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MENSAGEM DO DIRIGENTE

As informações apresentadas neste Relatório contribuem para o delineamento do perfil e das dimensões 
que têm hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, demonstrando seu exponencial 
crescimento. O IFBA chega ao final do exercício de 2018 com 22 Campi em funcionamento, um Núcleo Avan-
çado, Reitoria e um Pólo de Inovação. Os dados também dão conta da ação institucional nos diversos níveis 
da educação profissional e tecnológica e superior, através da oferta de cursos básicos para a formação inicial 
e continuada de trabalhadores, cursos técnicos, tecnológicos e de licenciatura, além de cursos de pós-gra-
duação, bem como no desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão.

Tudo isso permite saber um pouco mais desta Instituição centenária, contribuindo para o reconhecimento 
de seu papel e de sua importância para a sociedade, sobretudo quando se considera o processo de interiori-
zação, com a instalação de Campus nos mais distantes rincões do Estado, com foco no desenvolvimento lo-
cal. Por trás de números e índices, encontra-se uma realidade que requer um olhar ainda mais cuidadoso, ca-
paz de enxergar também as necessidades e vislumbrar oportunidades.

Na prática, a gestão de uma instituição dessa magnitude deve compreender uma estruturação sistêmica, 
própria para uma organização constituída por vários organismos, de modo que cada unidade detenha sua 
necessária autonomia, mas esteja sintonizada com o Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Desenvolvi-
mento Institucional, bem como com seus princípios, função social e objetivo. A esses desafios, o IFBA vem 
procurando responder com a construção de um modelo de gestão descentralizada, capaz de responder com 
celeridade às demandas que a nova configuração institucional exige, mas também participativa e democráti-
ca, cooperando através das representações dos diversos segmentos nos órgãos colegiados.

Para que a Instituição possa bem exercer a função social que lhe cabe e efetivamente cumprir os seus objeti-
vos, há que se buscar uma integração cada vez maior entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão no 
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fazer diário da comunidade acadêmica, com benefícios estendidos à sociedade. Nesse sentido, uma atenção 
especial deve ser dada aos servidores e estudantes, adotando-se medidas para ampliação do quadro de  
pessoal e das vagas ofertadas, de acordo com a expansão, bem como para que haja boas condições de  
trabalho e atendimento com qualidade.

Em relação aos servidores, é preciso promover ações de capacitação, tendo em vista sua inserção nos proces-
sos educacionais, de pesquisa e desenvolvimento social e tecnológico, assim como nas atividades de apoio. 

Quanto aos estudantes, considerando o atendimento a um crescente público vinculado a faixas socioeconomi-
camente desfavorecidas da população, tendo em vista a política de cotas e a oferta de educação de jovens  
e adultos, o maior desafio é garantir não apenas a qualidade do ensino que lhes é ofertada, mas também as 
condições para que eles tenham sucesso, isto é, possam permanecer na Instituição, concluir seus estudos e  
ingressar no mundo trabalho. Para isso, além das políticas de assistência estudantil, através de diversos progra-
mas de inclusão social, também se faz necessário investir no acompanhamento pedagógico e promover ações 
que estimulem o aprendizado e em programas de monitoria, além de programas de incentivo à participação 
em projetos de extensão, empreendedorismo, pesquisa e inovação tecnológica. Esse é um trabalho que já vem 
sendo feito pela Instituição, mas que precisa ser constantemente perseguido, aperfeiçoado e intensificado.

Renato da Anunciação Filho
Reitor do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia 
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1 · VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL DO AMBIENTE EXTERNO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) 
nasce com a perspectiva de redimensionamento do perfil institucio-
nal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(RFEPCT), a partir de 2008, com a publicação da Lei nº 11.892/2008; fi-
gura como uma Instituição de Ensino Superior, equiparada às Univer-
sidades, trata-se de uma instituição pública de educação superior, bá-
sica e profissional, pluricurricular, especializada na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino e es-
porte, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecno-
lógicos, com indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão em 
sua prática pedagógica, multiCampi e descentralizada, composta pe-
la Reitoria, 22 Campi, um Núcleo Avançado e um Pólo de Inovação. A 
Reitoria funciona no município de Salvador e os Campi estão localiza-
dos na capital, Região Metropolitana e interior do estado, a saber: Bar-
reiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Ilhéus, Irecê, 
Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, 
Salvador, Valença, Vitória da Conquista, Santo Amaro, Simões Filho, 
Porto Seguro, Feira de Santana, Paulo Afonso e Seabra e Ubaitaba.

O Regimento Geral do IFBA reúne todas as normas comuns aos vá-
rios órgãos que disciplinam as competências e atividades dos seto-
res integrantes da estrutura organizacional, nos planos administra-

tivo, didático-pedagógico e disciplinar, com o objetivo de comple-
mentar e normatizar as disposições estatutárias.

O IFBA exerce suas atividades pautadas pelos referenciais ético-polí-
ticos, científicos e tecnológicos presentes nos princípios e diretrizes 
de sua atuação.

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/acesso-rapido/regimento-do-ifba-1.pdf
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O desempenho desta Instituição de educação básica, profissional e 
superior acompanha os processos de transformação no mundo do 
ensino e do trabalho com a perspectiva de diminuição das desigual-
dades sociais no Brasil. Destarte, o IFBA busca contribuir para a inser-
ção social, para a formação integradora do cidadão e para a produ-
ção do conhecimento.

O IFBA vem buscando nos seus diversos Campi a implementação de 
ações que visam atender aos critérios de sustentabilidade, como sis-
tema de tratamento de resíduos, coleta seletiva de lixo, coleta de 
águas pluviais, entre outras.

No intuito de identificar as demandas da sociedade, o IFBA realiza, 
com a administração municipal, audiências públicas com a finalida-
de de elaborar pesquisas para apoiar à identificação dos cursos a se-
rem oferecidos observadas as particularidades regionais e os fatores 
ambientais que influenciam o desempenho da Instituição, integra-
dos com os aspectos econômico, político, legal, social, demográfico, 
educacional, cultural, e tecnológico da comunidade na qual a insti-
tuição está inserida.

Neste cenário, pelas características apontadas, as oportunidades perma-
necem abertas e renovam-se constantemente. A expansão experimen-
tada nos últimos anos pela Instituição deu origem a um conjunto de 
ameaças inscritas mais no ambiente interno, em especial no que concer-
ne à condição econômico-financeira de responder às necessidades de 
custeio para o funcionamento, do que, efetivamente, na sua capacidade 
de responder aos desafios postos pelo contexto local e regional, seja do 
ponto de vista da formação de quadros para o mundo do trabalho, seja, 
também, no que diz respeito às contribuições fundamentais que a ins-
tituição empresta às políticas públicas que revelam o seu desempenho 
na construção de uma sociedade mais justa, democrática e soberana.

A administração do Instituto Federal da Bahia é feita por seus ór-
gãos colegiados, que possuem caráter consultivo ou deliberativo pa-
ra apoiar a gestão administrativa e acadêmica do Instituto. Na Reitoria 
funciona o Gabinete do Reitor, os Órgãos de Assessoramento, as Pró-
-Reitorias e as Diretorias Sistêmicas, nos campi a Diretoria Geral e as Di-
retorias Administrativas e Acadêmicas, todos apoiados em uma estru-
tura organizacional que define a integração, a articulação e a coopera-
ção dos diversos órgãos situados em cada nível.

Ricardo dos  
Santos Andrade
Diretor de  
Gestão de Pessoas

Renato da  
Anunciação Filho
Reitor

Jaqueline Souza  
de Oliveira 
Pró-Reitora de Ensino

Roger Ramos  
Santana 
Pró-Reitor de de Desenvol-
vimento Institucional

José Roberto  
Silva de Oliveira
Pró-Reitor de Extensão

Luiz Gustavo  
da Cruz Duarte
Pró-Reitor de  
Pesquisa e Inovação

Paulo André  
Queiroz Ferreira
Pró-Reitor de de Adminis-
tração e Planejamento

Alta gestão
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Thiago Nascimento 
Barbosa
Diretor Geral do  
Campus de Ilhéus

Marcos Antônio  
Ramos Andrade
Diretor Geral do  
Campus de Santo Amaro

Amenaide Silva  
Cristo Aquino Lima
Diretora Geral Pro Tempore 
do Campus de Juazeiro

Luis Cláudio  
Machado dos Santos
Diretor de Gestão da  
Tecnologia da Informação

Dicíola Figueiredo de 
Andrade Baqueiro
Diretora Geral do  
Campus de Barreiras

Robério Batista da 
Rocha
Diretor Geral do  
Campus de Irecê

Robson Luiz da  
Silva Menezes
Diretor Geral do  
Campus de Seabra

Esaú Francisco  
Sena Santos
Diretor Geral Pro Tempore 
do Campus de Ubaitaba

Liz Rodrigues  
Cerqueira 
Diretora de Gestão da  
Comunicação Institucional

 Rui Pereira Santana
Diretor Geral Pro Tempore 
do Campus de Brumado

Beliato Santana 
Campos
Diretor Geral Pro Tempore 
do Campus de Jacobina

Rui Carlos de  
Souza Mota
Diretor Geral do Campus 
de Simões Filho

Handerson Jorge 
Dourado Leite
Diretor do Polo de 
Inovação

Affonso José de Sousa 
Alves Filho
Diretor Geral do  
Campus de Camaçari

Claudio Reynaldo 
Barbosa de Souza
Diretor Geral Pro Tempore 
do Campus de Jequié

Wagner Ribeiro  
de Carvalho
Diretor Geral Pro Tempore 
do Campus de Valença

Fabíolo Moraes Amaral 
Diretor Geral do Campus 
de Eunápolis

Arleno José de Jesus
Diretor Geral do  
Campus de Paulo Afonso

Jaime dos Santos Filho
Diretor Geral do Campus 
de Vitória da Conquista

Antonio Adolfo Juliano 
Oliveira Mendes
Diretor Geral Pro Tempore 
 do Campus de Euclides da 
Cunha

Ricardo Almeida 
Cunha
Diretor Geral do  
Campus de Porto Seguro

Edna da Silva Matos
Diretora Geral Pro Tempore 
do Campus de Santo  
Antônio de Jesus

Raigenis da Paz Fiuza
Diretor Geral do Campus 
de Feira de Santana

Albertino Ferreira 
Nascimento Júnior
Diretor Geral do  
Campus de Salvador

Aurina Oliveira Santana
Diretora Geral Pro Tempore  
do Campus de Lauro de 
Freitas

Campi
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1.1 Estrutura organizacional
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1.2 Declaração da missão, visão e valores institucionais

Promover a formação do cidadão 
histórico-crítico, oferecendo ensino, 
pesquisa e extensão com qualidade 
socialmente referenciada, objetivando o 
desenvolvimento sustentável do País.

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.

• A manutenção permanente da edu-
cação pública gratuita, laica e de 
qualidade;

• A defesa da autonomia institucional;

• Gestão democrática; 

• Permanente sincronia com as ne-
cessidades da sociedade a serviço 
do desenvolvimento humano;

• Severa observância dos valores éti-
cos, morais e humanistas;

• Respeito à pluralidade social de 
gênero, etnia, ideias, opções, sem 
qualquer restrição; Compromisso 
com o bem público, sua administra-
ção e função na sociedade; 

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

Missão

Visão

Valores



24 

1.3 Modelo de negócio

Orçamento: R$ 581.268.560
Ativo Imobilizado: R$ 498.415.682
Investimento em Estrutura  
Física: R$ 32.299.475

Investimento em Extensão: R$ 368.908
Investimento em Capacitação: R$ 385.038
Investimento em Pesquisa e Inovação:  
R$ 893.519

Servidores: 2.816
Alunos: 33.125
Fornecedores mais 
relevantes: 6

Nossos capitais

Alunos formados: 4.752
Publicações: 47

Resultados

Bolsas de Pesquisa: 121

GESTÃO
Elaboração do Planejamento Orçamentário
Elaboração do Plano de Metas Institucional (PMI)
Incentivo do uso do PMI como ferramenta de gestão
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 
2019-2023

ENSINO
Redução de índice de evasão
Redução de índice de retenção 
Ampliação da oferta de vagas 

PESQUISA
Realizar adaptação de tecnologias 
Implementar programa de produtividade em pesquisa 
Apoiar o fortalecimento da pesquisa e Inovação 

EXTENSÃO
Apoiar ações extensionistas nos Campi
Desenvolver oficinas e cursos para comunidade
Apoiar o programa de fortalecimento da instituição

Estratégias

Investimento em Obras: R$ 28.254.392

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP) exercício 2018

Trabalhos apresentados: 72
Registros de patentes: 61Vagas: 10.652

Alunos em ações da Extensão: 2.221Servidores capacitados: 433



2 · PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
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2 · PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1 Como a estrutura de governança apoia a capacidade da UPC de alcançar seus objetivos

Para melhor entender o papel de cada ator na estrutura de governança do IFBA, podemos destacar:

1. Reitor como dirigente máximo da Instituição;

2. Como órgão deliberativo o CONSUP;

3. Como órgão consultivo o Colégio de Dirigentes;

4. Como órgão de consultoria jurídica a Procuradoria Federal;

5. Como órgão de prevenção e apuração de irregularidades administrativas Correição; 

6. Como órgão de controle gerencial Auditoria Interna;

7. Como órgão de ligação entre o ambiente externo e Instituição Ouvidoria.

A estrutura de governança do IFBA tem como base normativa o Esta-
tuto e o Regimento Geral, assim como as regulamentações internas, 
que disciplinam as atividades das instâncias de controle dessa estru-
tura organizacional. Apoia a instituição na execução de suas ativida-
des com vistas a cumprir a sua Missão e alcançar seus objetivos, bus-

cando respaldar a gestão na execução de seus processos e melhoria 
dos seus procedimentos com foco em resultados para a sociedade. 
As atribuições e a forma de atuação de cada instância são descritas, 
de maneira sucinta, considerando este arcabouço legal e normativo. 
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2.2 Descrição das estruturas de governança

A estrutura de governança do IFBA tem como base normativa o Estatuto e o Regimento Geral, assim como as regulamentações internas, que 
disciplinam as atividades das instâncias de controle dessa estrutura organizacional. As atribuições e a forma de atuação de cada instância são 
descritas, de maneira sucinta, considerando este arcabouço legal e normativo.

2.2.1 Reitor

Dirigente máximo da Instituição e Presidente do Conselho Superior e 
do Colégio de dirigentes.

2.2.2 Conselho Superior

O Conselho Superior (CONSUP), de caráter consultivo e deliberativo, 
é o órgão máximo do IFBA. Reúne-se trimestralmente e, extraordina-
riamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois ter-
ços) de seus membros.

2.2.3 Unidade de Auditoria Interna

A Auditoria Interna (AUDIN) do IFBA, dirigida por um(a) chefe, nomea-
do pelo(a) Reitor(a), é o órgão de controle e instrumento gerencial 
responsável por fortalecer e assessorar a gestão, encarregado da ava-
liação periódica de desempenho das atividades estabelecidas pela 
administração, de forma a proporcionar ao(à) Reitor(a) e aos (às) Dire-
tores Gerais dos Campi base segura para a tomada de decisões, bem 
como prestar apoio aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal e ao TCU, respeitada a legislação pertinente.

CONSUP

Órgãos de Assessoramento

Unidade de Auditoria Interna, Procuradoria Federal, Correição, Comitê 
de TI, Ouvidoria, Comitê Interno de Governança e Integridade

Instituições 
parceiras

Sociedade

SETEC

Reitoria

Colégio de Dirigentes

Pró-reitores, Diretores Sistêmicos e DIretores Gerais

TCU

CGU

Ministério 
Público

GOVERNANÇA Instância Máxima da Instituição

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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Parágrafo único. A nomeação, designação, exoneração ou dispen-
sa do titular da Unidade de Auditoria Interna será submetida, pelo(a) 
Reitor(a), à aprovação do CONSUP e, após esta, à aprovação da Con-
troladoria Geral da União. 

2.2.4 Colégio de Dirigentes

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao 
processo decisório da Reitoria e reúnem-se, ordinariamente, uma vez 
a cada três meses e, extraordinariamente, quando convocado por 
seu Presidente ou por dois terços de seus membros.

2.2.5 Procuradoria Federal

A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria Geral 
Federal, responsável pelas atividades de consultoria e assessoramen-
to jurídicos, observando-se a legislação pertinente.

2.2.6 Correição

A Correição, chefiada por um chefe, será encarregada das atividades 
relacionadas à prevenção e apuração de irregularidades administra-
tivas no âmbito do Instituto Federal da Bahia de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia (IFBA), devendo exercê-las com autonomia, in-
dependência e com base na lei, observando a conduta dos servido-
res integrantes do IFBA, em observância aos padrões de imparciali-
dade, moralidade, isenção e probidade.

2.2.7 Comitê de TI

O Comitê de TI do IFBA desenvolve atividades direcionadas ao aprimo-
ramento dos instrumentos de Gestão e da utilização dos Recursos de 

Tecnologia, bem como da Segurança da Informação, no sentido de as-
segurar que as tarefas e ações de TI se desenvolvam alinhadas com a 
Missão institucional do IFBA, atendendo às diretrizes emanadas do Mi-
nistério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), por meio da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP), dos re-
centes Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como 
das recomendações contidas nas Instruções Normativas (IN), relativas à 
Segurança da Informação e Comunicações (SIC), provenientes do Gabi-
nete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

2.2.8 Ouvidoria

A Ouvidoria é órgão de assessoramento da Reitoria responsável pelo 
acolhimento e encaminhamento de manifestações e reivindicações 
das comunidades interna e externa do IFBA. Deverá respeitar sempre 
os princípios da imparcialidade, da garantia da ampla defesa e do 
contraditório, do devido processo legal, estatutário e regimental, da 
transparência, da constitucionalidade e da legalidade de seus atos. 

A Ouvidoria tem por objetivos assegurar a participação dos membros 
da comunidade na Instituição, empreender ações que gerem respos-
tas às suas manifestações e encaminhar, de forma transparente e im-
parcial, as demandas sobre o funcionamento administrativo e acadê-
mico do Instituto, com o fim de contribuir para uma gestão mais efi-
ciente, de excelência acadêmica, no ensino, pesquisa e extensão.

2.2.9 Comitê Interno de Governança e Integridade

Criado através da Portaria de nº 3239, datada de 28/09/2018, que 
tem no escopo de seus objetivos a criação de mecanismos de con-
troles para mitigar riscos.

http://portal.ifba.edu.br/anexo-menu-institucional/portarias-gabinete-2018/portaria-3239-retificar-portaria-2622-comite-governanca-risco/view
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2.3 Principais objetivos e planos para  
implementar as prioridades estratégicas

Os principais objetivos estratégicos do IFBA, para 2018, estão defini-
dos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018, 
em consonância com o Plano de Metas Institucional (PMI) de 2018 
e no Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) celebrado 
com o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e com a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), objetivando orientar as 
políticas e diretrizes necessárias para cumprir sua Missão, aprovei-
tando as oportunidades do mercado, criando novos serviços e pro-
dutos, desenvolvendo novas parcerias e expandindo suas atividades 
em novos mercados, adotando-se assim uma postura estratégica de 
crescimento.

