada de trabalho 
dos servidores técnico-administrativos do IFBA, relatada no âmbito do Relatório 201316941. 
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Essa recomendação consistiu na indicação de que o IFBA elaborasse planilha que discriminasse as atribuições das áreas de uma unidade adminis-
trativa e de cada servidor dessa área (“desenho do cargo”) com o intuito de que fosse atestado quais servidores realizam, de fato, atividades de aten-
dimento ao público.Em sua manifestação, o gestor entende que a edição da Portaria 1341/2016 atenderia ao conteúdo da recomendação. Com efeito, 
os anexos I e II da Portaria trazem formulários por meio dos quais a Chefia do Setor de atendimento ininterrupto ao publico e solicitante de jornadas 
diferenciadas identifica os servidores, com seus cargos e atribuições. Contudo, se trata de formulário produzido internamente pela Instituição, cuja 
utilização requer avaliação e validação.

Assim, objetivando possibilitar a baixa no monitoramento da referida recomendação, solicita-se que o IFBA apresente uma planilha geral descritiva 
dos respectivos setores (e servidores) que adotaram as jornadas reduzidas ou as respectivas planilhas que as fundamentaram.

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Pre-
si dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar 
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 22/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 7h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

40 804779/5152 20/09/2012 201001437 Constatação 1
Para Providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Candidato nomeado com rendimento inferior ao necessário para classificação em concurso público, em decorrência de incorreções 
na avaliação da prova de títulos.
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Dados da Recomendação

Recomendação 5152: Apurar responsabilidades resultantes da nomeação de candidato não classificado, bem como da não nomeação de candidato 
classificado.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Considerando as informações prestadas pela Comissão Organizadora do Concurso Público, juntamente 
com a Banca Examinadora que apos analise entenderam que as considerações constantes do relatório da CGU não alteravam o resultado do certa-
me, além de não ter causado qualquer prejuízo aos candidatos envolvidos; Considerando que a instauração de PAD visando apurar tais fatos acar-
retariam um custo elevado com pessoal e despesa material, e que supostamente o seu resultado não afetaria a classificação final dos candidatos; 
Diante do exposto, esta reitoria optou em não dar prosseguimento a instauração de processo administrativo disciplinar.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 23/08/2016: Em face das considerações emitidas pelo gestor, concedemos prazo até o dia 22/09/2016 para análise e 
definição pela Comissão de Sindicância quanto à admissibilidade do pleito.

Manifestação do gestor em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 22/10/2016 

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

41 804809/154108 03/11/2015 201503683 Constatação 17
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 17: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154108: 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.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O IFBA iniciou a construção de uma uma política de gestão de riscos institucional e apresentou à CGU no 
dia 15/10/202O a primeira versão do GERENCIAMENTO DE RISCO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA(2020-2022) , o qual indica a metodologia simplificada para realizar a gestão 
de riscos para a integridade da instituição. 

O monitoramento, atualização e avaliação do Plano de Integridade do IFBA serão realizados anualmente por meio da Unidade de Gestão da Integrida-
de – UGI, momento em que será avaliado o nível de atuação das práticas voltadas a promoção da integridade dentro da Instituição, bem como quais 
as melhorias que deverão ser implementadas. Desse modo, os ajustes e as atualizações do Plano de Integridade serão realizados até o final de outu-
bro de 2021, quando se pretende publicar a segunda versão do Plano de Integridade do IFBA.

Também na busca pela implementação de uma política de gestão da Integridade institucional foi instituído por meio da Portaria/IFBA Nº 3.610 de 05 
de novembro de 2020, o Comitê de Governança. Riscos e Controles em âmbito do IFBA, o qual desempenhará suas atividades com base Art. 23, § 2º 
da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016.

https://portal.ifba.edu.br/anexo-menu-institucional/portarias-gabinete-2020/comissoes/portaria-3610-instituir-o-comite-de-governanca-riscos
-e-controles-no-ambito-do-instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-da-bahia-2013-ifba.pdf
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Outros 30/08/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

42 804814/154119 03/11/2015 201503683 Constatação 30
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 30: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154119: 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.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 06/11/2020: Com relação à recomendação proveniente da CGU acerca da impossibilidade de se aferir o cumprimento 
das metas de pesquisa e extensão constantes no Termo Acordo de Metas e Compromissos, estabelecido entre o MEC e o IFBA, onde se prevê a ins-
tituição de mecanismos de aferição do cumprimento das metas 14 e 15 do TAM, inclusive quanto à participação de alunos em pesquisa e ao atendi-
mento a populações e comunidades em situação de risco no caso das atividades de extensão, é válido asseverar que: 