 Dentre os principais objetivos e planos para implementação das 
prioridades estratégicas da Gestão, podemos destacar:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profis-
sional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade

Plano de Ações:

1. Implantar Cursos de Pós-Graduação;

2. Promover eventos e a participação de alunos em atividades extracurriculares

3. Oficinas de Formação de Coordenadores de Curso Técnicos e Superiores;

4. Oficina com os docentes e equipe técnico pedagógica;

5. Criação do Grupo de Trabalho em PROEJA para incentivar a criação de cursos voltados para esse publico;

6. Realização do Seminário do PROEJA;

7. Seminário de Gestão das Licenciaturas do IFBA.

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/pdi-2014-2018-publicado-pelo-consup-17-02-2017.pdf
http://portal.ifba.edu.br/proap/transparencia-arquivos/planos-de-metas-institucional/PlanodeMetasInstitucional2018DOCUMENTOFINAL.pdf
http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/acesso-rapido/file
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Consolidar os cursos ofertados

Plano de Ações:

1. Promover ações de reconhecimento e atualização dos cursos de graduação, reestruturar os cursos técnicos observando a voca-
ção institucional e as demandas da sociedade;

2. Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência;

3. Criação do plano de permanência e êxito do IFBA;

4. Solicitação de comissões locais para levantamento de dados locais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade

Plano de Ações:

1. Expandir e consolidar a política de pesquisa e inovação tecnológica;

2. Ampliar a oferta de bolsas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o 
atendimento das demandas da sociedade

Plano de Ações:

1. Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores;

2. Estimular a interação com a comunidade externa;
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3. Apoio a eventos acadêmicos, científicos e culturais que visem à interação entre a comunidade do IFBA e comunidade externa;

4. Consolidação de parcerias já existentes através da proposição de projetos para atuação conjunta em áreas de interesse mútuo 
com planos de trabalho interdisciplinares e interinstitucionais;

5. Criação de documento base orientador com base na legislação para criação de cursos superiores e técnicos;

6. Orientação para criar estudo de viabilidade com consulta a comunidade, arranjos produtivos locais, empresas e organizações.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 
Fortalecer a imagem e a identidade do IFBA como promotora de um ensino público, gratuito e de qualidade

Plano de Ações:

1. Divulgar as atividades de interesse do IFBA promovendo ações  de relacionamento da instituição com a sociedade.;

2. Promoção da imagem institucional;

3. Elaboração de conteúdos ( vídeos, tweets, posts, imagens, áudios);

4. Divulgação de eventos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 
Consolidar as Políticas Inclusivas e Afirmativas

Plano de Ações:

1. No processo seletivo dos cursos técnicos informar aos alunos sobre a política de assistência estudantil através de campanhas 
com vídeos informativos;

2. Prover editais para atendimento aos alunos em vulnerabilidade social;

3. Sistema de cotas nos processos seletivos;
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4. Processo Seletivo totalmente inclusivo, com editais gravados em libras, provas com atendimento aos portadores de deficiência;

5. Acompanhamento multidisciplinar aos estudantes com necessidades educacionais específicas;

6. Programa de Apoio e Assistência ao Estudante (PAEE) destinado a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica possi-
bilitando sua permanência qualificada no IFBA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 
Aprimorar políticas de qualificação e de capacitação dos servidores

Plano de Ações:

1. Investir na qualificação dos servidores técnicos administrativos e docentes com foco no desenvolvimento de competências. 

Indicadores: Execução Orçamentária para Curso de Capacitação (EOC); Titulação do Corpo Docente (TCD); Servidores capacitados (SC).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 
Aprimorar a execução do planejamento orçamentário

Plano de Ações:

1. Desenvolver ações que aprimore executar a gestão orçamentária com mais eficiência eficácia, economicidade e efetividade dos 
recursos investidos com foco na missão, objetivos e metas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 
Aplicar e aprimorar a qualidade da execução orçamentária

Plano de Ações:

1. Promover a melhoria e adequação dos espaços físicos das áreas acadêmicas e administrativas;
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2. Concentrar esforços para a implementação de novos espaços acadêmicos e administrativos:

• Fornecimento, montagem e instalação de 01 elevador e 01 plataforma de acesso vertical para PNE na Reitoria;

• Conclusão do pavilhão de salas de aula, serviço médico e subestação do campus Santo Amaro;

• Construção de laboratório de pesca e aquicultura no campus avançado de Salinas da Margarida;- Construção do módulo educa-
cional do campus Campo Formoso;

• Execução da obra de construção do Campus Jaguaquara;

• Execução das obras de construção de Galpão no Campus Brumado;

• Execução das obras de construção do Centro Tecnológico de Referência do IFBA nos municípios de Casa Nova, Monte Santo, Ia-
tim, Camacã e São Desidério.

2.4 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

Os canais oficiais de comunicação utilizados pelo IFBA, com intuito de alcançar uma comunicação exitosa e estabelecer o melhor relacionamen-
to com seus diversos públicos (estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes, terceirizados, bolsistas, estagiários e sociedade) são:

www.portal.ifba.edu.br

@InstitutoFederaldaBahia

@ifbaoficial

tvifba        @tvifba

Newsletter Em Pauta

E-mail IntraIFBA

Assessoria de Imprensa

Ouvidoria

Serviço de Informações ao Cidadão

2.4.1 Portal do IFBA

O site (www.portal.ifba.edu.br) é o principal veículo de comunicação 
externa da Instituição, possuindo algumas seções voltadas também 
ao público interno. Nele, são divulgados textos informativos (notí-
cias, notas oficiais, informes e comunicados) sobre atividades, proje-
tos, ações, pesquisas, inovações, entre outros; e documentos institu-
cionais. A responsabilidade dos conteúdos publicados é comparti-
lhada entre a Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional (DG-
COM), setores da Reitoria e dos campi e as fontes primárias das infor-
mações são os setores que compõem a Instituição – pró-reitorias, di-
retorias administrativas sistêmicas, os campi e demais unidades e ór-
gãos suplementares. A equipe da DGCOM (composta por profissio-
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nais das áreas de Relações Públicas, Jornalismo e Design) gerencia os 
conteúdos divulgados na área da Home do portal, privilegiando te-
máticas com caráter de promoção institucional e de interesse públi-
co da sociedade em geral, com o intuito de fortalecer a imagem da 
Instituição e contribuir para uma formação crítica e reflexiva de seus 
públicos. Já os conteúdos das páginas dos campi, são gerenciados 
pelos setores de comunicação locais.

     

1.033.459 usuários

11.246.124 visualizações

Portal (2018):

Média: 25-34 anos

62% mulheres e 38% homens

2.4.2 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.

2.4.3 Redes Sociais

As redes sociais gerenciadas pela DGCOM são Facebook e Twitter. 
Ambas possuem um caráter fundamentalmente informativo e edu-
cativo, de linguagem acessível e dinâmica.

65.345 seguidores

Redes sociais (2018):

1.758 seguidores

2.4.4 Relação com a imprensa

A equipe de Jornalismo da DGCOM é responsável pelo envio oficial 
de releases à imprensa, com o intuito de alcançar inserções nas mí-
dias locais e, consequentemente, fortalecer a imagem do Instituto 
como uma instituição pública, de qualidade, que oferta cursos gra-
tuitos nos níveis médio, superior e de pós-graduação. As temáticas 
abordadas nos releases priorizam o tripé institucional: ensino-pes-
quisa-extensão, reforçando o papel social do Instituto. A relação da 
Dgcom com a imprensa é pautada ainda por atendimentos e marca-
ção de entrevistas.

2.4.5 E-mail IntraIFBA

O e-mail intra-IFBA é utilizado por todos os setores do Instituto, ex-
clusivamente, para envio de informações de interesse da comunida-
de acadêmica.

2.4.6 Participação cidadã em processos decisórios

A comunidade tem voz através de representante no CONSUP, no mo-
mento da elaboração do PDI e do PPI e durante a autoavaliação insti-
tucional.



36 

2.4.7 Como a ética e os valores se refletem nos  
recursos e relações com as partes interessadas 

A DGCOM é uma diretoria sistêmica, que, portanto, atua de forma in-
tegrada na instituição, sendo composta por uma equipe multidis-
ciplinar especializada em áreas estratégicas da comunicação, o que 
confere confiabilidade e profissionalismo ao setor nas tomadas de 
decisão e execução de ações que levem o nome do Instituto, cuja 
missão é contribuir para o fortalecimento da imagem institucional 
do IFBA, através do relacionamento com as comunidades interna e 
externa e da divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do 
ensino, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, inovação e extensão.

Os valores da Comunicação institucional são: Responsabi-
lidade social, econômica e ambiental; Agilidade; Valorização e respei-
to à diversidade; Transparência e Credibilidade.

2.4.8 Ouvidoria 

Quanto as atividades da Ouvidoria e o quantitativo de demandas re-
cebidas na Ouvidoria durante o ano de 2018, concernentes às mani-
festações das comunidades interna e externa à instituição IFBA.

Os canais de comunicação utilizados foram: Internet, telefone e presen-
cial. Em relação à Internet, utilizou-se do e-mail e do sistema e-Ouv. 

• Recebimentos de manifestações diversas interna e externamente 
ao IFBA;

• Encaminhamento e acompanhamento das demandas/manifesta-
ções na busca de soluções dos problemas; 

• Estabelecimento de objetivos e metas na Avaliação de Desempe-
nho em relação ao setor Ouvidoria.

    

120 solicitações diversas

150 reclamações e  43 denúncias

Ouvidoria (2018):

5 sugestões e 25 elogios e agradecimentos

Diagnósticos:

1. Foi observado que a maioria das solicitações feitas pelos usuários 
da Ouvidoria foram de candidatos ao PROSEL do IFBA, utilizando-
se o veículo e-mail e não o sistema e-Ouv;

2. As demandas por meio eletrônico continuam sendo o principal 
instrumento de acionamento utilizado;

3. Percebe-se pelos seus relatórios que as Ouvidorias dos Campus pra-
ticamente não tem demandas, dando a entender que ainda não são 
realidade ou não há divulgação dentro dos respectivos campus;

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 fiscalizadores 
na gestão da máquina pública. 

Quanto às ouvidorias dos campus:

Das Ouvidorias implantadas que essa Ouvidoria tem conhecimento são:

• Campus Eunápolis;
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• Campus Ilhéus;

• Campus Irecê;

• Campus Jacobina;

• Campus Juazeiro;

• Campus Feira de Santana;

• Campus Santo Amaro;

• Campus Salvador;

• Campus Simões Filho.

As Ouvidorias que encaminharam relatório de atividade foram: 

• Ilhéus com 02 denúncias;

• Irecê teve 02 reclamações, 02 solicitações e 01 elogio;

• Jacobina com 01 denúncia;

• Juazeiro informou que não houve nenhum registro de demandas;  

• Salvador teve 01 denúncia e 02 reclamações;

• Santo Amaro informou que a Ouvidoria ainda está em implantação;

• Simões Filho também em fase de implantação.

Observação: 

Este relatório não possui dados estatísticos devido à carência de es-
trutura necessária a esse fim, ou seja, um sistema apropriado e até 
mesmo um técnico que tenha habilidades para esse fim.

Recomendações: 

Recomenda-se que seja cobrado dos Diretores dos Campus a efetiva 
implantação das Ouvidorias.

2.4.9 Sistema eletrônico do Serviço de Informações 

ao Cidadão (e-SIC)

Quanto as atividades do e-SIC e o quantitativo de pedidos de acesso 
à informação recebidos  durante o ano de 2018, destacamos os se-
guintes dados:

341 pedidos de acesso à informação 

Média mensal de pedidos:  28,42
587 perguntas, 1,87 por pedido

e-SIC (2018):

Pedidos:

317 respondidos e 24 tramitações fora do prazo

Tempo médio de resposta:  61,59 dias

99,4% das respostas enviadas pelo sistema

Respostas:

45,45% pedidos genéricos, 36,36%  

pedidos desproporcionais ou desarrazoados, 

18,18% informação sigilosa de acordo com  
legislação específica

Acessos negados:
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30,3% Pós-graduação, 25,9% Ensino Superior, 

25% Mestrado/Doutorado, 10,5% Ensino Médio, 

1,3% Ensino Fundamental 

e-SIC (2018):

Perfil: escolaridade

42,98% Servidor público federal, 11,40%  

Professor, 10,96% Estudante, 3,95% Servidor 

público municipal, 3,51% Empregado do setor  

privado, 2,63% Empresário/empreendedor, 

2,63% Servidor público estadual, 0,88%  

Pesquisador, 0,88% Profis. Liberal/autônomo, 

0,44% Jornalista, 19,74% Outros  

Perfil: profissão

230 solicitantes, 99% pessoas físicas

39,47% da Bahia, pedidos de todos os estados

52,19% homens, 41,23% mulheres

Solicitantes:

e-SIC (2018):

65,98% Profissionais da educação

6,45% Educação profissional e tecnológica

4,11% Gestão escolar

3,52% Administração pública

2,93% Ciência e Tecnologia

2,64% Assistência ao estudante

2,35% Informação: gestão, preservação e acesso

1,47% Educação superior

0,88% Finanças

0,88% Legislação educacional

Assuntos:
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3 · GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Quanto as ações relacionadas a implantação da Gestão de Risco, no 
Instituto Federal da Bahia - IFBA, já no biênio 2016/2017, iniciou um 
projeto-piloto na Gerência de Compras/Reitoria, com vistas a mapear 
o fluxo de processos, tendo como objetivo a implantação dos princí-
pios contidos na gestão de Risco, bem como aprimorar os controles 
internos, na respectiva área. Também no mesmo biênio, na tentativa 
de fomentar as discussões internamente no IFBA, elaborou algumas 
palestras com a participação de convidados da Controladoria Ge-
ral da União, bem como encaminhou servidores para a participação 
em cursos com temas voltados para o Planejamento da Contratação, 
abordando os aspectos relacionados a Estudos Preliminares, Geren-
ciamento de Risco e Termo de Referência ou Projeto Básico, já com 
base nos orientadores trazidos na Instrução Normativa 05, de 25 de 
maio de 2017.

Com base no aprendizado acumulado, foi possível, mesmo que de 
forma embrionária, a realização de ações voltadas para a identifica-
ção de alguns riscos, gerando o mapeamento de riscos e medidas 
para mitigação, voltados para as áreas do ensino, extensão, desen-
volvimento institucional a administração, conforme abaixo descrito. 

No ano de 2018, o IFBA atualizou e ampliou o conhecimento de seus 
servidores, com a realização da Semana de Capacitação do IFBA, 

evento feito em parceria com a Escola de Administração Fazendária – 
ESAF, que contou com a presença de 165 participantes. Outras ações 
foram realizadas, como a divulgação, internamente, vídeos abordan-
do relacionados a gestão de risco.

Também neste mesmo ano, foi criada através da emissão da Portaria 
de nº 3239, datada de 28/09/2018, o Comitê Interno de Governança 
e Integridade do Instituto Federal da Bahia, tendo este comitê tare-
fas a serem desenvolvidas como:

1. Criar a Política de Gestão de Risco do IFBA e para isso, realizar ati-
vidades como: gestão, controle, operacionalização e avaliação dos 
riscos, com vistas a mitigar os impactos deste riscos, nos objetivos 
Institucionais; vincular riscos a objetivos estratégicos e mapear os 
principais riscos e suas respectivas respostas (controles internos e 
mitigação de riscos);

2. Buscar capacitar os servidores, com vistas a implantação do sistema;

3. Fomentar a criação dos Subcomitês de Governança e Integridade;

4. Criar procedimentos escritos, para melhor implantação dos instru-
mentos de controles internos no IFBA.
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Tabela 1. Mapeamento de riscos e medidas para mitigação

Contingência no orçamento

Monitoramento e foco nos processos mais relevantes  
e de maior risco. 

Busca de outras fontes de recursos como Emendas  
Parlamentares e Termos de Descentralização

Pouca participação do servidor nas propostas  
de Extensão, em relação à Pesquisa e Extensão

Aumentar o envolvimento da comunidade do IFBA nas ações de 
Extensão ampliando o diálogo entre a PROEX os demais Campi

Dificuldade de uso do Sistema Unificado  
de Administração Pública (SUAP) devido  

à recente implantação do sistema

Realizar treinamento no sistema SUAP  
de forma continuada e regular

Sugerir alterações no SUAP para melhorar  
o desempenho do sistema

Nem todos os Campi desenvolvem  
atividades artístico-culturais

Estimular docentes e técnicos administrativos a desenvolver  
projetos nessa área através da elaboração de propostas de  

fomento à cultura

Pouco envolvimento da sociedade  
nas atividades realizadas no IFBA

Divulgar de forma mais eficiente e eficaz as ações desenvolvidas 
pelo IFBA estimuladas pelos Editais da PROEX

Fomentar Editais de programas, projetos e eventos

Dificuldade de interação dos pilares  
Ensino x Pesquisa x Extensão

Promover encontros entre as Pró-Reitorias para elaborar  
propostas em conjunto para promover a interseccionalidade

Repasse e/ou contingenciamento  
de Recursos Financeiros

Firmar parcerias com a iniciativa privada,  
bem como com a sociedade civil organizada

Criar cursos sem que haja demanda

Criar instrumentos de gestão desenvolvidos e aprimorados

Insuficiência de conhecimento dos  
procedimentos e legislação voltados para a  
execução das atividades de gestão no IFBA

Treinamento e capacitação para uma melhor qualificar a sua for-
ça de trabalho, com base em programa da capacitação elabora-

do através de consulta aos Campus do IFBA
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Dificuldade de participação das esferas municipais  
e estaduais nos programas de formação inicial  

e continuada promovidos pelo IFBA

Aproximar o diálogo com as esferas municipal e estadual  
por meio das Coordenações de Relações Comunitárias  

e Empresarial da PROEX

Cursos não atenderem aos  
requisitos mínimos do INEP

Acompanhar indicadores internos atualizados

Realização de seminários, reuniões, cursos de capacitação  
e auditorias permanentes

Falta de sistema para acompanhamento da  
execução da política de assistência estudantil

Aplicação de questionários

Mudança de Gestão

Contínuo processo de planejamento e de gestão  
em busca do correto sucesso da nova gestão

Aprimoramento da eficiência das atividades de gestão,  
ensino, pesquisa e extensão

Insuficiência de servidores

Treinamento e capacitação para uma  
melhor distribuição da força de trabalho

Falta de parcerias

Elaboração de planos de ação com objetivo  
de incrementar projetos de parcerias

Ausência de padronização na execução  
de atividades voltadas para a gestão e  

fiscalização de contratos

Criação, implantação e divulgação de legislação e  
orientadores pertinentes ao tema, bem como a publicação  

dos Contratos do IFBA/Reitoria e Manual de Gestão e  
Fiscalização de Contratos do IFBA

Dificuldade de estabelecer parâmetros na  
determinação de cursos a serem oferecidos

Aproximar o diálogo com as esferas municipal e estadual por 
meio das Coordenações de Relações Comunitárias e Empresarial 

da PROEX para que apresentem as demandas da região

Risco de imagem e reputação do órgão

Boas práticas com objetivo de despertar nos gestores  
para a importância da gestão de integridade, riscos e  

controles internos da gestão

Ausência de parcerias com outros  
Institutos Federais do Nordeste

Participação do Pró-Reitor de Administração e Planejamento na 
construção de novas parecerias através do  PROAD Nordeste

 Http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/contrato
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Ausência de padronização para execução  
de atividades relacionadas a compras

Criação e divulgação de materiais e legislação que servem  
como orientadores

Ausência de padronização para pedido de  
material de expediente Almoxarifado Reitoria

Criação e divulgação de impressos e orientadores de como  
solicitar material de expediente Almoxarifado Reitoria.

Criação, implantação e divulgação do Manual do Almoxarifado 
no IFBA

Ausência de padronização para a gestão  
de bens móveis e imóveis do IFBA

Criação e divulgação de Manual de Patrimônio e Legislação  
pertinente ao tema

Ausência de padronização para a gestão  
da frota oficial do IFBA

Criação, implantação e divulgação de normativos e legislação 
pertinentes ao tema

Ausência de padronização para o correto  
tratamento dos diversos documentos  

produzidos pelo IFBA

Divulgação de vídeo aula bem como orientadores e legislação 
pertinentes ao tema

Ausência de padronização na execução  
de atividades dos Pregoeiros do IFBA

Publicação de checklist e orientadores sobre o tema, bem como  
a publicação da Lei. 8.666/93

Falta de conhecimento dos instrumentos  
de controle para a gestão orçamentária e  

financeira no IFBA

Publicação de Instruções Normativas, Decretos, Leis e  
Orientadores, bem como links úteis

Descontinuidade nos modelos de gestão  
adotados pelo IFBA, quando da mudança  

de grupo gestor

A busca da padronização das atividades de gestão, através  
dos diversos documentos e orientadores publicados no site  

da Instituição

Falta de conhecimento quanto a elaboração  
do Plano Anual de Contratação - PAC

Estimular o conhecimento sobre o tema indicando  
acervo para consulta

Ausência de ferramenta que proporcione a melhoria  
da gestão dos bens móveis e imóveis do IFBA

Implantação do Sistema Integrado de Administração  
e Serviços - SIADS

http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/compras
Http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/patrimonio
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/patrimonio
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/patrimonio 
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/transporte
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/arquivo-central
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/pregoeiro
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/orcamento-e-financas
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/orcamento-e-financas
http://portal.ifba.edu.br/proap/documentos-arquivos/documentos-capa
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4 · RESULTADOS DA GESTÃO

4.1 Principais resultados alcançados frente  aos 
objetivos estratégicos e às prioridades da gestão

As informações apresentadas neste Relatório contribuem para o de-
lineamento do perfil e das dimensões que têm hoje o Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, dentro do Estado 
e no contexto nacional da educação profissional, demonstrando seu 
exponencial crescimento. O IFBA chega ao final do exercício de 2018 
com 22 Campi em funcionamento, um Núcleo Avançado e um Pólo 
de Inovação, estando presente em mais de 100 municípios da Bahia, 
seja com os seus 22 Campi, 42 unidades polos EAD para cursos técni-
cos, 16 polos EAD da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 50 muni-
cípios atendidos pelo projeto IFBA/Funasa, além de diversos outros 
convênios com prefeituras para cursos de Formação Inicial e Conti-
nuada (FIC). Compreendendo essa potencializadora ação do IFBA re-
cebemos do MEC a autorização, em evento com a participação do 
Ministro da educação na cidade de Campo Formoso, para o início da 
construção de seis novas Unidades avançadas e dois Campus Avan-
çados, a partir da liberação de recursos na ordem de R$ 30.000.000 
(trinta milhões de reais), ampliando a ação do IFBA em todos os cha-
mados territórios de identidade do estado da Bahia.

Os dados apresentados no presente relatório de gestão também dão 
conta da ação institucional nos diversos níveis da educação profis-
sional, tecnológica e superior, incluindo também as ofertas de cursos 
básicos para a formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC), 
esses representados a partir de oferta própria, com a autorização e 
liberação de recursos da reitoria e pró reitorias, para os programas 
Mulheres Mil, letramento digital, cursos de introdução a robótica, 
panificação e Tecnologia da Informação para jovens em situação de 
medidas socioeducativas dentre outros cursos. É também de grande 
destaque os avanços na área da pós-graduação, nesse caso em par-
ticular, o IFBA foi autorizado pela CAPES a ofertar dois novos cursos 
de mestrado, o que totaliza num período de quatro anos um salto de 
cinco novos cursos Stricto sensu. 

Nessa prestação de contas dos resultados do exercício 2018, Identi-
ficamos ainda um crescimento das ofertas das atividades extensio-
nistas em 69%, apresentando um esforço do IFBA para a consolida-
ção de uma área em crescente implantação na rede federal. Dentre 
o conjunto de metas e ações para consolidar a extensão, apesar dos 
contingenciamentos orçamentários, destacamos a reedição dos edi-
tais para projetos extencionista, os incentivos à área dos esportes 
com a realização dos jogos Integradores dos Estudantes do IFBA  
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(JIFBA), dos Jogos dos servidores do IFBA, a implantação da 1ª mos-
tra cultural do IFBA e etc, realizados com ação direta e recursos da 
Reitoria e PROEX. 

Na pós-graduação, pesquisa e Inovação destacamos o programa Ho-
tel de projetos que objetiva incentivar e promover o empreendedo-
rismo e a inovação, que colocou o IFBA na pauta do dia dos grandes 
debates e desafios do mundo do trabalho e das novas tecnologias, 
frente aos desafios da Indústria 4.0. Na pós-graduação destacamos a 
ampliação do número de programas de strictu sensu com a autori-
zação de 2 novos programas pela Capes, a ampliação do número de 
patentes IFBA e a reoferta das bolsas de pesquisa IFBA, num grande 
esforço orçamentário, vencendo assim os desafios impostos pela cri-
se e a redução federal dos recursos para a pesquisa. 

No ensino, grandes desafios foram vencidos como a redução da re-
tenção nos diversos ciclos, dados da Plataforma Nilo Peçanha, que 
mesmo com os indicadores calculados sem a finalização do número 
real dos concluintes IFBA 2018, devido ao atraso do calendário esco-
lar que finaliza em abril, em descompasso do ano civil, o indicador é 
de 14%. Objetivando melhorar cada vez mais a qualidade e a eficiên-
cia do ensino no IFBA estamos dando celeridade para finalização dos 
processos de implantação do Sistema acadêmico SUAP, nos campi 
do IFBA, o que irá ampliar o nível de eficiência no acompanhamen-
to dos diversos cursos bem como na ampliação da transparência dos 
processos pedagógicos. Ainda no ensino, ocorreu a ampliação da 
qualidade dos cursos superiores do IFBA, em diversos campi, a par-
tir da atuação direta da Reitoria, nos processos de assessoramento às 
Diretorias Gerais e coordenações, nas realizações de pré avaliação de 

cursos, reformas curriculares e até em investimento em equipamen-
tos e estrutura nos diversos cursos, o que resultou em avaliações dos 
cursos pelo INEP com medias 4 e 5. Tudo isso permite saber um pou-
co mais dessa Instituição centenária, contribuindo para o reconhe-
cimento de seu papel e de sua importância para a sociedade, sobre-
tudo quando se considera o processo de interiorização, com a insta-
lação de Campus nos mais distantes rincões do Estado, com foco no 
desenvolvimento local e no trabalho conjunto com as prefeituras, 
objetivando a melhoria da educação básica, a capacitação dos traba-
lhadores e a formação de jovens e adultos, contribuindo para desen-
volvimento das cidades e seu povo.

Por trás de números e índices, encontra-se uma realidade que requer 
um olhar ainda mais cuidadoso, capaz de enxergar também as ne-
cessidades e vislumbrar oportunidades, nesse contexto o IFBA tem 
investido no diálogo, cada vez mais próximo com os diversos municí-
pios da Bahia, acreditando que a busca pela capacitação nos proces-
sos de formação de pessoas, nos diversos municípios da Bahia con-
tribui definitivamente para o desenvolvimento social e econômico.

Nesse amplo contexto dos processos de gestão de uma instituição 
dessa magnitude, que possuí ampla ação de formação em todos os ní-
veis e modalidades de ensino, grande capilaridade territorial, comple-
xo sistema de interligação, cooperação e ação com as estruturas muni-
cipais, estadual e federal e parceria constante com o mundo do traba-
lho, deve compreender uma estruturação sistêmica, própria para uma 
organização constituída por vários organismos, de modo que cada uni-
dade detenha sua necessária autonomia, mas esteja sintonizada com 
os programas e projetos de desenvolvimento da sociedade brasileira.
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Internamente o fio condutor da ação institucional é o Projeto Político-
-Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento Institucional, que orien-
tam o conjunto de metas e objetivos a serem perseguidos ao longo 
do tempo. A partir dessas bússolas institucionais e dos grandes desa-
fios impostos pelas condições existentes de nossa sociedade, sejam 
elas econômicos, sociais, políticos, científicos e outros, o IFBA vem 
procurando responder com a constante modernização da gestão 
dos métodos e metodologias dos serviços prestados, com a implan-
tação de sistemas tais como: O Sistema de Eletrônico de Informação 
(SEI); O Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP); Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), 
e etc.; com a oferta de cursos de capacitação aos servidores a exem-
plo do convênio com a ESAF em 2018 com a “Semana de capacitação 
do IFBA” com 165 servidores capacitados; com a reorientação da ad-
ministração para a implantação em seus processos da Gestão de ris-
cos, objetivando organizar e planejar recursos humanos e materiais 
da instituição de forma a reduzir ao mínimo possível os impactos dos 
riscos nas ações, atividades e missão da instituição. Aplicando ainda 
um modelo de gestão Orçamentaria descentralizada por Campus, ca-
paz de responder com celeridade às demandas que a nova configu-
ração institucional exige.

Para que a Instituição possa bem exercer a função social que lhe ca-
be e efetivamente possa cumprir os seus objetivos, há que se buscar 
uma integração cada vez maior entre as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão no fazer diário da comunidade acadêmica, com be-
nefícios estendidos à sociedade. Nesse sentido, uma atenção espe-
cial deve ser dada aos servidores e estudantes, adotando-se medidas 
para ampliação do quadro de pessoal e das vagas ofertadas, de acor-

do com a expansão, bem como para que haja boas condições de tra-
balho e atendimento de qualidade, a exemplo da ação institucional 
para a consolidação do quadro de servidores no ano de 2018 foi da-
do posse a mais de 190 novos professores concursados.

Quanto aos estudantes, considerando o atendimento a um crescen-
te público vinculado a faixas socioeconomicamente desfavorecidas 
da população, tendo em vista a política de cotas e a oferta de educa-
ção de jovens e adultos, o maior desafio é garantir não apenas a qua-
lidade do ensino que lhes é ofertada, mas também as condições pa-
ra que eles tenham sucesso, isto é, possam permanecer na Institui-
ção, concluir seus estudos e ingressar no mundo do trabalho. Para is-
so, além das políticas de assistência estudantil com orçamento de R$ 
15.462.595,43 no ano de 2018, através de diversos programas de in-
clusão social, também se faz necessário investir ainda mais no acom-
panhamento pedagógico, nas ações de acessibilidade e ampliação 
atendimento às pessoas com deficiências e promover ações que es-
timulem o aprendizado e em programas de monitoria, além de pro-
gramas de incentivo à participação em projetos de extensão, em-
preendedorismo, pesquisa e inovação tecnológica. Esse é um traba-
lho que já vem sendo feito pela Instituição, mas que precisa ser cons-
tantemente perseguido, aperfeiçoado e intensificado.

Cabe ressaltar que os riscos identificados que influenciaram a im-
plantação das prioridades estratégicas foram mapeados de forma 
embrionária e estão identificados nas páginas 42 a 45, deste docu-
mento. Informamos que o instituto possui um comitê interno de go-
vernança e integridade criado pela Portaria Nº. 3.239 de 28/09/2018 
e que atualmente encontra-se trabalhando na construção das políti-
cas de integridade, governança e gestão de risco.
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Conforme o mapeamento de risco elaborado pelo IFBA, bem como 
uma avaliação do Plano de Metas Institucional (PMI) 2018 foram veri-
ficados  como causas/impedimentos mais preponderantes para o al-
cance dos objetivos institucionais:

• Recursos insuficientes para atender a todas as demandas institu-
cionais.

• Recursos humanos insuficientes para atender as demandas gera-
das pelas áreas acadêmicas e administrativas.

• Ausência de um sistema unificado para compor  de forma integra-
da as  atividades acadêmicas e de gestão.

• Dificuldades na realização de parcerias, possíveis fomentadores de 
ações voltadas para realização da pesquisa e extensão.

Desafios para o próximo período de acordo com o levantamento das 
metas estratégicas elaboradas por toda comunidade interna do IFBA 
para implantação do novo Plano de Desenvolvimento Instituciona l 
2020-2024.

Os desafios para o próximo período são: 

• consolidar o Observatório de permanência e êxito; 

• promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e moda-
lidades de ensino; - fomentar a integração entre ensino, pesquisa e 
extensão;

• promover ações de formação para a cidadania;

• promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, 
ambiental, cultural e político da comunidade;

• aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas; - fortalecer nú-
cleos de ações afirmativas e AE;

• Consolidar a institucionalização das atividades extensionistas

• promover a integração intercampi; 

• Promover processo contínuo da capacitação, treinamento e quali-
ficação do servidor

• Fortalecer, ampliar a interiorização dos programas de pós-graduação

• Fomentar a consolidação da inovação tecnológica.

Verifica-se que as maiores incertezas que a UPC irá enfrentar são:

• Mudança de Gestão do Governo Federal;

• Disponibilidade orçamentária com vistas a custear as ações neces-
sárias para atingir os objetivos/metas institucionais.

• Quadro insuficiente de pessoal;

• A não autorização para elaboração de concurso público para servido-
res com vista a atender vacância, afastamento e ampliação do quadro;

• A liberação insuficiente de limite financeiro necessário as deman-
das do funcionamento.

4.2 Indicadores de desempenho  
quantificados e alinhados aos objetivos

Os objetivos estratégicos foram construídos tendo como foco a mis-
são e a visão do instituto, são vínculos primordiais do Plano de De-
senvolvimento Institucional (PDI) voltados para o crescimento da 
Instituição. Dentre os planos adotados para monitorar o alcance dos 



51 

objetivos estratégicos podemos destacar a construção do Plano de 
metas Institucional (PMI), que promove o acompanhamento e a ava-
liação das metas/ações com vistas a atender aos macros objetivos 
nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

O monitoramento da operacionalização das metas planejadas e 
executadas é realizado anualmente pelos Setores Estratégicos do 
IFBA, no sistema PMI/PROAP e por contato direto com os campi. Es-
te acompanhamento tem o propósito de avaliar os resultados visan-
do o cumprimento dos objetivos traçados e, quando são detectados 
desvios são realizados ajustes visando superá-los.

Ao final do exercício todos os setores fazem a avaliação final do seu 
Plano de Metas, seguindo a metodologia sistematizada, que compa-
tibiliza o percentual das metas executadas, não executadas, cancela-
das e reprogramadas por objetivo, que irão compor o Relatório Final.

A execução das metas auxiliam a Instituição a destacar o alcance dos 
objetivos estratégicos colaborando para que a Instituição possa bem 
exercer a função social que lhe cabe, além de proporcionar  uma in-
tegração cada vez maior  entre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão no fazer diário da comunidade acadêmica, com benefícios 
estendidos à sociedade, sem perder de vista a eficácia na oferta de 
uma educação pública de qualidade. Esse é um trabalho que já vem 
sendo feito pela Instituição, mas que precisa ser constantemente 
perseguido, aperfeiçoado e intensificado.

Os indicadores a seguir foram construídos com base nos dados infor-
mados pela Plataforma Nilo Peçanha disponibilizada em 24/02/2019, 
ano base 2018.

http://resultados.plataformanilopecanha.org/2019
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profis-
sional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade

• Implantar novos cursos, ampliar a oferta de vagas, interagir com o mundo do trabalho, promover atividades extracurriculares, implantar 
cursos de pós-graduação.

Indicador:  
Número de Vagas Ofertadas (NVO)

Este indicador mede as ofertas de vagas da instituição. A redução de vagas 
ofertadas ocorreu devido a extinção de alguns cursos subseqüentes,  
devido a baixa procura e não atender a demanda de mercado.

NVO =  
Vagas Ofertadas Ano Atual – Vagas Ofertadas Ano Anterior

  x 100     
                                     

Vagas Ofertadas Ano Anterior

NVO =  
10.652 – 11.113

  x 100  =  - 4,15%  

                      
11.113

Indicador:  
Relação de Alunos por Docentes em Tempo Integral (RAD)

Este indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho.  
Houve um decréscimo devido a redução do número de vagas ,  
consequentemente impactou no número de matrículas.

RAD =  
Matrículas Atendidas

       
                        

Docentes
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Consolidar os cursos ofertados

• Promover ações de reconhecimento e atualização dos cursos de graduação, reestruturar os cursos técnicos observando a vocação insti-
tucional e as demandas da sociedade.

• Criar mecanismos para redução da evasão, abandono e repetência.

• Criação do plano de permanência e êxito do IFBA.

• Solicitação de comissões locais para levantamento de dados locais.

Indicador:  
Relação de Ingressos por Matrícula Atendida (RIMA)

Este indicador mede a capacidade de renovação do quadro de docentes. 
Em 2018 houve um decréscimo de 2,27%  em comparação a 2017,  
decorrente da extinção de alguns cursos.

RIMA =   
       Ingressantes          

  x 100 
                 Matrículas Atendidas

RIMA =  
 9.419   

  x 100 =  28,43%
                 33.125

Indicador:  
Relação 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, que finaliza em abril.
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RCA =   
         Concluintes           

  x 100
               Matrículas Atendidas

 RCA =   
  4.752   

  x 100 = 14,34%
                 33.125
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Indicador:  
Índice de Retenção do Fluxo Escolar (RFE)

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

RFE =  
           Retidos                  

  x 100 
              Matrículas Atendidas

 RFE =  
  3.858   

  x  100 = 11,64%
               33.125

Indicador: Taxa de Evasão (TE)

Este indicador mede a força de trabalho docente, considerando os alunos  
equivalentes.

TE =  
  Matrículas Evadidas

   x 100
           Matrículas Atendidas

TE =  
  4.952  

  x 100 = 14,94%
           33.125
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade

• Realizar ações que promovam a pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade, ampliar oferta 
de bolsas.

Indicador: Evolução de Bolsas de Pesquisa (EBP)

Este indicador mede como evoluiu o número da oferta de bolsas  
de pesquisa. 

EBP =  
Bolsas de Pesquisa Ano Atual – Bolsas de Pesquisa Ano Anterior

  x 100
                                        Bolsas de Pesquisa Ano Anterior

EBP =  
121 – 135

  =  - 0,10%
                

135
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As ações desenvolvidas pela PRPGI no ano de 2018 foram planejadas 
com o propósito de consolidar as metas vinculadas aos objetivo es-
tratégico, que foram iniciadas em anos anteriores. A PRPGI tem bus-
cado aumentar a articulação entre a pró-reitoria e as coordenações 
de pesquisa nos diversos Campi e o setor produtivo, através de ações 
para o fomento da inovação, com vistas ao desenvolvimento da pes-
quisa de forma mais efetiva, aplicada e com maior celeridade na ob-
tenção de resultados.

Dando continuidade a ação de implementação de bolsas de inicia-
ção científica, a Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica 

por meio dos Editais nº 02, 03 e 04/2018/PRPGI selecionou bolsistas 
para participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) e no Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PI-
BITI), apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB), pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e pelo 
IFBA, através do sistema de cotas institucionais.

Conforme pode ser observado no Indicador EBP, o programa de bol-
sas de iniciação científica ofertou 156 bolsas. Em 2018, 226 propostas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Expandir as atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o 
atendimento das demandas da sociedade

• Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores, estimular a interação com a comunidade externa e fortalecer ações envolven-
do alunos e docentes em atividades de extensão.

foram enviadas, das quais 121 foram implementadas para concessão 
de bolsa de pesquisa pelos estudantes. Nesses editais não houve a 
participação de voluntários. 