1 – A atual Reitora do Instituto Federal da Bahia, Professora Luzia Matos Mota, tomou posse em 31 de dezembro de 2019 e logo em seguida, já no mês 
de janeiro, deu posse aos novos gestores de cada área estratégica do Instituto; 

2 – Apesar da solicitação formal de instalação de Processo de Transição para a nova gestão, o Reitor anterior, Sr. Renato Anunciação Filho, não au-
torizou tal procedimento. Por fim, a nova gestão tomou posse sem terem sido repassadas as informações gerais acerca das atividades estratégicas, 
táticas e operacionais dos diversos setores do IFBA. Dessa forma, diversas ações e compromissos estão sendo reconhecidos e solucionados de for-
ma concomitante às atividades rotineiras da Instituição; 

3 – Foi desenvolvida uma ampla pesquisa nos arquivos eletrônicos e físicos do Instituto e não foi encontrado qualquer projeto ou ferramenta de ges-
tão voltado especificamente para o controle e aferição da meta 15 do TAM IFBA/MEC; 

4 – Foi solicitado, via e-mail, posicionamento do Pró-Reitor do período solicitado para esclarecimento, o Sr. José Roberto Oliveira, entretanto o mes-
mo não deu resposta quanto às ferramentas de controle e aferição da meta proposta; 

5 – Foram constatados registros dos diversos editais publicados pela Pró-Reitoria de Extensão do IFBA – Proex que demonstram o esforço em de-
senvolver ações voltadas para comunidades de risco no período de 2017 e 2018. Estes editais traziam diretrizes de motivação da participação em 
projetos de extensão voltados para inclusão social, voltado ao desenvolvimento local e regional de forma ampla. Estes registros se encontram no 
sistema SUAP do Instituto. Caminho para relatório:

5.1 - Relatório de Editais: https://suap.ifba.edu.br/admin/projetos/edital e; 

6 – Foram levantados diversos projetos executados dentro dos editais propostos nos anos 2017 e 2018, porém não há condições de se aferir quantos 
e quais foram, efetivamente, voltados para comunidades de risco: 

6.1 - Relatório de Projetos 2017: https://suap.ifba.edu.br/projetos/relatorio_dimensao_extensao/?ano=2017&campus=&relatoriodimensaoextensao_
form=Aguarde.. e; 

6.2 - Relatório de Projeto 2018: https://suap.ifba.edu.br/projetos/relatorio_dimensao_extensao/?ano=2018&campus=&relatoriodimensaoextensao_
form=Aguarde.. 

7 – Com relação aos projetos desenvolvidos entre 2014 e 2016, não foram encontradas divergências na manifestação do gestor enviada em 
17/03/2017, presentes neste mesmo sistema E-Aud. 
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Dessa forma, constatada a falta de ferramenta de controles e aferição dos resultados referentes à Meta 15 do TAM IFBA/MEC, a nova gestão da Pro
-Reitoria de Extensão do Instituto Federal da Bahia compromete-se, a partir de 2020, a desenvolver metodologias eficientes de monitoramento, 
controle e medição de metas, inclusive da meta 15 do referido termo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

43 824522/154127 03/11/2015 201503683 Constatação 33
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 33: 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.

Dados da Recomendação

Recomendação 154127: Prever e cobrar a confecção de relatórios de inspeção das manutenções preventivas realizadas.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: A implantação do sistema de software para gerenciamento de manutenção encontra-se em fase de estu-
do, porém, os relatórios mensais estão sendo confeccionados mensalmente para controle. Anexo o manual de manutenção predial elaborado pelo 
setor de engenharia do IFBA, desde 2017.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presidente 
da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importância relacionada ao 
coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT e de manifes-
tações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

44 804825/154134 03/11/2015 201503683 Constatação 33
Para providên-
cias do Gestor

Salvador

Achados de Controle

Constatação 33: 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.
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Dados da Recomendação

Recomendação 154134: Realizar a contratação de empresa, objetivando a manutenção dos dispositivos de combate a incêndio.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 04/12/2020:

1. Em 29/09/2016 o IFBA celebrou o Contrato 20/2016 com a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 388.652,89 (trezentos e oitenta 
e oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), para execução das adequações físicas e instalação de equipamentos para 
combate e proteção contra incêndio e pânico na Reitoria do IFBA(anexo), Processo nº 23278.005645/2016-17, sendo a obra entregue em 30/03/2017. 

2. Em 03 de agosto de 2020, foi constituída uma Comissão com o objetivo de elaborar o Termo de Referencia para contratação de empresa de manuten-
ção do sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme Portaria nº 2711, Processo nº 23278.005707/2020-18. Os trabalhos seguem em andamento 
para posterior fases que o processo exige até a fase de homologação e assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame licitatório.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

45 804828/162652 05/08/2016 Sem informação Sem informação
Para Providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Denúncia: Análise de denúncia relativa à aquisição e instalação de elevadores no IFBA - Câmpus Salvador - e à aquisição de piso tátil.