A orientação dos projetos de pesquisas selecionados, com ou sem 
concessão de bolsa de pesquisa, é dirigida por pesquisadores do 
IFBA, estudiosos das mais diversas áreas de pesquisa, com titulação 
mínima de mestrado, devidamente reconhecida em território nacio-

O gráfico a seguir apresenta a evolução das bolsas aprovadas nas di-
ferentes modalidades nos últimos 3 anos.

nal, jornada de trabalho de 40 horas semanais, com ou sem dedica-
ção exclusiva e integrante de grupo de pesquisa cadastrado no Dire-
tório de Grupos de Pesquisas do CNPq e certificado pelo IFBA.
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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

4.3 Principais ações, projetos e programas  
e sua relevância, valores aplicados, resultados 
e impactos

A Pró-Reitoria de Extensão desenvolve um número significativo de 
ações extensionistas, que refletem na interlocução com a Pesquisa 
e, em especial, com o Ensino, com o objetivo de fortalecer o cumpri-
mento dos objetivos estratégicos de extensão do IFBA. Dentre essas 
ações podem-se destacar as seguintes:

1. Edital PROEX/IFBA 01: destinado a fortalecer a institucionalização 
da extensão tecnológica, por meio de apoio financeiro a Proje-
tos e Cursos de Extensão. O Edital seleciona e custeia 40 (quaren-
ta) projetos de extensão, contemplando, obrigatoriamente, as no-
ve áreas temáticas.

2. Jogos Integradores do IFBA: O JIFBA conta com a participação de 
discentes de todos os campi do IFBA, em diversas modalidades es-
portivas e com o diferencial de envolver discentes com limitação 
física ou cognitiva. O objetivo é desenvolver as competências téc-
nicas, as habilidades emocionais, cognitivas e auxiliar na formação 
integral do aluno. Além de selecionar atletas ou equipes a partici-
parem dos jogos regionais e nacionais.

3. Mostra Cultura do IFBA: visa promover eventos culturais em to-
dos os campi da Instituição e dar ampla visibilidade a projetos que 
desenvolvem atividades culturais e artísticas junto à comunidade 
acadêmica, local e regional, bem como do entorno do campus. As 
ações de extensão culturais e artísticas deverão estar alinhadas às 
políticas de extensão da rede federal dos institutos de educação 
profissional e expressas nas diversas modalidades e linguagens ar-
tísticas conforme as linhas de extensão.

EDAE =  
 808 – 158

  x 100 =  411,39% em relação ao ano de  2017
                       158

EAAE =  
2.221 – 1.314 

 x 100  = 69,02%
                       1.314                               

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

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

  x 100
                                      Nº de Docentes Partic. Ano Anterior
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Fortalecer a imagem e a identidade do IFBA como promotora de um ensino público, gratuito e de qualidade

• Divulgar as atividades de interesse do IFBA promovendo ações  de relacionamento da instituição com a sociedade.

Indicador: Relação de Candidatos por Vaga (RCV)

Este indicador mede a consonância entre a oferta de vagas  

em relação à procura do público.

RCV =  
Relação de Inscritos 

  
                         Vagas

RCV =  
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  =  5,92
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4. Difusão da Robótica no IFBA: Projeto Institucional que propõe a 
realização de um conjunto de atividades para fomentar a utiliza-
ção da robótica educacional nos Campi do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, promovendo condições 
para a participação dos docentes e discentes em ações de pes-
quisa e extensão na área de robótica, junto à comunidade acadê-
mica, local e regional bem como do entorno do campus. Os estu-
dantes são incentivados a participar de campeonatos de robóti-
ca que estimulam o trabalho em equipe e a capacidade criativa. 
Dentre as competições destacam-se o ROBOIFBA, torneio de Ro-
bótica do IFBA, Torneio de Robótica First Lego League (FLL), Mos-

tra Nacional de Robótica (MNR) e a Olimpíada Brasileira de Robó-
tica (OBR).

5. Curso Preparatório para ingresso no IFBA – Pré-IFBA: propiciar aos 
alunos de Escolas Públicas Municipais do entorno dos campi um 
reforço em sua formação, bem como uma revisão do Ensino Fun-
damental, com o objetivo de prepará-los para as provas do Proces-
so de Seleção do IFBA na modalidade Integrada, e especialmente 
combater a repetência e evasão que ocorrem nos primeiros anos.

6. Junto a isso, pretende-se ampliar o número de vagas nos editais 
possibilitando que mais projetos recebam apoio financeiro para 
seu desenvolvimento.

http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico/pdti-2017-2020/pdti_2017_2020/view
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Consolidar as Políticas Inclusivas e Afirmativas

• Desenvolver ações que garantam a inclusão social das pessoas com deficiências e em vulnerabilidade socioeconômica possibilitando 
sua permanência qualificada no IFBA.

Indicadores: Cor/Raça e Sexo/Idade

Estes indicadores medem a capacidade de inclusão social da instituição.

Cor/Raça

Renda Familiar Total Amarela Branca Indígena Parda Preta Não declarada

0<RFP< = 0,5 1.436 37 187 5 817 265 125

0,5<RFP< = 1,0 2.016 38 251 7 1.108 507 105

1,0<RFP< = 1,5 1.941 38 242 17 1.106 406 132

1,5<RFP< = 2,5 1.140 24 132 4 614 332 34

2,5<RFP< = 3,5 389 5 74 - 210 84 16

RFP>3,5 328 5 70 1 151 77 24

Não declarada 25.875 150 1.371 212 8.076 1.653 14.413

Total 33.125 297 2.327 246 12.082 3.324 14.849

Sexo/Idade

Sexo Total
Menor 
de 14 
anos

15 a 19 
anos

20 e 24 
anos

25 a 29 
anos

30 a 34 
anos

35 a 39 
anos

40 a 44 
anos

45 a 49 
anos

50 a 54 
anos

55 a 69 
anos

Maior de 
60 anos

F 14.729 73 6.403 3.968 1.674 1.062 721 377 220 136 55 40

M 18.396 50 6.358 5.008 2.529 1.787 1.250 666 353 229 107 69

Total 33.125 123 12.761 8.976 4.203 2.849 1.971 1.043 573 365 162 99
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
Aprimorar políticas de qualificação e de capacitação dos servidores

• Investir na qualificação dos servidores técnicos administrativos e docentes com foco no desenvolvimento de competências.

Indicador: Execução Orçamentária para Curso de Capacitação (EOC)

Este indicador mede o índice de execução orçamentária para capacitação.

EOC =  
Verba Orçamentária Utilizada para Capacitação

  x 100 
                 Verba Orçamentária Prevista para Educação

EOC =   
385.038,15

    x 100 = 55,00%
                  700.000

Indicador: Servidores capacitados (SC)

Este indicador mede quantos servidores realizaram cursos de capacitação.

SC =   
Servidores que Realizaram Cursos de capacitação Ano Atual 

   x 100 
                                               Total de Servidores

SC =  
 433 

   x 100 = 15,38%
          2.816
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Dotação
Empenhado
Destaque Concedido (UFBA e ESAF 
Total:

700.000,00
  117.804,39

      267.233,76 
R$ 385.038,15

Detalhamento da Verba Orçamentária para  
Capacitação (Fonte Tesouro e Fonte própria):
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Indicador: Titulação do Corpo Docente (TCD)

Este indicador mede o índice de atualização do corpo docente da instituição.

Instituição Total Graduação Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado

IFBA 1.715 254 4 307 846 304

TCD =   
G x 1 + A x 2 + E x 3 + M x 4 + D x 5

  
                           G + A + E + M + D

TCD =   
254 + 8 + 921 + 3.384 + 1.520

  = 3,54
                         1.715
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
Aprimorar a execução do planejamento orçamentário

• Desenvolver ações que aprimore executar a gestão orçamentária com mais eficiência eficácia, economicidade e efetividade dos recur-
sos investidos com foco na missão, objetivos e metas.

Indicador: Cumprimento do Orçamento Previsto (COP)

Este indicador mede o cumprimento do previsto no orçamento.
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COP =   
Quantitativo Orçamentário Realizado  

  x 100
              Quantitativo Orçamentário Autorizado

COP =  
589.459.633,00

  x 100 = 98,01%
              601.405.836,18
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Aplicar e aprimorar a qualidade da execução orçamentária

• Desenvolver ações para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais 

com foco na eficiência, transparência e controle.

Indicador: Gasto Corrente por Aluno (GCA)

Este indicador mede o custo médio de cada aluno na instituição.

GCA =   
           Gasto Corrente          

         
                  Matrículas Equivalentes

GCA =  
 506.491.832,00

   =  R$ 13.664
                       37.067

R$ 11.961,00 

R$ 14.619,38 
R$ 13.664,00 
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Indicador: Gasto com Pessoal (GP)

Este indicador mede os gastos com pessoal em relação aos gastos totais.

CGP =   
                         Gasto de Pessoal                       

   x 100 
               Total de Gastos com Recursos do Tesouro

CGP =  
  452.698.523,00  

  x 100 = 76,79%
                589.459.633,00    

75,22% 

76,96% 
76,79% 

74,00% 

74,50% 

75,00% 
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76,00% 

76,50% 
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Indicador: Gasto com Pessoal Inativo (GPI)

Este indicador mede os gastos com pessoal inativo em relação  

aos gastos totais.

GPI =  
    Gasto com Pessoal Inativo   

  x 100
              Total de Gastos com Pessoal

GPI =   
 53.584.829,59   

  x 100 = 11,83%
             452.698.523,00    
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Indicador: Gasto com Pessoal Ativo (GPA)

Este indicador mede os gastos com pessoal ativo em relação  

aos gastos totais.

GPA = 
      Gasto com Pessoal Ativo     

  x 100
              Total de Gastos com Pessoal

GPA =  
 399.113.693,41

  x 100 = 88,16%
               452.698.523,00
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87,80% 

88,16% 

87,60% 

87,70% 

87,80% 

87,90% 

88,00% 
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Indicador: Gasto com Investimento (GCI)

Este indicador mede os gastos com investimentos em relação aos  
gastos totais da instituição. A redução do percentual de gastos com  
despesas de investimentos tem como reflexo no contingenciamento  

pela Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MEC).

GCI =   
               Gastos com Investimentos              

  x 100
             Total de Gastos com Recursos do Tesouro

GCI =  
9.840.426,00       

  x 100 = 1,66%
             589.459.633,00   
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Indicador: Gastos com Recursos de Outras Fontes (GROF)

Este indicador mede os gastos com recursos de outras fontes (recursos  
próprios, convênios e emendas). O percentual dos gastos aumentaram  
em relação a 2017 devido a descentralização de recursos por meio de  
Termo de Execução de Descentralização (TED), bem como recebimento  
de Emenda Parlamentar.

GROF =   
Total de Gastos com Recursos de Outras Fontes

  x 100
                        Total de Gastos com Recursos do Tesouro

GROF =   
36.379.821,51  

  x 100 = 6,17%
                 589.459.633,00   

Indicador: Gastos com Outro Custeios (GOC)  
– Excluídos Benefícios e PASEP

Este indicador mede os gastos totais com outros custeios em relação  
aos gastos totais. O indicador reflete as despesas com a manutenção  

básica e com a expansão dos novos campi.

GOC =   
Gastos com Outro custeios

   x 100
                           Gastos Totais

GOC =  
122.213.499,00 

  x 100 = 20,73%
                589.459.633,00   
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Indicador: Gastos com Passagem e Diárias (GPD)

Este indicador mede o gasto total de passagens e diárias dos servidores.  
Estas despesas são decorrentes de visitas  de fiscalização de obras, visitas  
de assessorias técnicas de gestão, do ensino, pesquisa, extensão e  

capacitação de servidores.

GPD =   
Total de Gastos com Passagens e Diárias 

  
                                    Total de Servidores

GPD =   
1.623.355,61

  = 576,47
                        2.816

R$ 627,43 

R$ 489,66 

R$ 576,47 
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5 · ALOCAÇÃO DE RECURSOS E  
ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO

A execução do orçamento 2018, recursos de custeio e investimen-
to, teve como instrumento orientador o Plano de Metas Institucional 
2018, cuja realização ficou comprometida devido as dificuldades im-
postas ao longo de todo o exercício. 

Nesta análise iremos nos concentrar na execução orçamentária das 
ações de: Custeio (20RL); Investimento (20RL) e a Assistência Estu-
dantil (2994).

Quanto aos recursos de custeio (20RL), os recursos liberados foram 
utilizados quase na totalidade  no funcionamento da Instituição, 
com vistas a custear as despesas de manutenção preventiva, corre-
tiva e eventuais nas estruturas físicas existentes no IFBA. Nesta ação, 
também, são assumidos os compromissos institucionais de contrata-
ção e pagamento de: atividades voltadas ao Ensino, Extensão e Pes-
quisa; serviços terceirizados; concessionárias de fornecimento de 
energia elétrica e água; correios; abastecimento e manutenção da 
frota de veículos oficiais; serviços de engenharia; aquisições mate-
riais de consumo; diárias e passagens para servidores e colaborado-
res. Outros gastos que impactaram na verba de custeio referem-se 
ao reequilíbrio dos contratos de serviços terceirizados e aos aumen-
tos de tarifas de energia elétrica e água.

Quanto aos recursos de investimentos, foram utilizados para aquisi-
ção de equipamentos e mobiliário, com vistas a atender demanda de 
estruturação ou modernização dos espaços acadêmicos e adminis-
trativos. Cumpre salientar que, neste ano, o IFBA teve a liberação de 
Emenda Parlamentar do Relator do Orçamento 2018, que direcionou 
o montante de R$ 30.000.000,00, proporcionando a construção de 
dois campi, nos municípios de Campo Formoso e Jaguaquara e seis 
Unidades Avançadas, nos municípios de Caculé, Itatim, Monte Santo, 
Casa Nova, Camacã e São Desidério.

No que se refere à utilização dos recursos disponibilizados na Ação 
2994, estão de acordo com as diretrizes trazidas no Projeto Políti-
co Pedagógico do IFBA e normas internas da Assistência Estudantil, 
cujo objetivo é buscar garantir a permanência dos estudantes, visan-
do desenvolver ações voltadas para o alcance socioeconômico, com 
base nas legislações do PNAES e PNAE.

Algumas ações impactaram de forma negativa a execução orça-
mentária, quanto ao recurso de custeio e de investimento, causan-
do prejuízo no planejamento institucional. A principal delas foi o 
contingenciamento, imposto pelo Ministério da Educação, na or-
dem de 10%, mantido ao longo de todo o exercício e liberado ape-
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nas próximo da data de encerramento da execução. Outro fato im-
pactante refere-se à liberação do recurso de investimento, que de-
pois da liberação inicial de 40% foi liberado, gradualmente, em pe-
quenas quotas. 

A metodologia utilizada ao longo nos últimos anos na gestão finan-
ceira vem fragilizando o poder de pagamento do IFBA, isto porque 
percentuais das quotas limites liberadas não têm sido suficientes pa-
ra atender toda a demanda liquidada. 

Em relação à descrição das estratégias para ao alcance dosprincipais 
objetivos da UPC e demonstração da alocação de recursos, temos a 
destacar:

• Programas e Ações de Governo, que orientam o quadro de deta-
lhamento das despesas (QDD);

• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que retrata o plane-
jamento estratégico para quatro anos.;

• Plano Pedagógico Institucional (PPI) que trata das diretrizes  e me-
tas da área acadêmica e

• Plano de Metas institucional (PMI) que retrata a construção das 
metas anuais para atender os objetivos estratégicos nas áreas de 
Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.

Como principais desafios para alocação de recursos, identificam-se:

• Manutenção do orçamento no montante necessário para atender 
as demandas institucionais;

• Conseguir a liberação de limite financeiro mensal. Com vistas a 
atender as reais demandas do funcionamento.
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5.1 Gestão orçamentária e financeira

Gráfico 1. Despesas empenhadas por ação orçamentária

Aposentadorias e pensões: R$ 55.721.669,38

Contribuicao da União, de suas autarquias e fundações: R$ 62.947.713,15

Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados: R$ 4.694.597,62

Funcionamento*: R$ 70.350.001,19

Ativos civis da União: R$ 334.029.140,85

Benefícios obrigatórios: R$ 19.982.636,00

Ajuda de custo: R$ 35.988,25

Assistência aos estudantes: R$ 15.462.595,43

Capacitação de servidores: R$ 117.804,39

Contribuições a entidades: R$ 87.627,00

Total: R$ 563.429.773,26

*O valor do Funcionamento engloba Investimento e Custeio das fontes Tesouro e Próprias.
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Gráfico 2. Despesas pagas por grupo de despesas em 2018

Investimentos
R$ 777.485,57  0,16%

Outras despesas correntes
R$88.214.526,38  17,61%

Pessoal e encargos sociais
R$412.056.787,54  82,24%
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Gráfico 3. Evolução das despesas empenhadas (2016-2018) e evolução das despesas pagas (2016-2018)
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     Despesas empenhadas                 Despesas pagas

Tabela 2. Despesas por grupo e elemento de despesa em 2018 (em reais)

Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

01 Aposent. RPPS, reser. remuner. e refor. militar 46.410.217,04 46.410.217,04 0,00 42.724.430,63

03 Pensões do RPPS e do militar 8.827.316,38 8.827.316,38 0,00 8.067.603,72

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 8.526.110,43 8.526.110,43 0,00 7.795.618,31

07 Contribuição a entidade fechada previdência 692.455,75 692.455,75 0,00 626.190,32

11 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 313.432.075,46 313.432.075,46 0,00 284.353.637,94

13 Obrigações patronais 64.281.488,56 64.281.488,56 0,00 64.281.488,56

16 Outras despesas variáveis - pessoal civil 812.482,83 812.482,83 0,00 711.595,01
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

91 Sentencas judiciais 405.091,36 405.091,36 0,00 371.316,70

92 Despesas de exercícios anteriores 9.311.285,57 9.311.285,57 0,00 3.124.906,35

96 Ressarcimento despesas pessoal requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Outras despesas correntes

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 1.592.365,94 1.592.365,94 0,00 1.456.285,67

08 Outros benefícios assist. do servidor e do militar 2.187.140,19 2.187.140,19 0,00 2.002.660,52

14 Diárias - pessoal civil 1.170.491,52 1.170.491,52 0,00 1.170.491,52

18 Auxílio financeiro a estudantes 14.249.799,39 9.515.506,68 4.734.292,71 9.097.527,12

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 1.321.357,13 687.161,79 634.195,34 685.081,79

30 Material de consumo 1.884.503,55 917.402,89 967.100,66 891.704,18

31 Premiações culturais, artísticas, científicas 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 2.866.975,50 850.975,47 2.016.000,03 840.504,70

33 Passagens e despesas com locomoção 788.245,18 745.287,59 42.957,59 745.287,59

36 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.403.971,36 2.338.033,61 65.937,75 2.202.585,94

37 Locação de mão-de-obra 39.271.315,28 33.056.546,38 6.214.768,90 32.195.446,23

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 20.798.059,22 16.871.882,58 3.926.176,64 16.657.445,07

40 Serviços de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

95.731,20 66.470,27 29.260,93 66.470,27

41 Contribuições 89.689,50 88.977,00 712,50 88.977,00

46 Auxílio-alimentação 13.561.728,48 13.561.728,48 0,00 12.385.556,29

47 Obrigações tributárias e contributivas 524.566,64 466.878,02 57.688,62 466.247,93

48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 400.000,00 207.239,00 192.761,00 202.239,00

49 Auxílio-transporte 2.636.883,85 2.636.883,85 0,00 2.397.141,55

92 Despesas de exercícios anteriores 298.044,58 294.231,89 3.812,69 286.026,91

93 Indenizações e restituições 4.798.685,39 4.787.895,57 10.789,82 4.373.967,10
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

4 Investimentos

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Material de consumo 11.320,00 2.880,00 8.440,00 2.880,00

37 Locação de mão-de-obra 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 439.337,39 0,00 439.337,39 0,00

40 Servicos de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

353,47 353,47 0,00 353,47

51 Obras e instalações 26.415.590,06 8.832,68 26.406.757,38 8.832,68

52 Equipamentos e material permanente 5.340.668,11 874.996,05 4.465.672,06 614.987,88

92 Despesas de exercícios anteriores 153.311,54 153.311,54 0,00 153.311,54

93 Indenizações e restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 595.998.657,85 545.781.995,84 50.216.662,01 501.048.799,49

Tabela 3. Despesas por grupo e elemento de despesa em 2017 (em reais)

Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

01 Aposent. RPPS, reser. remuner. e refor. militar 42.469.513,98 42.469.513,98 0,00 42.469.513,98

03 Pensões do RPPS e do militar 7.806.567,21 7.806.567,21 0,00 7.806.567,21

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 7.437.266,90 7.437.266,90 0,00 7.437.266,90

07 Contribuição a entidade fechada previdência 499.202,90 499.202,90 0,00 499.202,90

11 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 295.041.435,46 295.041.435,46 0,00 295.041.435,46

13 Obrigações patronais 60.084.288,19 60.084.288,19 0,00 60.084.288,19

16 Outras despesas variáveis - pessoal civil 611.016,49 611.016,49 0,00 611.016,49
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

91 Sentencas judiciais 471.445,34 471.445,34 0,00 471.445,34

92 Despesas de exercícios anteriores 405.698,69 405.698,69 0,00 405.698,69

96 Ressarcimento despesas pessoal requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Outras despesas correntes

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 1.363.306,23 1.363.306,23 0,00 1.363.306,23

08 Outros benefícios assist. do servidor e do militar 2.027.059,73 2.027.059,73 0,00 2.027.059,73

14 Diárias - pessoal civil 796.184,85 796.184,85 0,00 796.184,85

18 Auxílio financeiro a estudantes 15.115.993,36 9.406.938,98 5.709.054,38 8.886.108,36

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 1.726.729,97 308.558,76 1.418.171,21 308.558,76

30 Material de consumo 2.826.922,48 899.865,96 1.927.056,52 880.500,89

31 Premiações culturais, artísticas, científicas 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

32 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 3.481.670,42 1.000.255,44 2.481.414,98 958.396,79

33 Passagens e despesas com locomoção 565.994,22 443.742,71 122.251,51 438.125,92

36 Outros serviços de terceiros - pessoa física 3.519.117,77 1.885.081,18 1.634.036,59 1.883.747,85

37 Locação de mão-de-obra 38.703.601,54 32.468.626,37 6.234.975,17 32.021.658,88

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 26.489.142,71 16.231.343,14 10.257.799,57 16.038.718,99

40 Serviços de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

0,00 0,00 0,00 0,00

41 Contribuições 51.514,00 50.014,00 1.500,00 50.014,00

46 Auxílio-alimentação 13.312.448,49 13.312.448,49 0,00 13.312.448,49

47 Obrigações tributárias e contributivas 636.374,29 176.555,64 459.818,65 176.555,64

48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 1.507.926,00 48.865,00 1.459.061,00 0,00

49 Auxílio-transporte 2.540.771,31 2.540.771,31 0,00 2.540.771,31

92 Despesas de exercícios anteriores 737.761,23 735.611,38 2.149,85 735.611,38

93 Indenizações e restituições 4.995.061,23 4.988.567,57 6.493,66 4.988.567,57
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

4 Investimentos

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 46.100,00 34.327,36 11.772,64 34.327,36

30 Material de consumo 178,00 178,00 0,00 178,00

37 Locação de mão-de-obra 1.799,97 1.799,97 0,00 1.799,97

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 490.279,61 482.710,61 7.569,00 482.710,61

40 Servicos de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

0,00 0,00 0,00 0,00

51 Obras e instalações 2.291.723,58 182.395,86 2.109.327,72 182.395,86

52 Equipamentos e material permanente 6.698.798,00 603.402,74 6.095.395,26 591.862,80

92 Despesas de exercícios anteriores 125.576,73 125.576,73 0,00 125.576,73

93 Indenizações e restituições 2.698,15 2.698,15 0,00 2.698,15

Total 544.885.669,03 504.943.321,32 39.942.347,71 503.654.320,28

Tabela 4. Despesas por grupo e elemento de despesa em 2016 (em reais)

Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

01 Aposent. RPPS, reser. remuner. e refor. militar 33.986.462,14 33.986.462,14 0,00 33.986.462,14

03 Pensões do RPPS e do militar 6.964.909,97 6.964.909,97 0,00 6.964.909,97

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 8.880.313,35 8.880.313,35 0,00 8.880.313,35

07 Contribuição a entidade fechada previdência 322.370,65 322.370,65 0,00 322.370,65

11 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 264.235.504,65 264.235.504,65 0,00 264.235.504,65

13 Obrigações patronais 53.391.058,69 53.391.058,69 0,00 53.391.058,69

16 Outras despesas variáveis - pessoal civil 505.953,24 505.953,24 0,00 505.953,24
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

1 Pessoal e encargos sociais

91 Sentencas judiciais 514.337,22 514.337,22 0,00 514.337,22

92 Despesas de exercícios anteriores 4.639.198,04 4.639.198,04 0,00 4.639.198,04

96 Ressarcimento despesas pessoal requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Outras despesas correntes

04 Contratação por tempo determinado - pessoal civil 1.788.881,39 1.788.881,39 0,00 1.788.881,39

08 Outros benefícios assist. do servidor e do militar 1.975.189,74 1.975.189,74 0,00 1.975.189,74

14 Diárias - pessoal civil 934.281,76 934.101,98 179,78 934.101,98

18 Auxílio financeiro a estudantes 15.148.852,35 7.518.791,89 7.630.060,46 7.395.315,89

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 948.792,60 641.343,38 307.449,22 637.343,38

30 Material de consumo 3.572.869,51 1.246.482,64 2.326.386,87 1.237.973,48

31 Premiações culturais, artísticas, científicas 6.505,40 1.858,50 4.646,90 1.858,50

32 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 3.904.601,46 742.277,77 3.162.323,69 730.622,85

33 Passagens e despesas com locomoção 575.143,63 489.560,92 85.582,71 489.560,92

36 Outros serviços de terceiros - pessoa física 2.220.590,11 1.629.974,54 590.615,57 1.627.429,65

37 Locação de mão-de-obra 36.001.670,87 29.776.697,04 6.224.973,83 27.880.253,64

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 22.529.322,71 11.967.465,21 10.561.857,50 11.856.378,42

40 Serviços de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

0,00 0,00 0,00 0,00

41 Contribuições 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

46 Auxílio-alimentação 13.691.866,04 13.691.866,04 0,00 13.691.866,04

47 Obrigações tributárias e contributivas 247.580,70 138.994,79 108.585,91 138.994,79

48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 21.900,00 21.900,00 0,00 21.900,00

49 Auxílio-transporte 3.362.790,39 3.362.790,39 0,00 3.362.790,39

92 Despesas de exercícios anteriores 403.012,91 374.267,85 28.745,06 374.267,85

93 Indenizações e restituições 4.986.067,65 4.981.895,62 4.172,03 4.981.690,62
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Grupo de despesa Elemento de despesa Empenhada Liquidada RP não  
processados Valores pagos

4 Investimentos

20 Auxílio financeiro a pesquisadores 105.205,30 105.205,30 0,00 105.205,30

30 Material de consumo 28.628,03 5.180,00 23.448,03 5.180,00

37 Locação de mão-de-obra 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Outros serviços de terceiros pessoa jur. - op. int. orc. 1.219.779,52 217.016,51 1.002.763,01 102.979,22

40 Servicos de tecnologia da informação e comunica-
ção - pessoa jurídica

0,00 0,00 0,00 0,00

51 Obras e instalações 3.499.725,79 991.494,14 2.508.231,65 957.494,14

52 Equipamentos e material permanente 11.847.286,45 1.181.556,78 10.665.729,67 1.095.998,39

92 Despesas de exercícios anteriores 55.509,94 29.348,08 26.161,86 29.348,08

93 Indenizações e restituições 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 502.517.662,20 457.255.748,45 45.261.913,75 454.864.232,61

Gráfico 4. Despesas empenhadas por modalidade de contratação em 2018

                                                                     Despesas executadas
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           Despesas pagas

Dispensa de licitação: COELBA: Art. 24, 
Inciso 22, RENOVAR (manutenção predial): 
Art.24, Inciso 11, EMBASA: Art. 24, Inciso 08, 
S.S (apoio administrativo): Art. 24, Inciso 11, 
Escola Politécnica: Art. 24, Inciso 13.

Modalidade “Não se aplica”: Onde 
se lê modalidade “Não se Aplica” refere-se 
as despesas com pessoal ativo/inativo, 
obrigações patronais, benefícios, bolsas, 
diárias, auxílio pesquisador, reembolsos.

Gráfico 5. Evolução da Execução Orçamentária
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5.2 Gestão de pessoas

5.2.1 Conformidade legal

O cumprimento dos dispositivos legais previstos nas Leis nos 
8.112/1990, 11.091/2005 e 12.772/2012, relativos à Gestão de Pes-
soas e à carreira dos servidores ocorre com o acompanhamento de 
eventuais mudanças na legislação, assim como, dos documentos 
normativos expedidos pelos órgãos setoriais e pelos órgãos de con-
troles interno e externo. Nesse sentido, o Instituto Federal da Bahia 
(IFBA) considera ainda, para seu controle, as recomendações sinaliza-
das pela auditoria interna. Com isso, o IFBA adéqua suas práticas na 
área de pessoal e na medida em que as alterações legais acontecem, 
a autarquia norteia seus campi quanto a sua aplicação. 

5.2.2 Avaliação da força de trabalho: distribuição 

dos servidores por faixa salarial, gênero, deficiên-

cia, etnia, faixa etária, situação funcional, carreira, 

área de trabalho e unidade de exercício

A força de trabalho está distribuída em: 22 campi, um Núcleo Avan-
çado, um Pólo de Inovação e Reitoria. Tal divisão segue o modelo 
pactuado com o Ministério da Educação (MEC). Assim, o Instituto Fe-
deral da Bahia, tem a capacidade de possuir servidores do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), 
Lei nº 11.091/2005, assim como professores – inclusive como ocu-
pantes de cargos e de funções administrativas – do Plano de Carreira 
e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PCC-
MEBTT), Lei nº 12.772/2012). 

O quantitativo de cargos está pré-definido pelo modelo supracitado 
para cada campus. Apesar disso, é importante ponderar que a insti-
tuição continua avançando o ensino profissional pelo interior do es-
tado da Bahia, o que provoca a constante avaliação da quantidade 
de pessoal destinada aos seus campi, inclusive em função do núme-
ro de alunos matriculados.

A organização da força de trabalho leva em consideração a variedade 
do campo de conhecimento do corpo docente, em razão dos cursos 
implantados no campus, assim como a demanda por atividades téc-
nicas e especializadas supridas pelo quadro técnico-Administrativo. 
Ainda sim, esse número está sujeito à variação em virtude de ações, 
dos próprios servidores, previstas legalmente e caracterizadas como 
independente do interesse da administração, IFBA, ou por via judicial. 
Os profissionais estão alocados dentro dos campi de acordo com a es-
trutura prevista no regimento interno, criado para organizar e viabi-
lizar a consecução das atividades fim e meio da autarquia. A tabela 4 
apresenta a distribuição do quadro da força de trabalho do IFBA.
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Tabela 5. Distribuição do quadro de servidores do IFBA

Campus Estagiário Outro Professor Substituto Técnico 
administrativo Total

Avançado Ubaitaba 0 0 6 0 2 8

Barreiras 6 1 97 20 64 188

Brumado 0 0 34 9 28 71

Camaçari 1 0 62 6 41 110

Lauro de Freitas 0 0 0 0 1 1

Euclides da Cunha 0 0 24 5 25 54

Eunápolis 12 0 91 17 51 171

Feira de Santana 0 0 49 4 39 92

Ilhéus 0 0 45 12 33 90

Irecê 9 1 53 11 40 114

Jacobina 0 0 53 11 30 94

Jequié 0 1 46 3 36 86

Juazeiro 0 0 30 11 31 72

Lauro de Freitas 0 0 21 0 4 25

ND 0 9 0 0 0 9

Paulo Afonso 0 0 61 3 39 103

Polo de Inovação Salvador 0 0 4 0 1 5

Porto Seguro 3 0 67 6 41 117

Reitoria 14 4 36 11 188 253

Salvador 57 0 363 34 173 632

Santo Amaro 0 0 59 5 40 104

Santo Antônio de Jesus 0 0 11 3 22 36
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Campus Estagiário Outro Professor Substituto Técnico 
administrativo Total

Seabra 0 0 30 8 31 69

Simões Filho 14 0 68 7 47 136

Valença 6 0 69 9 41 125

Vitória da Conquista 29 0 134 10 53 226

Total 151 16 1513 202 1101 2991

5.2.3 Estratégia de recrutamento  

e alocação de pessoas

O planejamento para identificação das demandas de força de traba-
lho observa, entre outros fatores, o estágio em que o campus se en-
contra quanto unidade promotora das atividades finalísticas de en-
sino, pesquisa e extensão. Na fase inicial de implantação de um cam-
pus o foco é na construção de um grupo gestor que irá direcionar 
ações para fornecimento da infraestrutura local, identificar os cur-
sos que podem ser oferecidos de acordo com a identidade regional, 
bem como iniciar a contratação de serviços e a aquisição de bens e 
materiais para seu pleno funcionamento. Os campi já com suas fun-
ções regulares recebem servidores, conforme o aumento da quanti-
dade do corpo discente. 

Caso não haja docentes e técnico-administrativos suficientes para a 
composição dos campi e exequibilidade de suas obrigações, o IFBA 
fomenta o provimento de cargos de forma originária (concurso pú-
blico) ou derivada (aproveitamento de concursos de dentro do esta-
do da Bahia ou redistribuições de cargos ocupados de outras insti-
tuições federais de ensino).

O Instituto Federal da Bahia empenha-se para aperfeiçoar o seu ma-
peamento de competências, o qual fornece suporte à concretiza-
ção de suas estratégias. Desse modo, a autarquia avalia o perfil do 
servidor frente às competências institucionais necessárias e procura 
preencher as lacunas de conhecimento com práticas de capacitação. 
Tal contexto permite a alocação de pessoas nos setores e nos campi 
de acordo com o nível de desenvolvimento identificado e o interesse 
administração – constituindo assim, as estratégias de recrutamento 
e de alocação de servidores. 

5.2.4 Detalhamento da despesa de pessoal – ativo, 

inativo e pensionista –, evolução dos últimos anos 

e justificativa para o aumento ou a diminuição

Os dados fornecidos a seguir, na Tabela 5, evidenciam o natural au-
mento da despesa de pessoal, fruto da expansão da rede federal de 
educação profissional e tecnológica em todo país e a estratégia de 
interiorização do IFBA dentro do estado da Bahia. Como instituição 
centenária o seu quadro funcional passa por um processo de reno-
vação, o que implica na elevação do número de inativos (aposenta-
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dos) e pensionistas. Por outro a ampliação dessa rede federal com 
marco legal na Lei nº 11.892/2008 impulsionou uma escala crescente 
de provimento de cargos que permitiu a sociedade baiana acesso à 
educação profissional e tecnológica. 

Cabe dizer que a instituição tem se utilizado de concursos, redistri-
buições de cargos ocupados e aproveitamento de certames de ou-
tras instituições para a composição de sua força de trabalho. É im-
portante relatar que no ano de 2016 o IFBA realizou concurso pa-
ra professores e que por ações judiciais impetradas pelos candida-
tos apenas conseguiu homologar o resultado final em 2018. Dessa 
maneira, se verifica um crescimento significativo do corpo docente 
no referido ano, a partir da nomeação dos candidatos, assim como 

se vislumbra uma escala ascendente desse número em razão do en-
grandecimento da rede federal de educação profissional e tecnológi-
ca por meio do IFBA no estado da Bahia.

Ressalta-se que a autarquia conta com um processo recente de im-
plantação de 2 novos campi, nas cidades de Campo Formoso e de Ja-
guaquara. Ambos precisarão compor suas respectivas unidades com 
pessoal técnico-administrativo e docente. Vale lembrar que o Insti-
tuto Federal da Bahia reconhece a relevância de capacitar o seu qua-
dro. Ação imprescindível para buscar a excelência no serviço presta-
do a sociedade baiana, o que justifica os investimentos na capacita-
ção de seus servidores que se devolvem e progridem nas respectivas 
carreiras.

Tabela 6. Detalhamento da despesa de pessoal do IFBA (exercício 2018)

Despesas Variáveis

Vencimentos  
e Vantagens 

Fixas
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários

Demais 
Despesas 
Variáveis

Despesas de 
Exercícios  
Anteriores

Decisões 
Judiciais Total

Membros de Poder e Agentes Políticos

0,00 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

151.337.344,00 11.726.544,00 34.845.840,00 122.398.034,00 18.789.703,00 6.509.206,60 17.686,45 710.665,17 2.489.291,70 348.824.314,92

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade

548.640,64 139.181,52 127.634,95 312.896,81 65.606,95 27.149,77 zero 7.167,56 0,00 1.228.278,20

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

0,00 73.736,88 9.217,11 0,00 5.954,00 1.875,56 0,00 0,00 0,00 90.783,55
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Despesas Variáveis

Vencimentos  
e Vantagens 

Fixas
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários

Demais 
Despesas 
Variáveis

Despesas de 
Exercícios  
Anteriores

Decisões 
Judiciais Total

Servidores cedidos com ônus

432.128,65 0,00 105.262,61 308.543,07 54.672,25 22.915,57 0,00 1.544,97 8.310,54 933.377,66

Servidores com contrato temporário

7.548.272,21 0,00 892.325,91 464.170,89 1.654.176,60 1.578,01 662,36 575,79 0,00 10.561.761,77

5.2.5. Avaliação de desempenho, remuneração e 

meritocracia: gratificação de desempenho, pro-

gressão funcional, estágio probatório, tabela de 

remuneração, percentual de cargos gerenciais 

ocupados por servidores efetivos, detalhes sobre  

a igualdade de oportunidades na UPC

O IFBA tem revisto seus programas de avaliação de desempenho e es-
tágio probatório sempre na perspectiva de alinhar com o desenvolvi-
mento contínuo de seu mapeamento de competências. Essa visão pro-
cura estruturar uma carreira cada vez mais meritocrática para o quadro 
de pessoal. A instituição conta com cerca de 2622 servidores, quantida-
de que continua em crescimento, assim a administração tem se voltado 
para o fortalecimento e a criação de sistemas de suporte para o melhor 
acompanhamento do desempenho da sua força de trabalho. 