Dados da Recomendação

Recomendação 162652: Demonstrar a regularidade da documentação relativa ao Contrato nº 8/2015, especialmente no tocante ao remanescente do 
valor empenhado mediante as Notas nº 2015NE800474 e nº 2016NE800139 (pags. 22 e 23 do Anexo V).

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Segue anexo, ofício 105/2016 DG/IFBA/Salvador, encaminhado pela Diretoria Geral do Campus Salvador, 
contendo os esclarecimentos do respectivo pagamento.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 03/12/2016

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

46 804848/180212 04/10/2018 201702656 Constatação 9
Para providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Constatação 9: Antecipação de recursos, referente ao fornecimento e instalação de elevadores e plataformas, no Contrato n° 14/2011, implicando 
em superfaturamento por pagamento antecipado no montante de R$ 9.343,63.

Dados da Recomendação

Recomendação 180212: Que o Ifba envide providências visando a recuperação ao Erário do prejuízo apurado de R$ 9.343,63 (base 11/08/2016), devi-
damente corrigido, em razão do pagamento antecipado da instalação de elevadores, sob o Contrato n° 14/2001.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar por meio da Portaria nº 348, de 07/02/2019, com a 
finalidade de atender a presente recomendação. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 04/02/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 02/05/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

47 822513 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.4
Para providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Constatação 1.1.1.4: Falha na seleção e contratação de bolsistas (pessoal de apoio) da Rede E-TEc. Deficiências no controle da jornada regular do 
servidor com a carga horária na Rede E-Tec..

Dados da Recomendação

Recomendação 822513: Aprimorar os controles da jornada regular do servidor com a jornada do Pronatec, objetivando evitar a sobreposição, legal-
mente vedada, da carga horária..

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 06/05/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/ 
Documento Item da OS/Documento Pendência Município

48 822512 10/02/2020 201702581 Constatação 1.1.1.3
Para providên-
cias do Gestor

Salvador
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Achados de Controle

Constatação 1.1.1.3: Gerenciamento inadequado no controle do almoxarifado central e do MedioTec/Pronatec..

Dados da Recomendação

Recomendação 822512: Produzir informações para o planejamento de compras e aquisições, a partir do levantamento de consumo médio de mate-
riais do Instituto.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: Não houve

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 02/04/2020: Considerando a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Senhor Presi-
dente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de mar-
ço de 2020, e os esforços empreendidos em unidades da Administração Pública Federal em função da emergência de saúde pública de importân-
cia relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam prorrogados por 30 dias os prazos de entrega do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
RAINT e de manifestações para o Plano de Providências Permanente dos órgãos jurisdicionados à Secretaria Federal de Controle Interno da Contro-
ladoria-Geral da União

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão de data limite para implementação 05/07/2020

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema e-Aud - CGU em 10/03/20 às 21h
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Tabela 85.  Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020

Ação
Objetivos Situação da 

Realização Observação
Nº Descrição

01
Contabilização dos Benefícios Finan-
ceiros e Não Financeiros promovidos 
pela AUDIN

Quantifi car e registrar os resultados e benefí-
cios da atividades de auditoria interna.

Realizada

02
Acompanhamento do Plano de Provi-
dências Permanente – PPP – CGU. 

Acompanhar, junto aos setores, para os quais 
houve formulação de Recomendação por parte 
da CGU, a informação acerca das implementa-
ções das melhorias recomendadas;

Atualizar o Plano de Providências Permanen-
te- PPP- CGU com vistas a promover maior efi -
cácia desse canal de interlocução entre a CGU 
e o IFBA.

Realizada

03
Participação na elaboração do Relató-
rio de Gestão – Exercício 2019

Participar da construção do Relatório de Ges-
tão – 2019;

Responder aos itens do Relatório de Gestão 
2019, referentes à Unidade de Auditoria Interna 
deste IFBA, conforme o disposto nas Decisões 
Normativas – DN TCU vigentes.

Realizada

04
Participação na elaboração de Relató-
rios de Atividades de Auditoria Interna.

Participar da construção dos Relatórios Preli-
minares e Finais de Auditoria Interna.

Em andamento

05
Acompanhamento das demandas dos 
Órgãos de Controle Interno e Externo 
(CGU/TCU)

Auxiliar na efetiva implementação das Determi-
nações/ Recomendações oriundas dos órgãos 
de controle;

Oferecer suporte aos trabalhos de auditoria 
realizados pelos órgãos de controle (CGU/TCU)

Realizada
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Ação
Objetivos Situação da 

Realização Observação
Nº Descrição

06 Elaboração do RAINT

Elaborar RAINT/2018 com vistas à apresenta-
ção dos resultados dos trabalhos da Auditoria 
referente ao exercício 2018, de acordo com a IN 
nº. 09/2018 – CGU

Realizada

07 Elaboração do PAINT
Elaborar o Planejamento anual das atividades 
de auditoria para o exercício de 2021, de acordo 
com aIN nº. 09/2018– CGU

Realizada

08

Elaboração do Plano de Providências da 
AUDIN – Monitoramento das Recomen-
dações emanadas pela Unidade de Au-
ditoria 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

Realizada

09
Monitoramento do Desempenho/Reco-
mendações(AUDIN)

Elaborar relatório gerencial sobre a situação 
sobre o desempenho da AUDIN, bem como das 
recomendações emitidas pela AUDIN/TCU/CGU;

Apresentar, semestralmente, ao Conselho de 
Administração ou à instância de atribuição 
equivalente ou, em sua falta, ao dirigente má-
ximo da organização o referido relatório geren-
cial.

Realizada

10
Assessoramento à Gestão durante o 
processo de implantação da Gestão de 
Riscos no Instituto

Promover reuniões e atividades para facilitar o 
entendimento sobre o tema gestão de riscos e 
a sua implantação no Instituto

Não realizada
O cenário trazido pelo novo 
coronavírus inviabilizou a rea-
lização da ação

11 Reserva Técnica
Auxiliar à gestão na implantação do processo 
de gerenciamento de riscos do Instituto.

Realizada
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Ação
Objetivos Situação da 

Realização Observação
Nº Descrição

12
Participação de servidores em aper-
feiçoamentos técnicos para realização 
das atividades de Auditoria Interna.

Proporcionar a devida atualização técnica em 
administração pública e controle interno.

Realizada

13
Participação de servidores 2º Congres-
so Brasileiro de Auditoria e Controle In-
terno - COBACI/2020 – UNAMEC 

Atualizar e capacitar os técnicos da Auditoria 
Interna.

Não realizada
O cenário trazido pelo novo 
coronavírus inviabilizou a rea-
lização da ação

14
Avaliação dos instrumentos firmados 
entre o IFBA e as Fundações de Apoio

Avaliar os controles internos administrativos, 
especialmente, no que tange à publicidades dos 
atos relativos aos instrumentos firmados entre 
o IFBA e as Fundações de Apoio.

Realizada

15 Bolsas de estudos
Avaliar os controles internos administrativos do 
processo de concessão de bolsas de estudos

Não realizada

Considerando a demanda da 
AUDIN, a falta de pessoal e o 
cenário apresentado pelo no-
vo coronavírus, a presente 
Ação não pôde ser realizada.

16
Publicação de editais de atividades ex-
tensionistas.

Avaliar os controles internos administrativos e 
observância aos preceitos legais do processo 
de Publicação de Editais da área de Extensão.

Não realizada

Considerando a demanda da 
AUDIN, a falta de pessoal e o 
cenário apresentado pelo no-
vo coronavírus, a presente 
Ação não pôde ser realizada.
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Ação
Objetivos Situação da 

Realização Observação
Nº Descrição

17
Analise de Projetos Pedagógicos de 
Cursos e Projetos de Implantação de 
Cursos Superiores

Avaliar os controles internos administrativos e 
observância aos preceitos legais do processo 
de projetos de implantação de cursos superio-
res.

Não realizada

A ação, que foi passada para 
a Auditora em outubro/2020, 
não deu continuidade (estan-
do para concluir a elaboração 
do Programa de Trabalho) em 
decorrência do convite que a 
referida Auditora recebeu pa-
ra assumir a gestão da AUDIN 
no início do exercício seguin-
te. Considerando a deman-
da da Auditoria Interna no pri-
meiro trimestre de cada ano, 
foi concluído pela própria au-
ditora que a mesma não te-
ria condições de dar continui-
dade nos trabalhos de audito-
ria no ano seguinte (elabora-
ção do Relatório Preliminar e 
Relatório Final) concomitante 
ao atendimento das deman-
das dos órgãos e controles, a 
elaboração do RAINT, a ela-
boração da peça do Relatório 
de Gestão que cabe à unida-
de, bem como auxiliar as de-
mais auditoras na condução 
de suas atividades .

18
Elaboração/Reestruturação de Projetos 
de Cursos Técnicos

Avaliar os controles internos administrativos e 
observância aos preceitos legais dos processos 
de elaboração e restruturação dos projetos de 
cursos técnicos.