Em 2018 havia cerca de 100 técnico-administrativos e de 200 profes-
sores em estágio probatório. Quanto à progressão por mérito se cons-

tatou que 666 dos servidores, técnico-administrativo, foram contem-
plados. O quadro de pessoal técnico-administrativo passa por avalia-
ção de desempenho 02 vezes por ano, nos meses de abril e outubro, 
o que significou em 1.059 e 1.020 avaliados respectivamente. O corpo 
docente é avaliado anualmente por programa específico da área de 
ensino e houve aproximadamente 100 estágios homologados. Neste 
instituto federal não há nas carreiras, de sua força de trabalho, previ-
são para o pagamento de gratificação de desempenho. 

O cenário atual demonstra que as ferramentas de tecnologia da in-
formação, inclusive com recursos de análise gerencial têm se torna-
do ainda mais necessários para auxiliar a performance funcional de 
pessoal. Assim também, como potencial instrumento para assegu-
rar que o IFBA aperfeiçoe a disponibilização de iguais oportunidades 
a seus servidores. O Instituto Federal da Bahia nesse entendimento 
tem demandado gradualmente de sua área de tecnologia da infor-
mação empenho e assistência para o desenvolvimento de projetos 
inerentes ao tema.
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5.2.6 Capacitação: estratégia e números

O Instituto Federal da Bahia está empenhado para que a capacitação 
esteja alinhada com o paulatino aperfeiçoamento de seu mapeamen-
to de competências. A aplicação de soluções de tecnologia da informa-
ção, ainda em construção, poderá viabilizar ganhos no planejamento 
da capacitação da força de trabalho do IFBA, bem como na identifica-
ção entre os servidores de lacunas de conhecimento ou mesmo ainda 
aqueles que já estão há algum tempo sem avanços na sua formação.

O Plano Bianual de Capacitação do IFBA para 2017 e 2018 foi elabo-
rado com a finalidade de integrar o desenvolvimento profissional 
dos servidores e a melhoria dos processos de trabalho e o desenvol-
vimento organizacional. O referido plano reforça a necessidade de 
um processo continuado de qualificação e capacitação dos servido-
res da instituição, fortalecendo as diretrizes para o desenvolvimento 
dos servidores públicos sobre as quais dispõe o Decreto nº 5.707, de 
23 de fevereiro de 2006.

Na Tabela 6 é apresentado o número de servidores capacitados em 
2018 e nas tabelas seguintes os respectivos níveis de formação, car-
gos, carga horária e dados sobre os aposentados. De todo modo, 

a instituição tem a compreensão que se pode atingir a um público 
quantitativamente maior e com ações qualitativamente melhores.

Tabela 7. Servidores capacitados em 2018

Evento Nº de  
participantes Público alvo

1ª Semana de Capacitação do IFBA 164 Servidores

I Workshop PDI 2019 – 2023: caminhos para 
o futuro

66 Servidores

Curso de Acolhimento  dos Novos Servidores 61 Servidores

Curso para membro de comissão de PAD 22 Servidores

Curso de preparação para aposentadoria 15 Servidores

Curso de eficiência energética e de energia 
sustentável

10 Servidores

Curso Multiplicação dos conteúdos de efi-
ciência energética industrial e em edificações

20 Servidores

Curso IN1 de 10 de janeiro de 2019 50 Servidores

Curso sobre painel de preços 25 Servidores

Total de participantes 433

Tabela 8. Avaliação da Força de Trabalho: nível de formação dos servidores por Campus

Campus Aperfeiçoamento 
nível médio

Aperfeiçoamento  
nível superior Doutorado Especialização  

nível médio
Especialização 
nível superior

Graduação (nível  
superior completo)

Avançado Ubaitaba 0 0 1 0 1 1

Barreiras 0 1 6 0 27 11

Brumado 1 0 2 0 22 3
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Campus Aperfeiçoamento 
nível médio

Aperfeiçoamento  
nível superior Doutorado Especialização  

nível médio
Especialização 
nível superior

Graduação (nível  
superior completo)

Camaçari 0 0 11 0 21 7

DE Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0

Euclides da Cunha 0 0 5 0 9 1

Eunápolis 0 0 18 1 24 14

Feira de Santana 1 0 11 0 18 7

Ilhéus 0 0 7 0 15 6

Irecê 0 0 6 1 24 9

Jacobina 0 0 3 0 19 9

Jequié 0 0 5 0 25 6

Juazeiro 0 0 2 0 15 7

Lauro de Freitas 0 0 5 0 2 1

ND 0 0 0 0 0 0

Paulo Afonso 0 1 5 0 23 5

Polo de Inovação Salvador 0 0 1 0 1 0

Porto Seguro 0 0 21 0 19 11

Reitoria 0 0 20 1 88 37

Salvador 0 1 156 0 71 21

Santo Amaro 0 0 11 0 18 5

Santo Antônio de Jesus 0 0 0 0 11 4

Seabra 0 0 3 0 18 7

Simões Filho 0 0 22 0 25 7

Valença 0 0 8 1 26 6

Vitória da Conquista 0 0 30 2 34 8

Total 2 3 359 6 556 193
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Campus Graduação  
+ RSC-I* Mestrado Mestre + 

RSC-III* Nivel médio Pos-graduação 
+ RSC-II*

Técnico 
(nível médio 

completo)

Não 
informado

Avançado Ubaitaba 0 4 0 0 0 0 1

Barreiras 0 27 52 3 12 6 43

Brumado 1 7 11 0 6 1 17

Camaçari 1 13 30 0 11 0 16

DE Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0 1

Euclides da Cunha 1 6 9 1 3 0 19

Eunápolis 0 17 42 0 13 0 42

Feira de Santana 1 11 23 0 6 1 13

Ilhéus 0 4 27 0 9 0 22

Irecê 0 13 23 1 6 0 31

Jacobina 3 15 16 0 5 0 24

Jequié 1 9 20 0 9 0 11

Juazeiro 2 7 9 0 8 0 22

Lauro de Freitas 0 2 10 0 5 0 0

ND 0 0 0 0 0 0 9

Paulo Afonso 1 10 32 0 9 1 16

Polo de Inovação Salvador 0 0 3 0 0 0 0

Porto Seguro 0 14 33 1 6 0 12

Reitoria 0 30 15 0 3 2 57

Salvador 2 46 131 1 39 7 157

Santo Amaro 1 17 31 1 7 0 13

Santo Antônio de Jesus 0 6 7 0 0 0 8

Seabra 1 10 10 1 2 0 17
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Campus Graduação  
+ RSC-I* Mestrado Mestre + 

RSC-III* Nivel médio Pos-graduação 
+ RSC-II*

Técnico 
(nível médio 

completo)

Não 
informado

Simões Filho 0 5 33 2 10 0 32

Valença 1 18 34 0 11 1 19

Vitória da Conquista 0 8 74 2 22 2 44

Total 16 299 675 13 202 21 646

*  Lei 12772/12 art 18.

Total de titulações por cidade

Avançado Ubaitaba 8

Barreiras 188

Brumado 71

Camaçari 110

DE Lauro de Freitas 1

Euclides da Cunha 54

Eunápolis 171

Feira de Santana 92

Ilhéus 90

Irecê 114

Jacobina 94

Jequié 86

Juazeiro 72

Lauro de Freitas 25

ND 9

Paulo Afonso 103

Polo de Inovação Salvador 5

Porto Seguro 117

Reitoria 253

Salvador 632

Santo Amaro 104

Santo Antônio de Jesus 36

Seabra 69

Simões Filho 136

Valença 125

Vitória da Conquista 226

Total 2991
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Gráfico 6. Nível de formação de servidores por Campus
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NIVEL MÉDIO

POS-GRADUAÇÃO+RSC-II LEI 12772/12 ART 18

TECNICO (NIVEL MEDIO COMPLETO)

Fonte: DGP

Tabela 9. Nível de formação dos técnicos administrativos

Campus
Aperfeiçoa-
mento nível 

médio
Doutorado Especialização  

nível médio
Especialização 
nível superior

Graduação  
(nível superior  

completo)
Mestrado Nível 

médio

Técnico  
(nível médio 

completo)

Não  
informado Total

Avançado Ubaitaba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Barreiras 0 1 0 23 10 6 6 6 15 64

Brumado 1 0 0 16 2 1 0 1 7 28

Camaçari 0 0 0 18 7 8 0 0 8 41

DE Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Euclides da Cunha 0 0 0 7 1 2 1 0 14 25

Eunápolis 0 0 1 18 14 6 0 0 12 51
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Campus
Aperfeiçoa-
mento nível 

médio
Doutorado Especialização  

nível médio
Especialização 
nível superior

Graduação  
(nível superior  

completo)
Mestrado Nível 

médio

Técnico  
(nível médio 

completo)

Não  
informado Total

Feira de Santana 1 0 0 14 7 7 0 1 9 39

Ilhéus 0 0 0 14 6 3 0 0 10 33

Irecê 0 0 1 18 7 3 1 0 10 40

Jacobina 0 0 0 10 6 2 0 0 12 30

Jequié 0 0 0 19 5 6 0 0 6 36

Juazeiro 0 0 0 13 5 3 0 0 10 31

Lauro de Freitas 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4

Paulo Afonso 0 0 0 21 5 2 0 1 10 39

Polo de Inovação 
Salvador

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Porto Seguro 0 0 0 19 11 7 1 0 3 41

Reitoria 0 2 1 88 37 30 0 2 28 188

Salvador 0 3 0 56 21 24 1 7 61 173

Santo Amaro 0 0 0 16 4 11 1 0 8 40

Santo Antônio  
de Jesus

0 0 0 11 4 2 0 0 5 22

Seabra 0 0 0 14 7 0 1 0 9 31

Simões Filho 0 1 0 24 7 4 2 0 9 47

Valença 0 0 1 23 6 6 0 1 4 41

Vitória da Conquista 0 0 2 31 8 3 2 2 5 53

Total 2 7 6 476 182 137 13 21 257 1101
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Tabela 10. Nível de formação dos docentes efetivos e substitutos

Campus
Aperfeiçoa-
mento nível 

superior
Doutorado Especialização  

nível superior

Graduação  
(nível superior  

completo)

Graduação 
+RSC-I* Mestrado Mestre + 

RSC-III*
Pós-graduação 

+ RSC-II
Não  

informado Total

Avançado Ubaitaba 0 1 1 0 0 4 0 0 0 6

Barreiras 1 5 4 1 0 21 52 12 1 97

Brumado 0 2 6 1 1 6 11 6 1 34

Camaçari 0 11 3 0 1 5 30 11 1 62

DE Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euclides da Cunha 0 5 2 0 1 4 9 3 0 24

Eunápolis 0 18 6 0 0 11 42 13 1 91

Feira de Santana 0 11 4 0 1 4 23 6 0 49

Ilhéus 0 7 1 0 0 1 27 9 0 45

Irecê 0 6 6 2 0 10 23 6 0 53

Jacobina 0 3 9 3 3 13 16 5 1 53

Jequié 0 5 6 1 1 3 20 9 1 46

Juazeiro 0 2 2 2 2 4 9 8 1 30

Lauro de Freitas 0 5 0 0 0 1 10 5 0 21

Paulo Afonso 1 5 2 0 1 8 32 9 3 61

Polo de Inovação 
Salvador

0 1 0 0 0 0 3 0 0 4

Porto Seguro 0 21 0 0 0 7 33 6 0 67

Reitoria 0 18 0 0 0 0 15 3 0 36

Salvador 0 153 15 0 2 22 126 39 5 363

Santo Amaro 0 11 2 1 1 6 31 7 0 59
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Campus
Aperfeiçoa-
mento nível 

superior
Doutorado Especialização  

nível superior

Graduação  
(nível superior  

completo)

Graduação 
+RSC-I* Mestrado Mestre + 

RSC-III*
Pós-graduação 

+ RSC-II
Não  

informado Total

Santo Antônio  
de Jesus

0 0 0 0 0 4 7 0 0 11

Seabra 0 3 4 0 1 10 10 2 0 30

Simões Filho 0 21 1 0 0 1 33 10 2 68

Valença 0 8 3 0 1 12 34 11 0 69

Vitória da Conquista 0 30 3 0 0 5 74 22 0 134

Total 3 352 80 11 16 162 670 202 17 1513

*  Lei 12772/12 art 18.

Tabela 11. Avaliação da Força de Trabalho: cargo/função dos servidores

Campus CD-01 CD-02 CD-03 CD-04 ETG-01 ETG-02 FG-01 FG-02 FG-03 FG-04 FG-05 FG-06 FUC-01 Não  
informado Total

Avançado Ubaitaba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 8

Barreiras 0 1 2 2 6 0 7 10 0 11 0 1 8 140 188

Brumado 0 1 0 1 0 0 0 5 0 4 0 0 7 53 71

Camaçari 0 1 1 1 1 0 7 8 0 3 0 0 4 84 110

DE Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Euclides da Cunha 0 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 45 54

Eunápolis 0 1 2 2 11 1 7 10 0 7 3 0 9 118 171

Feira de Santana 0 1 0 2 0 0 4 5 1 3 0 0 4 72 92

Ilhéus 0 1 0 2 0 0 4 6 0 2 0 0 3 72 90

Irecê 0 1 0 2 2 7 4 7 0 3 0 0 6 82 114
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Campus CD-01 CD-02 CD-03 CD-04 ETG-01 ETG-02 FG-01 FG-02 FG-03 FG-04 FG-05 FG-06 FUC-01 Não  
informado Total

Jacobina 0 1 0 2 0 0 4 6 0 2 0 0 5 74 94

Jequié 0 1 0 2 0 0 4 7 0 2 0 0 5 65 86

Juazeiro 0 1 0 2 0 0 2 5 0 1 0 0 2 59 72

Lauro de Freitas 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 19 25

ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Paulo Afonso 0 1 1 2 0 0 2 7 0 1 0 0 5 84 103

Polo de Inovação 
Salvador

0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5

Porto Seguro 0 1 1 1 1 2 4 9 0 2 0 0 7 89 117

Reitoria 1 5 10 27 14 0 23 11 3 7 1 0 0 151 253

Salvador 0 1 2 9 43 9 14 39 10 8 1 0 26 470 632

Santo Amaro 0 1 1 1 0 0 4 13 0 2 0 0 4 78 104

Santo Antônio  
de Jesus

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 29 36

Seabra 0 1 0 2 0 0 3 6 0 7 0 0 2 48 69

Simões Filho 0 1 1 1 4 10 4 8 0 5 0 0 5 97 136

Valença 0 1 1 1 6 0 4 8 0 9 0 0 5 90 125

Vitória da Conquista 0 1 1 2 23 5 5 8 0 4 1 0 11 165 226

Total 1 27 24 70 111 34 107 183 14 87 8 1 124 2200 2991
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Tabela 12. Avaliação da Força de Trabalho:  
carga horária dos servidores

Campus 20 25 30 40 DE Total

Avançado Ubaitaba 4 0 0 2 2 8

Barreiras 5 0 7 93 83 188

Brumado 10 0 1 36 24 71

Camaçari 5 1 1 47 56 110

DE Lauro de Freitas 0 0 0 1 0 1

Euclides da Cunha 2 0 0 30 22 54

Eunápolis 17 1 0 68 85 171

Feira de Santana 5 0 0 44 43 92

Ilhéus 2 0 0 45 43 90

Irecê 17 0 3 47 47 114

Jacobina 8 0 1 41 44 94

Jequié 8 1 0 40 37 86

Juazeiro 8 0 2 38 24 72

Lauro de Freitas 0 0 0 4 21 25

ND 0 0 0 5 4 9

Paulo Afonso 8 0 0 42 53 103

Polo de Inovação 
Salvador

0 0 0 1 4 5

Porto Seguro 4 0 0 47 66 117

Reitoria 9 2 14 193 35 253

Salvador 52 3 42 224 311 632

Santo Amaro 8 0 0 45 51 104

Campus 20 25 30 40 DE Total

Santo Antônio  
de Jesus

1 0 0 25 10 36

Seabra 8 0 0 35 26 69

Simões Filho 10 1 10 51 64 136

Valença 6 0 1 50 68 125

Vitória da Conquista 11 1 22 68 124 226

Total 208 10 104 1322 1347 2991

Tabela 13. Aposentados

Campus Ativo Excluído Inativo Total

Avançado Ubaitaba 8 0 0 8

Barreiras 188 230 2 420

Brumado 71 22 0 93

Camaçari 110 124 0 234

DE Lauro de Freitas 1 0 0 1

Euclides da Cunha 54 14 0 68

Eunápolis 171 206 2 379

Feira de Santana 92 50 0 142

Ilhéus 90 32 0 122

Irecê 114 73 0 187

Jacobina 94 38 0 132

Jequié 86 28 0 114

Juazeiro 72 6 0 78
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Campus Ativo Excluído Inativo Total

Lauro de Freitas 25 0 0 25

ND 9 607 0 616

Paulo Afonso 103 50 0 153

Polo de Inovação Salvador 5 0 0 5

Porto Seguro 117 89 0 206

Reitoria 253 1551 402 2206

Salvador 632 813 53 1498

Santo Amaro 104 93 0 197

Santo Antônio de Jesus 36 1 0 37

Seabra 69 32 0 101

Simões Filho 136 151 1 288

Valença 125 154 2 281

Vitória da Conquista 226 248 1 475

Total 2991 4612 463 8066

5.2.7 Principais desafios e ações futuras

Os desafios mais importantes estão ligados a reestruturação organi-
zacional de atividades e setores, assim como a melhoria dos fluxos de 
processos, para o avanço e o desenvolvimento de uma cultura de ex-
celência nas ações e nas atividades da área de Gestão de Pessoas. Para 
isso será essencial investir cada vez mais na capacitação, portanto no 
desenvolvimento do servidor, além de aproximar as áreas de pessoal e 
de tecnologia da informação em um percurso de aprimoramento das 
práticas de gestão e controle de dimensionamento, de alocação e de 
capacitação da força de trabalho do Instituto Federal da Bahia.  

5.3 Gestão de licitação e contratos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 
acompanha as publicações do Ministério da Economia, principal-
mente pelo site Compras governamentais.

Além disso, são realizadas consultas aos apontamentos dos órgãos 
de controle – Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da 
União, bem como à Procuradoria Jurídica junto ao IFBA.

5.3.1 Conformidade legal

Quanto à legislação utilizada, destacamos:

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

• Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

• Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;

• Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

• Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;

• Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2012;

• Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013;

• Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015;

• Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018;

• Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010;

• Instrução Normativa nº 05 de 25 de maio de 2017; 

• Instrução Normativa nº 01, de 10 de janeiro de 2019.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php
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5.3.2 Detalhamento dos gastos das contratações 

por finalidade e especificação

Contratações mais relevantes, sua associação com os objetivos 
estratégicos e justificativas: Os serviços contratados, destacamos 
como mais relevantes: vigilância, limpeza; apoio administrativo; mo-
torista; telefonia; reprografia; fornecimento de água e energia elétrica; 
manutenção predial preventiva, corretiva e eventual; manutenção de 
equipamentos; seguro de aluno e de veículos oficiais.

Os serviços acima especificados auxiliam no atendimento dos princi-
pais objetivos estratégicos da Instituição, que são nas áreas do: ensi-
no; pesquisa; extensão e gestão.

Em relação às contratações de empresas de engenharia, para reali-
zação de obras, estas foram realizadas para a construção dos novos 
Campus, Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), Refeitório e Gal-
pões, destacando que os novos Campus e CVTs foram para a atender 
ao processo de expansão da Rede de Educação Profissional e Tecno-
lógica do Ministério da Educação (MEC). Vale ressaltar que estas con-
tratações foram viabilizadas pela liberação de orçamento, através de 
Termos de Descentralização aprovados pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC). 