Realizada
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Ação
Objetivos Situação da 

Realização Observação
Nº Descrição

19 Convênios
Avaliar os controles internos administrativos 
relativos à celebração dos convênios

Não realizada

Considerando a demanda da 
AUDIN, a falta de pessoal e o 
cenário apresentado pelo no-
vo coronavírus, a presente 
Ação não pôde ser realizada.

Tabela 86.  Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna no exercício 2020

Nº do Rela-
tório

Ação 
PAINT Recomendações Situação das Implementações

001/2020 14

RECOMENDAÇÃO 1: Que a PROEX, nas páginas em que possuem informações relativas 
aos instrumentos fi rmados entre o IFBA e as Fundações de Apoio,descreva os links de 
maneira clara e concisa;

O cumprimento destas reco-
mendações será objeto do “Pla-
no de Providência Permanen-
te” com o intuito de verifi car as 
medidas adotadas pelo Gestor 
em prol de promover o atendi-
mento.

RECOMENDAÇÃO 2: Que a PROEX instrua e acompanhe a Fundação Escola Politécnica da 
Bahia - FEP no processo de implantação dos seguintes recursos digitais que proporcio-
nam a acessibilidade de conteúdo para pessoas com necessidades especiais:

Recomendação 2.1: Que a FEP disponibilize os elementos padronizados de acessibilida-
de digital no Governo Federal;

Recomendação 2.2: Que a FEP informe ao usuário a localização da página.

RECOMENDAÇÃO 3: Que a PROEX instrua e acompanhe a Fundação de apoio à pesquisa e 
à extensão – Fapex no processo de implantação dos seguintes recursos digitais que pro-
porcionam a acessibilidade de conteúdo para pessoas com necessidades especiais:

Recomendação 3.1: Que a Fapex disponibilize o pleno funcionamento do recurso de con-
traste e apresente o mapa do sitio;

Recomendação 3.2: Que a Fapex informe ao usuário a localização da página;
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Nº do Rela-
tório

Ação 
PAINT Recomendações Situação das Implementações

001/2020 14

Recomendação 3.3: Que a Fapex adeque o site para permitir o redimensionamento sem 
perda de funcionalidade;

Recomendação 3.3: Que a Fapex adeque o site para permitir o redimensionamento sem 
perda de funcionalidade;

Recomendação 3.4: Que a Fapex descreva os links de maneira clara e concisa.

02/2020 18

Recomendação 1.1: considerando que a reestruturação dos Projetos Pedagógicos de 
Cursos Técnicos se constitui num objetivo estratégico, que se promova à atualização do 
Plano de Curso de Eletromecânica, na modalidade integrada, atentando para a necessi-
dade de adequação aos normativos internos e legislações da área;

O cumprimento destas reco-
mendações será objeto do “Pla-
no de Providência Permanen-
te” com o intuito de verificar as 
medidas adotadas pelo Gestor 
em prol de promover o atendi-
mento.

Recomendação 1.2: que se inicie pelo menos o mapeamento/fluxograma do(s) principal 
(is) macroprocesso(s) da DIREN com vista a possibilitar uma visão geral do conjunto de 
atividades inter-relacionadas e da relação de interdependência entre setores;

Recomendação 1.3: considerando a necessidade de atingir os objetivos do(s) principal(is) 
macroprocesso(s) elaborados pela DIREN, que se proceda a avaliação dos riscos, com 
base nos elementos da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the-
Treadway Commission - COSO II, estabelecendo as respostas a estes eventos

Recomendação 1.4: que a Governança do Campus de Paulo Afonso proceda a capacita-
ção no método COSO II para os servidores que terão autoridade, competência e respon-
sabilidade na implementação da gestão de riscos da Unidade e, que esses servidores 
possam multiplicar o conhecimento; 

Recomendação 1.5: que se implantem as ferramentas de controles necessárias aos ser-
viços/atividades da Diretoria (manuais de rotinas e procedimentos, regulamentos inter-
nos, rotinas de revisões e conferências), e que neles contenham as rotinas de revisões e 
conferências de atos praticados.
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Tabela 87.  Avaliação do controle sobre os instrumentos fi rmados entre o IFBA e as Fundações de Apoio– Ação nº 
14 – PAINT/2020

Unidade Auditada AÇÃO – PAINT/2020

PROEX

No Questionário Resposta de Avaliação dos Controles Internos (1195234) Processo SEI n. 23278.008158/2019-91, a PROEX afi r-
ma que realiza reuniões para adequar as necessidades, entretanto as atividades de avaliação de riscos, de controle, informa-
ção e comunicação e de monitoramento não estão formalizadas.