Consultas poderão ser realizadas através do Portal IFBA. Outra fon-
te é o Portal da Transparência Pública, no qual a pesquisa poderá ser 
realizada por UASG vinculada ao IFBA.

5.3.3 Contratações diretas: participação nos pro-

cessos de contratação, principais tipos e justifica-

tivas para realização

Análise dos Processos de Dispensa de Licitação mais relevantes: 
o Instituto Federal da Bahia, atende à legislação vigente, no que tan-
ge à formalização de processos de Dispensa de Licitação, conforme 
Art. 24 e 25, da Lei. 8.666 de 1993. O detalhamento das licitações po-
de ser consultado no Portal da Transparência.

5.3.4 Principais desafios

Dos diversos desafios impostos à prestação de serviço feitos à socie-
dade, por esta Instituição, podemos destacar:

• Manter a qualidade dos serviços prestados para a Instituição;

• Controlar os gastos com o funcionamento da Instituição;

• Ampliar o programa de capacitação dos servidores nos processos 
de contratação e fiscalização de contratos;

• Mapear o fluxo de processos e formalizar seus procedimentos;

• Implementação do Planejamento e Gerenciamento das Contrata-
ções – PGC;

• Implementar, nos Campi, o Módulo Contratos do Sistema Unifica-
do da Administração Pública – SUAP;

• Implementar a descentralização dos contratos de serviços conti-
nuados nos diversos campi do IFBA.

http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/contratos
http://www3.transparencia.gov.br/licitacoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=detalhar%2CdataReferencia%2CdataAbertura%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2Csituacao%2Cmodalidade%2CinstrumentoLegal%2CnumeroLicitacao%2Cobjeto&de=01%2F01%2F2018&ate=31%2F12%2F2018&orgaos=OR26427&ordenarPor=dataReferencia&direcao=desc
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5.3.5 Principais ações futuras

Com vistas a atender aos desafios acima listados, consideramos im-
portante a realização das seguintes ações:

1. Aprimorar os instrumentos controle com vistas à melhoria das ati-
vidades de fiscalização dos contratos;

2. Implementar políticas que incentivem a redução dos gastos com 
base nos princípios da sustentabilidade e do consumo consciente;

3. Buscar parcerias com instituições que possam dar continuidade 
ao programa de capacitação do IFBA, ampliando os temas volta-
dos para a gestão de contratos e licitações;

4. Buscar parceria com outras instituições, visando à elaboração de 
um trabalho conjunto e adequando às boas práticas identificadas; 

5. Estabelecer um programa de treinamento e monitoramento das 
ações ligadas ao Planejamento e Gerenciamento das Contratações 
– PGC;

6. Capacitar servidores e incentivar o uso do Módulo Contratos no 
Sistema Unificado da Administração Pública – SUAP;

7. Elaborar processos licitatórios que possibilitem a formalização de 
contratos individuais.

5.3.6 Análise dos Contratos mais Relevantes do 

IFBA

O Instituto Federal da Bahia, no intuito de apoiar as ações necessá-
rias para atingir seus objetivos, utiliza os serviços de mão de obra ter-

ceirizada, contratada através de processos licitatórios, nas áreas de: 
limpeza, vigilância, motorista, recepcionista, porteiro, operador de 
fotocopiadora e manutenção predial. Outros contratos de forneci-
mento, que são de grande valia para o funcionamento da Instituição, 
como os de energia elétrica, água e telefonia fixa.

Para constatação dos atuais contratos existentes com o IFBA, consul-
tas poderão ser realizadas através do Portal IFBA. Outra fonte é o Por-
tal da Transparência Pública, no qual a pesquisa poderá ser realizada 
por UASG vinculada ao IFBA.

5.4 Gestão do patrimônio e infraestrutura

5.4.1 Conformidade legal

• Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa

• Lei nº 4.717/65 – Lei da Ação Popular

• Lei nº 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública

• Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal

• Lei n 8.666/93 – Lei de Licitações

• Lei nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

• Lei nº 4.320/64 – Estabelece normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Esta-

dos, dos Municípios e do Distrito Federal.

http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/contratos
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Tabela 14. Principais investimentos de capital

Especificação Total

Acess point 9

Adipometro/plicometro 1

Alicate wattímetro 5

Alimentador de peixe 4

Amaciador de carnes 1

Analisador Lógico 3

Aparelho para Boyle-Mariotte Azeheb 6

Aparelho pressão 2

Ar condicionado 132

Balança 13

Balcão térmico-buffet 1

Bancada didática 62

Banco de ensaio para estudo didático para eletromecânica 1

Banco de ensaios 1

Banco supino 2

Barra fixa 4

Bebedouro 9

Betoneira 1

Bomba de vácuo 3

Cadeira de rodas 2

Cafeteira elétrica 4

Caixa acústica de som 11

Calibrador 1

Câmera de vídeo 118

Câmera fotográfica digital 4

Especificação Total

Câmera frigorífica mini 1

Cancela automática 2

Capela de exaustão de gases 4

Carregador bivolt 45

Carrinho de bolas esportivas 2

Carrinho para transporte de ferramentas 3

Célula de carga líder 2

Célula de carga líder 1

Climatizador por aspersão 3

Coifa 1

Compressor de ar 2

Compressor odontológico 1

Computadores 596

Conjunto de física 1

Conjunto de química eletroquímica 1

Conjunto de Sistema para Realização de Experimentos em Física 2

Descascador de legumes 1

Desfibrilador 1

Destilador de água 1

Detector de hidrogênio 3

Detector de vazamento 3

Esmerilhadeira 20

Esqueleto humano 1

Estabilizador de tensão 20

Estadiometro 2

Extintor de incêndio 80
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Especificação Total

Fogão 3

Fonte de alimentação 20

Forno combinado 1

Forno microondas 10

Frigobar 1

Gerador de funções 23

Gravador de vídeo digital 6

Impressora 10

Inalador portátil 2

Indicador eletrônico 1

Inversor de frequência 10

Kit arduino XTECH 4

Kit de robótica 115

Kit serra copa 1

Lava olhos 4

Leitor de código de barras 1

Leitora ótica 1

Liquidificador 3

Liquidificador industrial 1

Lupa com iluminação solver hl200led 2

Maca de Resgate 1

Mamógrafo 1

Maquina de soldar 26

Mesa de som 3

Mesa de tênis 7

Microfone 8

Especificação Total

Micrômetro digital 1

Microscópio biológico 4

Mini Stepper - Simulador de caminhada Impex 1

Mobiliário 2404

Monitor de vídeo 5

Monitor Multiparâmetro 2

Moto bomba 1

Motor elétrico DZ 2

Multímetro 55

Nebulizador ultrassonico 2

Nível a laser 3

Nobreak 4

Notebook 4

Osciloscópio 22

Panela elétrica 1

Paquímetro 21

Plataforma elevatória 7

Processador de alimentos industrial 1

Projetor multimídia 132

Purificador de água 2

Puxador peitoral duplo 1

Rack 29

Radio transmissor 11

Raspeberry placa microcontrolad 7

Refletor de LED C 4

Refrigerador 5
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Especificação Total

Rotulador braille de fita 1

Rotulador eletrônico 2

Scanner de mesa 5

Servidor de rede 1

Sistema de refrigeração 3

Sistema fotovoltaico 10

Sistema gerador de fotovoltaico 2

Sistema solar fotovoltaico 3

Switch rede 210

Tabela de basquete 2

Tablet 13

Tanque de armazenamento de gás 3

Telefone VOIP 34

Televisor 4

Termômetro 3

Torno mecânico 1

Torso trisexuado 1

Transceiver 132

Transformador 8

Total 2018 4669

5.4.1.1 Desfazimento de ativos

Não aplicado ao IFBA.

5.4.1.2 Locação de imóveis e equipamentos
Quanto à locação de imóveis, não se aplica ao IFBA, quanto a equi-
pamentos o Patrimônio não controla locação de equipamentos, 

mas informamos que o IFBA tem um contrato de locação de má-
quinas impressoras.

5.4.1.3 Mudanças e desmobilizações relevantes

Não aplicado ao IFBA.

5.4.1.4 Principais desafios 

• Implantação do SIADS;
• Treinamento prático da equipe de patrimônio/almoxarifado do 

IFBA, na operacionalidade do SIADS.

5.4.1.5 Ações futuras

• Melhoria dos controles patrimoniais/almoxarifado;
• Estruturação dos setores de patrimônio/almoxarifado do IFBA.

5.5 Gestão de Infraestrutura

O IFBA conta com uma estrutura física fruto de muito empenho das 
gestões do Instituto e do apoio do Ministério da Educação (MEC) e 
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) para 
que a excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão pos-
sa ser exercida sem restrições. Entretanto, deve ser considerado o fa-
to de que a instituição se encontra com um sistema em expansão e 
reformas, com a criação de novos cursos graduação e pós-gradua-
ção, aumento no número de estudantes, docentes e técnicos, que 
trazem a necessidade de novos espaços administrativos e acadêmi-
cos.Outro fato relevante foram as ações para implantação de 02 no-
vos campi e 05 Centro Tecnológico de Referência (CRT) em 2018, nos 
seguintes municípios:
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Tabela 15. Expansão

Municípios Em construção (m²)

Casa Nova - CRT 535,89

Camacã - CRT 535,89

Campo Formoso - CRT 
Campus

535,89 
5.395,58

Itatim - CRT 535,89

Municípios Em construção (m²)

Jaguaquara - Campus 7.571,27

Monte Santo - CRT 535,89

Santo Isidério - CRT 535,89

Total 16.182,19

Encontram-se em construção 02 (dois) campi e cinco CRT, ao final 
do ano de 2020 a instituição contará com mais 16.182,19 m² de área 
construída.

Tabela 16. Áreas gerais dos campi

Item Campus / Núcleo Avançado Terreno (m²) 
medidas em planta

Área total edificada 
(construída)* (m²)

Área total  
Urbanizada 1** (m²)

Área total  
externa *** (m²)

Area para  
expansão (m²)

1 Reitoria 12.321,00 11.759,45 16.644,64 4.885,19 -

2 Salvador 37.055,49 27.280,84 36.146,05 8.865,21 2.600,00

3 Eunápolis 58.213,66 7.114,10 58.213,66 51.099,56 34.027,72

4 Barreiras 45.135,70 9.993,24 38.832,82 28.839,58 10.456,25

5 Vitória da Conquista 50.827,41 18.086,29 50.827,41 32.741,12 18.905,34

6 Simões Filho 332.578,76 15.830,70 52.385,44 36.554,74 56.893,97

7 Valença 48.882,55 8.338,02 47.500,00 39.161,98 39.124,82

8 Paulo Afonso 51.698,32 7.088,67 23.754,41 16.665,74 16.755,53

9 Santo Amaro 60.312,88 6.625,85 57.000,00 50.374,15 48.020,91

10 Porto Seguro 15.665,87 7.305,62 12.247,00 4.941,38 5.539,48

11 Feira de Santana 40.681,08 8.752,17 40.681,08 31.928,91 17.210,53

12 Camaçari 42.811,59 8.752,17 42.811,59 34.059,42 7.957,02

13 Ilhéus 26.272,00 8.752,17 26.272,00 17.519,83 1.877,53
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Item Campus / Núcleo Avançado Terreno (m²) 
medidas em planta

Área total edificada 
(construída)* (m²)

Área total  
Urbanizada 1** (m²)

Área total  
externa *** (m²)

Area para  
expansão (m²)

14 Jequié 452.653,00 8.752,17 23.219,20 14.467,03 329.000,00

15 Jacobina 52.580,00 9.240,26 29.713,64 20.473,38 15.002,59

16 Irecê 46.000,00 9.240,26 46.291,75 37.051,49 12.852,31

17 Seabra 48.979,74 8.752,17 26.464,33 17.712,16 13.808,01

18 Lauro Freitas 40.014,16 6.989,07 24.525,32 17.536,25 22.855,64

19 Santo Antônio de Jesus 40.000,00 6.989,07 24.420,30 17.431,23 29.976,51

20 Euclides da Cunha 45.099,41 6.989,07 24.334,35 17.345,28 22.991,62

21 Brumado 45.000,00 6.989,07 23.075,69 16.086,62 21.980,79

22 Juazeiro 39.860,76 6.989,07 24.440,06 17.450,99 18.340,22

23 Salinas da Margarida 65.600,00 370,51 2.687,25 2.316,74 65.256,00

24 Ubaitaba 1.715,90 1.053,51 1.699,21 645,70 -

 Total geral 1.699.959,28 218.033,52 754.187,20 536.153,68 811.432,79

Notas: *Área total construída só das edificações, não considerando as áreas externas (pátios, jardins e similares); **Área total construída das edificações e também dos: 
pátios, estacionamentos, jardins e similares. Para a área de terreno, foram consideradas as novas aquisições; ***Área total dos espaços externos (jardins, pátios, esta-
cionamentos, passeios, etc.)

Tabela 17. Obras de Expansão e Reformas

Item Campus Existentes Obras de 
Expansão (m²)

Obras de  
Reforma (m²)

1 Barreiras 858,00  

2 Brumado    

3 Camaçari    

4 Euclides da Cunha    

Item Campus Existentes Obras de 
Expansão (m²)

Obras de  
Reforma (m²)

5 Eunápolis   546,03

6 Feira de Santana    

7 Ilhéus   140,00

8 Irecê   480,00



106 

Item Campus Existentes Obras de 
Expansão (m²)

Obras de  
Reforma (m²)

9 Jacobina   480,00

10 Jequié    

11 Juazeiro    

12 Lauro de Freitas    

13 Ubaitaba   1.043,98

14 Paulo Afonso    

15 Porto Seguro   367,00

16 Reitoria   1.847,26

Item Campus Existentes Obras de 
Expansão (m²)

Obras de  
Reforma (m²)

17 Salvador   3.495,76

18 Santo Amaro 1.857,89  

19 Santo Antônio de Jesus    

20 Seabra    

21 Simões Filho    

22 Valença    

23 Vitória da Conquista    

Total (em m2) 2.715,89 8.400,03

Tabela 18. Características gerais

DADOS DOS CAMPI

Item Campus / Núcleo 
Avançado Endereço Contatos Características gerais dos campi

1 Reitoria
Avenida Araújo Pinho, n°39, 
Canela, Salvador - BA

DEPAD (71) 2102-0479
Unidade provida de prédios administrativos, Quadra poliesportiva e es-
tacionamento cobertos, piscina e edificação principal tombada (arquite-
tura eclética). Demais prédios em arquitetura moderna a pós-moderna

2 Salvador
Rua Emídio dos Santos, s/n, 
Barbalho, Salvador - BA

DEPAD (71) 2102 - 9520
Unidade provida de prédio administrativo, Pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. Arqui-
tetura do tipo convencional (Alvenaria e concreto armado)

3 Eunápolis
Av. David Jonas Fadini, s/n, Ro-
sa Neto, Eunápolis - BA

DEPAD (73) 3281 - 2267 
ramal: 309

Unidades providas de prédios administrativos, Pavilhões de aulas, labo-
ratórios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. 
Arquitetura, predominantemente, do tipo colonial (Alvenaria de tijolo 
furado, concreto armado e coberturas em telhas cerâmicas)4

Vitória da 
Conquista

Av. Amazonas 3150, Zabelê, Vi-
tória da conquista - BA

DEPAD (77) 3426 - 3355 
ramal:2522
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DADOS DOS CAMPI

Item Campus / Núcleo 
Avançado Endereço Contatos Características gerais dos campi

5 Barreiras
Rua das Várzeas, s/n, Centro, 
Barreiras - BA 

DEPAD (73) 3612 - 9670 
ramal: 331 

Unidade provida de prédio administrativo, Pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. Arqui-
tetura do tipo convencional (Alvenaria e concreto armado)

6 Simões Filho
Via Universitária, s/n, Bairro Pi-
tanguinhas, Simões Filho - BA

DEPAD (71) 3396-9540 
ramal 105

Unidade provida de prédio administrativo, Pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. Arqui-
tetura predominante do tipo pós-moderna (Alvenaria, concreto armado 
e cobertura semi-arqueada de concreto armado)

7 Valença
Rua Vereador Romeu Agrá-
rio Martins, s/n, Tento, Valen-
ça - BA

DEPAD (75) 3641-3051 
ramal 406

Unidade provida de prédio administrativo, Pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. Arqui-
tetura, predominantemente, do tipo colonial (Alvenaria de tijolo furado, 
concreto armado e coberturas em telhas cerâmicas)

8 Paulo Afonso
Avenida Marcondes Ferraz, n° 
200, Quadra 26, General Dutra, 
Paulo Afonso - BA

DEPAD (75) 3281-9428 
ramal: 1503

Unidade provida de prédio administrativo, Pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo coberto, estacionamentos descobertos. Arqui-
tetura, predominantemente, do tipo colonial (Alvenaria de tijolo furado, 
concreto armado e coberturas em telhas cerâmicas)

9 Santo Amaro
Primeira Travessa São José, s/n, 
Bonfim, Santo Amaro - BA

DEPAD (75) 3241-0671 
ramal: 9610

Unidade provida de prédio administrativo, pavilhões de aulas, labo-
ratórios, estacionamento descoberto. Prédio principal de arquitetu-
ra eclética e demais prédios em arquitetura convencional (alvenaria e 
concreto armado).

10 Porto Seguro
Rodovia BR 367, Km 57.5, Fon-
tana, Porto Seguro - BA 

DEPAD (73) 3288-6686 
ramal: 9802 

Unidade provida de prédio administrativo, pavilhões de aulas, laborató-
rios, ginásio poliesportivo e estacionamento descoberto. Prédio princi-
pal de arquitetura estilo pós-moderno (alvenaria, concreto armado e co-
bertura com shads) e demais prédios em arquitetura convencional (alve-
naria e concreto armado).
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DADOS DOS CAMPI

Item Campus / Núcleo 
Avançado Endereço Contatos Características gerais dos campi

11 Feira de Santana
Rodovia BR 324, Km 102, Bairro 
Subaé, Feira de Santana - BA

DEPAD (75) 3614 - 6589

Unidades próprias da Expansão II da rede federal, providas de: prédio 
principal com bloco administrativo, bloco de aulas/laboratórios, e blo-
co de serviços (lanchonete, refeitório e serviço médico/odontológico), 
Prédio de apoio (almoxarifado, oficina e salas de apoio), ginásio po-
liesportivo coberto, pavilhão de aulas / laboratórios, guarita e estacio-
namentos descobertos. Arquitetura do tipo convencional (Alvenaria e 
concreto armado), exceto o ginásio cuja cobertura é em estrutura me-
tálica treliçada e telha de alumínio

12 Camaçari
Loteamento Espaço Alpha, s/n, 
Limoeiro, Camaçari - BA

DEPAD (71) 3649-8612

13 Ilhéus
Rodovia Ilhéus – Itabuna BR 
415, Km 13, Bairro Vila Ca-
choeira, Ilhéus - BA

DEPAD (73) 3656-3105 
ramal: 3

14 Jequié
Loteamento Cidade Nova, Rua 
F, s/n, Bairro John Kennedy, Je-
quié - BA

DEPAD (73) 3225-4536 
ramal: 226

15 Jacobina
Avenida Centenário, n° 500, 
Nazaré, Jacobina - BA

DEPAD (74) 6321-1757

16 Irecê
Rodovia BA 148, Km 04, n° 
1800, Vila Esperança, Irecê - BA

DEPAD (74) 3642-2361

17 Seabra
Estrada Vicinal para Tenda, s/n, 
Zona Rural, Barro Vermelho, 
Seabra - BA

DEPAD (75) 9810 - 1116
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DADOS DOS CAMPI

Item Campus / Núcleo 
Avançado Endereço Contatos Características gerais dos campi

18 Lauro Freitas
Av. São Cristóvão, s/n, Espaço 
Cidade Cidadã, Itinga, Lauro de 
Freitas - Ba, Cep: 42.700-000

_

Unidades próprias da Expansão III da rede federal, providas de: prédio 
principal com bloco administrativo, bloco de aulas/laboratórios, e blo-
co de serviços (lanchonete, refeitório e serviço médico/odontológico), 
Prédio de apoio (almoxarifado, oficina e salas de apoio), ginásio polies-
portivo coberto, guarita e estacionamentos descobertos. Arquitetura 
do tipo convencional (Alvenaria e concreto armado), exceto o ginásio 
cuja cobertura é em estrutura metálica treliçada e telha de alumínio.