Durante a execução da auditoria, observou que a Pró Reitoria de Extensão (PROEX) precisa orientar e acompanhar melhor as 
informações divulgadas pela Fundação Escola Politécnica da Bahia - FEP e Fundação de apoio à pesquisa e à extensão – Fapex 
relativas aos instrumentos fi rmados com o IFBA. Ainda que a responsabilidade de informar não seja exclusiva, a PROEX deve 
ter diversas formas de controle e monitoramento, preferencialmente na metodologia COSO, com vistas a cumprir o princípio 
de publicidade de modo acessível, salvaguardar o erário e contribuir para o atingimento dos objetivos institucionais.

Tabela 88.  Avaliação da Elaboração/Reestruturação de Projetos de Cursos Técnicos – Ação nº 18– PAINT/2020

Unidade Auditada AÇÃO – PAINT/2020

Diretoria Geral do 
Campus Paulo Afonso 
(Diretoria de Ensino)

Os controles internos da Diretoria de Ensino do Campus de Paulo Afonso foram analisados com base nos elementos da me-
todologia do Committee of Sponsoring Organizations of theTreadway Commission – COSO II. Para a coleta de informações, 
procedeu-se a aplicação do questionário de Avaliação do Controle Interno (QACI). 

Esse instrumento foi previamente elaborado pela equipe de auditoria interna e, posteriormente, adaptado para o presen-
te trabalho. Importante salientar que as respostas do questionário foram encaminhadas pela gestão do campus, mas não 
houve apresentação de documentação comprobatória. 

De acordo com a metodologia COSO, as informações coletadas são classifi cadas de acordo com os seguintes elementos: 
ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. Os pontos 
mencionados, a seguir, informam as falhas detectadas e que precisam ser revistas pela Gestão do Campus. 

1) Ambiente de Controle 

O elemento ambiente de controle dispõe sobre a forma como a organização lida com a integridade e valores éticos de seus 
colaboradores, a estrutura organizacional, a política e as práticas de recursos humanos. 
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Unidade Auditada AÇÃO – PAINT/2020

Diretoria Geral do  
Campus Paulo Afonso 
(Diretoria de Ensino)

Na análise desse elemento, foi constatado que não há, no âmbito da unidade auditada, documento formal com a definição 
de funções e a descrição das competências de cada serviço na Diretoria, como também não existe Regimento Interno que 
regulamente o funcionamento dos órgãos constantes na estrutura do Campus. 

De acordo com a resposta do questionário, a Diretoria identifica o perfil profissional do servidor necessário ao desem-
penho das atividades e funções da DIREN, comunicando ao setor responsável pelo recrutamento, para que, dessa forma, 
ocorra a lotação de servidor com o perfil adequado. 

A gestão do Campus relatou que utiliza a prática de rodízio de funções quando necessárias adequações às novas deman-
das de trabalho, embora não tenha explicitado de que forma e quando essa prática acontece. 

A gestão relatou que avalia, periodicamente, a adequação do número de servidores dos setores da DIREN em relação ao volu-
me de atividades, informando que a demanda de servidor é discutida e formalizada em reunião com as demais diretorias. 

Conforme declarado no QACI, os servidores da DIREN não participaram de cursos e eventos destinados à capacitação em 
áreas correlatas às suas atividades, nem cursos relacionados à gestão de risco. Além disso, conforme informou o gestor, não 
há critérios de reconhecimento existentes nos setores que motivem as pessoas envolvidas a realizarem suas atividades. 

2) Avaliação de Riscos 

De acordo com a metodologia COSO, os riscos estão diretamente relacionados aos objetivos pretendidos, assim, o geren-
ciamento com base nos riscos pressupõe a realização de cinco etapas concatenadas que se sucedem, na seguinte ordem: 

1º - Levantamento do ambiente e dos objetivos; 2º - Identificação de eventos que possam impactar negativamente o alcan-
ce desses objetivos; 3º - Avaliação dos eventos sob a perspectiva da probabilidade de sua ocorrência e o impacto que podem 
causar no alcance dos objetivos; 4º - Resposta que o gestor implementará para o risco, quais sejam, medidas para se evitar, 
reduzir, compartilhar e ou aceitar os riscos identificados; 5º – Informação, comunicação e monitoramento dos riscos. 

Na análise deste elemento, observou-se que não foram identificados os riscos relacionados aos objetivos pretendidos, 
como também não houve a informação de como os objetivos são disseminados dentro da unidade. Dessa forma, verifica-
se que a gestão ainda não se apropriou dos principais conceitos da metodologia COSO com vistas a efetiva implementação 
por esta Diretoria. 

3) Atividades de Controle 

Não há formalização das atividades de controle. De acordo com a resposta do gestor, inexiste fluxogramas e/ou mapas dos 
processos, manuais de rotinas e procedimentos, não há mecanismos de revisões e conferências relacionadas aos proces-
sos e procedimentos de trabalho nas atividades desenvolvidas pela Diretoria. 
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Unidade Auditada AÇÃO – PAINT/2020

Diretoria Geral do  
Campus Paulo Afonso 
(Diretoria de Ensino)

Segundo informações da DIREN, existe rotina para verificar o cumprimento de todas as condicionantes legais dos processos 
da Diretoria, a fim de prevenir os riscos de questionamentos, impugnações e recursos, bem como o acompanhamento das al-
terações legislativas, no entanto, essa rotina não foi explicitada por meio de mapas/fluxogramas e ou procedimentos. 

4) Comunicação e Informação 

Conforme a resposta disposta no QACI, existem diretrizes ou normas para a correta documentação das informações, no 
entanto, observa-se que não há eficácia dessas normas uma vez que as informações nem sempre são apropriadas, tem-
pestivas, atuais, precisas e acessíveis – o gestor citou como exemplo, as divergências nas informações constantes no 
Banco de Professores equivalentes (BPEQ). 

5) Monitoramento 

Conforme relatado pela Diretoria, o sistema de controle interno dos processos da DIREN é constantemente monitorado 
para avaliar sua qualidade e validade ao longo do tempo, sendo considerado adequado para a melhoria do desempenho, no 
entanto, não foram apresentados os parâmetros utilizados para avaliar a sua eficácia e qualidade, nem de que forma são 
monitorados. 

De acordo com as informações do QACI, o gestor relatou que existem procedimentos para avaliar os resultados obtidos 
pela DIREN em relação aos objetivos pretendidos, no entanto, não foram encaminhados documentos que informassem 
quais os recursos, métodos e ou procedimentos adotados com vista a avaliação destes resultados. 

Do mesmo modo, segundo a Diretoria, existem ações de monitoramento e divulgação para o cumprimento de recomenda-
ções realizadas pela Controladoria – Geral da União – CGU e desta Unidade de Auditoria Interna, entretanto, mais uma vez, 
não houve o encaminhamento de documento formal que comprovasse.
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6.4  Rol dos responsáveis por atos de natureza fi nanceira 
da Gestão/2020
São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os 

titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou 

período a que se referirem as contas, sejam membros da diretoria 

ou que tenham exercido ato de gestão que possa afetar o alcance 

de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, efi -

ciência ou efi cácia da gestão do IFBA, com as seguintes informa-

ções: a) Nome e número no Cadastro de Pessoa Física (CPF), em for-

mato defi nido pelo TCU que resguarde a privacidade dos responsá-

veis: composto com a substituição dos três primeiros algarismos e 

os dois últimos, como no exemplo: “***456789**”; b) Identifi cação da 

natureza da responsabilidade (cargos ou funções exercidas); c) In-

dicação dos períodos de gestão, por cargo ou função; d) Identifi ca-

ção dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, in-

cluindo a data de publicação no Diário Ofi cial da União ou em docu-

mento de divulgação equivalente; e) Endereço de correio eletrôni-

co institucional.

Tabela 89.  Rol dos responsáveis da Gestão/2020

NOME 
COMPLETO

CPF TELEFONE E-MAIL CARGO FUNÇÃO
PORTARIA 

NOMEAÇÃO 
(Nº/DATA)

PORTARIA
 EXONERAÇÃO 

(Nº/DATA)

Luzia Matos Mota ***536.295** (71) 3305-8264 luzia@ifba.edu.br
Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Reitora
Decreto s/n de 
23, de dezembro 
de 2019

-

Fábio Lemos 
Mota

***721.405** (71) 3341-5537 fabiolm@ifba.edu.br
Tecnólogo-Forma-
ção

Reitor – Substituto 
Eventual

Portaria nº 874 
de 28/02/2020

Portaria nº 3829, 
de 24/11/2020

Jancarlos 
Menezes Lapa

***773.715** (71) 3258-0041
jancarloslapa@ifba.
edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Reitor – Substituto 
Eventual

Portaria nº 3822, 
de 24/11/2020

-
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Marco Antônio 
Tavares Góes

***718.315**
(073) 99805-
0546

marco.goes@ifba.
edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de Ex-
tensão

Portaria nº 1.272, 
de 02/05/2019

Portaria nº 35, 
de03/01/2020

Nivea de Santana 
Cerqueira

***043.555** (71) 3035-4105
niveacerqueira@
ifba.edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitora de Ex-
tensão

Portaria nº 36, 
de 03/01/2020

-

Ivo Cardoso de 
Jesus

***760.525** (71) 3508-2142
ivocardoso@ifba.
edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de Ex-
tensão – Substitu-
to Eventual

Portaria nº 3821 
de 24/11/2020

-

Jaqueline Souza 
de Oliveira

***425.205** (71) 3565-3703
jaquelinesouza@
ifba.edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitora de En-
sino

Portaria nº 
2.259, de 
11/09/2017

Portaria nº 37, de 
03/01/2020

Philipe Murilo 
Santana de 
Carvalho

***371.065** (73) 98104-3311 philipe@ifba.edu.br
Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de En-
sino

Portaria nº 38, 
de 03/01/2020

-

Vanessa Mendes 
Santos

***267.336** (71) 99943-1170 vanessa@ifba.edu.br
Professor do Magis-
tério Superior

Pró-reitora de Pós-
graduação e Pes-
quisa

Portaria nº 
3.905, de 
27/11/2018

Portaria nº 39, de 
03/01/2020

Jancarlos 
Menezes Lapa

***773.715** (071) 3258-0041
jancarloslapa@ifba.
edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de Pós-
graduação, Pes-
quisa e Inovação

Portaria nº 40, 
de 03/01/2020

-

Bonifácio Chaves 
de Almeida

***542.264** (71) 99208-8595
bonifaciochaves@
ifba.edu.br

Assistente em Admi-
nistração

Pró-reitor de Pós-
graduação, Pes-
quisa e Inovação

Portaria nº 89 de 
08/01/2020.

Substituição 
- período de 
06/01/2020 a 
07/01/2020

Bonifácio Chaves 
de Almeida

***542.264** (71) 99208-8595
bonifaciochaves@
ifba.edu.br

Assistente em Admi-
nistração

Pró-reitor de Pós-
graduação, Pes-
quisa e Inovação

Portaria nº 436, 
de 29/01/2020.

Substituição 
- período de 
20/01/2020 a 
31/01/2020
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Ivanildo Antônio 
dos Santos

***996.128** (73) 98886-6813
ivanildo.santos@
ifba.edu.br

Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de Pós-
graduação, Pes-
quisa e Inovação

Portaria nº 3473 
de 22/10/2020

Substituição 
- período de 
20/10/2020 a 
09/11/2020 

Paulo André 
Queiroz Ferreira

***256.155** (71) 3508-7529
pauloferreira@ifba.
edu.br

Assistente em Admi-
nistração

Pró-reitor de Ad-
ministração e Pla-
nejamento

Portaria nº 1.329, 
de 03/09/2014

Portaria nº 131, 
de 09/01/2020

Fábio Lemos 
Mota

***721.405** (71) 3341-5537 fabiolm@ifba.edu.br
Tecnólogo-Forma-
ção

Pró-reitor de Ad-
ministração e Pla-
nejamento

Portaria nº 134, 
de 09/01/2020

-

Maria Gorete 
Gomes de Sá

***192.255** (71) 2102-0419
maria.sa@ifba.edu.
br

Assistente em Admi-
nistração

Pró-reitor de Ad-
ministração e Pla-
nejamento

Portaria nº 3559 
de 29/10/ 2020

Substituição 
- período de 
03/11/2020 a 
20/11/2020 

Roger Ramos 
Santana

***184.795** (75) 3616-3910
rogerramos@ifba.
edu.br

Engenheiro-área
Pró-reitor de In-
fraestrutura e De-
senvolvimento

Portaria nº 
2.668, de 
16/08/2018

Portaria nº 164, 
de 10/01/2020

Jenner Miranda 
de Carvalho

***202.215** (71) 99271-6959 jenner@ifba.edu.br
Professor do Ensi-
no Básico, Técnico e 
Tecnológico

Pró-reitor de De-
senvolvimento Ins-
titucional

Portaria nº 166, 
de 10/01/2020

-

Cidinei Paulo 
Campos

***133.915** (71) 3360-1211 cidinei@ifba.edu.br Engenheiro-área
Pró-reitor de De-
senvolvimento Ins-
titucional

Portaria nº 114, 
de 09/01/2020

Substituição 
- período de 
06/01/2020 a 
16/01/2020
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7. APÊNDICE 

7.1  Resolução de Aprovação do CONSUP

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 06 DE MAIO DE 2021.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo SEI
nº 23278.009152/2020-75  e o que foi homologado na 2ª Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada em 29 de abril de
2021,

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU – IFBA 2020.
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 

 
Prof.ª Luzia Matos Mota
Presidente do CONSUP

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 06/05/2021, às 11:37, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1850078 e o código CRC 1C25EED2.

 

23278.009152/2020-75 1850078v2
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 06 DE MAIO DE 2021.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o Processo SEI
nº 23278.009152/2020-75  e o que foi homologado na 2ª Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada em 29 de abril de
2021,

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU – IFBA 2020.
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 

 
Prof.ª Luzia Matos Mota
Presidente do CONSUP

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 06/05/2021, às 11:37, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1850078 e o código CRC 1C25EED2.
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