19
Santo Antônio de 
Jesus

Campo da Experimentação 
Agrícola da Bahia

_

20 Euclides da Cunha
BR 116, KM 220, Euclides da 
Cunha - Ba, Cep: 48.500-000

DEPAD (75) 3281-9428 
ramal: 1503

21 Brumado

Av. Marginal, Bairro Urbis I, Fa-
zenda Experimental Santa Inês, 
Rodovia BA 148, KM 01, Bru-
mado - Ba, Cep: 46.100-000 

DEPAD (77) 3441-1607

22 Juazeiro

BA 210, Av. Variante da Dioce-
se, Bairro dom José Rodrigues, 
(próximo a UNIVASF), Juazeiro 
- Ba, Cep: 48.902-300 

DEPAD (75) 3281-9428 
ramal: 1503

23
Salinas da 
Margarida

Rua Maurício Rebouças, 14 – 
Centro – Salinas da Margari-
da - BA

_

Núcleos avançados, sendo: Salinas da Margarida - Núcleo Avançado do 
Campus Salvador; Ubaitaba - Núcleo Avançado do Campus Porto Se-
guro, Dias D'Ávila - Núcleo Avançado do Campus Camaçari. Arquiteru-
ra do tipo convencioanal (alvenaria e estrutura de concreto armado)

24 Ubaitaba
Rua Renato Laport, s/n°, Centro, 
Ubaitaba - BA, CEP: 45.545-000

_

25 Dias D'Ávila
Avenida Imbassay, s/n, Chácara 
Santa Rita de Cássia, Imbassay, 
Dias D’Ávila – BA

DEPAD (71) 3649-8612
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Tabela 19. Estrutura física

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total
Ambientes Reitoria Salvador Barreiras Brumado Camaçari Euclides 

da Cunha Eunápolis Feira de 
Santana Ilhéus Irecê Jacobina Jequié

Salas de aula
Quant. 0 53 24 15 23 15 37 23 23 23 23 23 282

Área total (m2) 0 3.598 1.335,60 938,10 1.418 938,10 2.100 1.418 1.418 1.418 1.418 1.418 17.418,40

Lab. diversos
Quant. 0 26 24 8 13 8 13 12 12 13 12 12 153

Área total (m2) 0 922 1.612 450 689,66 450 1.350 689,66 689,66 914,57 689,66 689,66 9.146,87

Lab. de 
informática

Quant. 0 11 4 2 5 2 6 2 2 4 2 2 42

Área total (m2) 0 252 222,60 117,58 314,65 117,58 460 117,58 117,58 235,16 117,58 117,58 2.189,89

Sala de 
projeção

Quant. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Área total (m2) 0 0 130 0 0 0 67 0 0 0 0 0 197

Sala de 
videoconf.

Quant. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Área total (m2) 0 0 0 62,30 62,30 62,30 82 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 580,40

Auditório
Quant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Área total (m2) 347,56 362,86 545 355,04 237,26 355,04 550 237,26 237,26 237,26 237,26 237,26 3.939,06

Biblioteca
Quant. 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 17

Área total (m2) 0 1.725 855,34 155,27 520,20 155,27 600 468,13 468,13 468,13 468,13 468,13 6.351,73

Ginásio 
Poliesportivo

Quant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Área total (m2) 1048,11 3079 1867,68 1878,17 1867,68 1878,17 1310 1878,17 1878,17 1878,17 1878,17 1878,17 22.319,66

Quadras 
descobertas

Quant. 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Área total (m2) 0 1600 1600 0 800 0 0 0 0 0 0 0 4.000

Campos  
de futebol

Quant. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Área total (m2) 0 0 1.125 0 0 0 1.530 0 0 0 0 0 2.655
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Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total
Ambientes Reitoria Salvador Barreiras Brumado Camaçari Euclides 

da Cunha Eunápolis Feira de 
Santana Ilhéus Irecê Jacobina Jequié

Piscina
Quant. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Área total (m2) 312,50 0 312,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625

Serviço 
médico/
odontol.

Quant. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11

Área total (m2) 25,11 185 52 97,72 97,72 97,72 0 97,72 97,72 97,72 97,72 97,72 1.043,87

Refeitório /
cozinha /
lanchonete

Quant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Área total (m2) 188,12 855,16 138 401,81 401,81 401,81 762 401,81 401,81 401,81 401,81 401,81 5.157,76

Salas Adm.
Quant. 50 130 44 27 27 27 18 27 27 29 27 27 460

Área total (m2) 4204,21 5983,67 894 578,33 578,33 578,33 317 578,33 578,33 603,79 578,33 578,33 16.050,98

Salas de 
professores

Quant. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Área total (m2) 0 40 40 34,22 152,5 34,22 120 34,22 34,22 34,22 34,22 34,22 592,04

Estacion.
Quant. 92 215 20 136 151 141 52 126 65 114 124 55 1.291

Área total (m2) 1602,71 3808,92 658,54 3156,49 5730 4039,32 6500 3642,41 2576,9 5254,32 2421,12 1487,87 40.878,60

Almoxarif.
Quant. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14

Área total (m2) 183,29 457,47 160 55,59 55,59 55,59 65 55,59 55,59 74,55 55,59 55,59 1.329,44

Jardins 
internos/ 
externos

Quant. 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 15

Área total (m2) 245,6 5896,25 14708,13 6178,32 6869,54 4503,66 28000 5792,58 7536,57 9853,08 9892,77 9117,2 108.593,70

Sanitários
Quant. 21 114 39 22 27 22 23 27 27 29 27 27 405

Área total (m2) 382,16 1114,69 598,5 312,76 413,64 312,76 270 413,64 413,64 444,28 413,64 413,64 5.503,35

Área de 
vidro

Quant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Área total (m2) 317 7570,44 4640 666,58 1101,82 666,58 2350 1101,82 1101,82 1112,14 1101,82 1101,82 22.831,84
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Item 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Total
Ambientes Juazeiro L. de 

Freitas
Paulo 

Afonso
Porto 

Seguro
S. de 

Margaridas Seabra Simões 
Filho

Sto. 
Amaro

Sto. 
Antônio 
de Jesus

Ubaitaba Valença V. da  
Conquista

P. de 
Inovação

Salas de 
aula

Quant. 15 15 18 20 0 15 36 11 15 16 26 53 0 240

Área total (m2) 938,10 938,10 1.029,841.032,63 0 949,89 2.377 660 938,10 960 1.456 3.685 0 14.964,66

Lab. 
diversos

Quant. 8 8 9 14 2 4 20 7 8 2 10 24 4 120

Área total (m2) 450 450 550,83 773,22 94,23 214,50 2.214 420 450 100 618,18 1.542 251,93 8.128,89

Lab. de 
infor.

Quant. 2 2 4 6 1 3 2 4 2 2 7 2 0 47

Área total (m2) 117,58 117,58 195,10 384,76 55,85 176,37 131 240 117,58 100 366,93 828 0 2.830,75

Sala de 
projeção

Quant. 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 5

Área total (m2) 0 0 0 0 0 0 162 60 0 0 64,35 20 0 306,35

Sala de 
videoconf.

Quant. 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 9

Área total (m2) 62,30 62,30 0 0 0 62,30 120 0 62,30 60 0 140 0 569,20

Auditório
Quant. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 11

Área total (m2) 355,04 355,04 104,25 365 70 237,26 217 0 355,04 0 156,98 585 0 2.800,61

Biblioteca
Quant. 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 13

Área total (m2) 155,27 155,27 320,41 194,37 0 468,13 475 80 155,27 60 156,98 206 0 2.426,70

Ginásio 
poliesp.

Quant. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10

Área total (m2) 1878,17 1878,17 950 1867,68 0 1878,17 1867,68 1867,68 1878,17 0 1867,68 1076 0 17.009,40

Quadras 
descob.

Quant. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3

Área total (m2) 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 360 0 1.160

Campos  
de futebol

Quant. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

Área total (m2) 0 0 3.320 0 0 0 1000 0 0 0 0 700 0 5.020

Piscina
Quant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área total (m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Item 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Total
Ambientes Juazeiro L. de 

Freitas
Paulo 

Afonso
Porto 

Seguro
S. de 

Margaridas Seabra Simões 
Filho

Sto. 
Amaro

Sto. 
Antônio 
de Jesus

Ubaitaba Valença V. da  
Conquista

P. de 
Inovação

Serviço 
médico/
odontol.

Quant. 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 9

Área total (m2) 97,72 97,72 15,15 30,80 0 97,72 41 0 97,72 0 41 10 0 528,83

Refeit./ 
coz./lanch.

Quant. 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 13

Área total (m2) 401,81 401,81 104,7 319,53 0 401,81 244 381,17 401,81 120 611 720,18 0 4.107,82

Salas Adm.
Quant. 27 27 25 20 1 27 61 10 27 3 14 20 5 267

Área total (m2) 578,33 578,33 670,41 654,97 25,36 578,33 1440 600 578,33 100 396 1409 367,75 7.976,81

Salas de 
prof.

Quant. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 0 15

Área total (m2) 34,22 34,22 61,8 39,96 0 58,79 168 60 34,22 40 168 200 0 899,21

Estacion.
Quant. 103 111 48 20 20 0 31 37 134 20 40 70 0 634

Área total (m2) 2515,6 2762,13 1232,44 658,54 250 0 721,72 996,98 3221,6 300 880 2303 0 15.842,01

Almoxarif.
Quant. 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13

Área total (m2) 55,59 55,59 58,03 127,67 0 55,59 83 55,59 55,59 50 170 60 0 826,65

Jardins 
internos/  
externos

Quant. 1 1 3 3 1 1 11 1 1 1 1 1 0 16

Área total (m2) 6664,12 10092,01 4828,8 4405,68 875 7302,21 18186,834 1709,6 6279,74 50 22000 13629,9 0 96.023,89

Sanitários
Quant. 22 27 67 23 2 27 32 28 22 7 32 28 3 320

Área total (m2) 312,76 312,76 329,61 361,62 29,76 413,64 1050 367,54 312,76 60 168,47 413,64 7,5 4.140

Área de 
vidro

Quant. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12

Área total (m2) 666,58 666,58 818,32 1022,72 91,06 1101,82 2132,34 1110,94 666,58 0 2500 6105 104,33 16.986,27
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5.6 Gestão da frota de veículos

Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de 
veículos: Lei n° 1.081 de 13/04/1950, Decreto n° 6.403, de 17/03/2008, 
Instrução Normativa da SLTI/MPOG nº 03, de 15/05/2008, Instrução 
Normativa nº 9, de 26.08.1994 do Ministério de Administração e Refor-
ma do Estado, Portaria Normativa nº 1, de 21.06.2007, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e 
Portaria IFBA n° 595, de 02 de abril de 201 e Decreto 9.287/2018. 

 Os veículos oficiais de propriedade do IFBA somente serão usados 
no interesse restrito dos serviços da Instituição. Os veículos são es-
senciais para condução dos discentes em visitas técnicas e servido-
res em suas atribuições institucionais.

Tabela 20. Quantidade de veículos em uso pela UJ

Classificação Quantidade

Serviços comuns 119

Tabela 21. Idade média da frota

Classificação Idade Média

Serviços comuns 9,25

Tabela 22. Despesas associadas à manutenção da frota

Classificação Despesas com combustível

Serviços comuns R$ 538.553,13

Plano de substituição da frota: A substituição da frota é realizada 
atendendo ao planejamento estratégico do IFBA, de acordo com as 
demandas, sendo de forma gradativa e necessária.

• Razões de escolha da aquisição em detrimentos da locação: Em 
atendimento ao princípio da economicidade, bem como o elevado 
uso da frota em visitas técnicas e condução de servidores nas suas 
atribuições institucionais, como também a diversidade de mode-
los existentes no IFBA, a exemplo de micro ônibus, caminhão, trai-
ler laboratório, caminhão laboratório e outros.

• O Órgão utiliza como controles o Boletim Diário de cada veículo, 
onde são registradas todas as saídas. O controle de movimentação 
diária de Veículos Oficiais e os pedidos de veículos são recebidas 
e controladas pela Coordenação. Check list do veículo, os abasteci-
mentos, bem como as  manutenções e reparos são acompanhados 
pelo sistema da Empresa Ticket Soluções e  segurados pela Royal & 
Sunallience Seguros (Brasil) S/A,  empresas contratadas  através de 
processo licitatório. São enviados aos campi documentos orientan-
do sobre os procedimentos referentes as regras de autorização de 
abastecimentos e de manutenções, e legislação vigente que dis-
põe sobre o uso de veículos oficiais.

5.6.1 Política de destinação de veículos inservíveis 

ou fora de uso 

O Instituto Federal da Bahia (IFBA), em relação a sua política de desti-
nação de veículos inservíveis ou fora de uso, atende à legislação per-
tinente em vigor:
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• Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990;

• Instrução Normativa nº 03/2015 de 15/03/2008;

• Decreto nº 1.305, de 09 de novembro de 1994;

• Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

De acordo com o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, os 
bens são considerados inservíveis da seguinte forma:

• Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não esti-
ver sendo aproveitado;

• Recuperável - quando sua recuperação for possível e orçar, no âm-
bito, a cinquenta por cento de seu valor de mercado;

• Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu ren-
dimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prema-
turo ou obsoletismo;

• Irrecuperável - quando não mais puder ser utilizado para o fim a que 
se destina devido a perda de suas características ou em razão da invia-
bilidade econômica de sua recuperação.

Sendo assim, a Administração ao tomar conhecimento dos veículos 
considerados inservíveis realiza todos os procedimentos necessários 
atendendo à legislação vigente.

Atualmente a instituição possui 07 (sete) veículos nesta condição. 

As despesas envolvidas no processo de destinação de veículos inser-
víveis irão depender da classificação do bem. Desta forma, para cada 
classificação, será realizada uma destinação.

5.7 Gestão da tecnologia da informação

5.7.1 Conformidade legal

Todas as ações relacionadas a este tópico de conformidade legal está 
ligada à melhoria da qualidade e o aperfeiçoamento na gestão dos 
recursos públicos.

Isso exige um planejamento organizacional que viabilize e potencia-
lize o crescimento institucional. Neste contexto, a Tecnologia da In-
formação (TI) tem assumido nos últimos anos um papel muito im-
portante nas mais diversas organizações do país. Tonar uma organi-
zação mais ágil e inovadora exige um planejamento e plano diretor 
com visões de longo e curto prazos, principalmente considerando 
uma organização de grande porte como o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).

Para suportar o planejamento organizacional, a TI precisa alinhar 
suas estratégias e planos às estratégias organizacionais, reconhe-
cendo sua atuação transversal sobre os eixos e áreas negociais. Des-
ta forma, a proposição deste Plano Diretor de Tecnologia da Informa-
ção (PDTI), alinhado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informa-
ção (PETI), tem por objetivo apresentar as diretrizes e orientações ne-
cessárias ao planejamento de aquisições e do futuro da TI na organi-
zação, implantação de indicadores, métodos e controles para auxi-
liar a tomada de decisão, conduzindo os projetos e serviços de TI, em 
apoio a estratégia institucional do IFBA.

A gestão de Tecnologia da Informação do IFBA, está a cargo da Dire-
toria da Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), que adota o PD-
TI para as diversas ações ligadas à tecnologia. A elaboração desse do-
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cumento seguiu a metodologia estabelecida através da segunda ver-
são do GUIA de PDTI do SISP, através do seu portal web onde é pos-
sível encontrar as informações que ajudaram no planejamento, solu-
ção, gestão integrada, publicidade das ações, metas alcançadas e não 
alcançadas, emprego dos recursos de TI e todo o planejamento da TI.

Atualmente, para a elaboração do novo PDTI, referente ao período 
de 2017-2020, buscamos atender aos seguintes decretos, recomen-
dações e documentos:

• Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018;

• PETI-PDTI 2015-2016 IFBA;

• Estratégia Geral de TI (EGTIC) 2014-2015 – SLTI/MPOG;

• EGTIC 2014-2015;

• Versões anteriores: EGTI 2008, EGTI 2010, EGTI 2011-2012, EGTI 
2013-2015;

• Modelo de Referência PETI-PDTI 2014-2015 – SLTI/MPOG;

• Resolução nº 07/2010, 22 de dezembro de 2010 – SLTI/MPOG;

• 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;

• Planejamento Estratégico do IFBA 2014/2018;

• Instrução Normativa MP/SLTI nº 4/2014, de 11 de setembro de 
2014, modificada pela Instrução Normativa MP/SLTI nº 2/2015, de 
12 de janeiro de 2015;

• Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI (versão2.0);

• Acórdão 1.603/2008 – Plenário TCU/ Acórdão 2.308/2011 – Plená-
rio TCU;

• Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011;

• Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

• EGTI 2013-2015 – SLTI/MP;

• Guia de Elaboração de PDTI do SISP (versão 2.0 – 2015);

• Instrução Normativa GSI nº 1, de 13 de junho de 2008;

• Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 12 de janeiro de 2015;

• PDTI 2013-2014/2015-2016 do IFBA;

• PETI 2015-2016/2017-2018/2019-2020 do IFBA;

• Instrução normativa nº 1, de 29 de março de 2018 (revogada);

• Instrumento de Verificação de conformidade do PDTIC com Guia 
PDTIC do SISP (versão 5.0.5.2);

• Instrumento de verificação de alinhamento de PDTIC à EGD, PDTIC 
com a Estratégia de Governança Digital (EGD) (versão 5.3.0.3);

• Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia 
da Informação V 3.0;

• Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019;

• Resumo Executivo – Estratégia de Governança Digital 2016-2019;

• Versão resumida da Estratégia de Governança Digital (EGD) do Po-
der Executivo Federal;

• Revisão da Estratégia de Governança Digital 2016-2019;

• Instrumento de Verificação de Conformidade do PDTIC com a EGD.
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5.7.2 Modelo de governança de TI

Todas ações relacionadas à governança estão ligadas ao comitê. In-
felizmente ainda não conseguimos ter um setor ou equipe dedicada 
integralmente a essas demandas e que possa apoiar o comitê. Os do-
cumentos referente a todo o planejamento estratégico e atualizados 
podem ser consultados no Portal do IFBA.

5.7.3 Montante de recursos aplicados em TI

No PDTI mais atualizado, no capítulo 17 - Compras, são destacadas as 
principais compras no período de 2015/2018.

5.7.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI

No PDTI mais atualizado, no capítulo 17 - Compras, são destacadas as 
principais compras no período de 2015/2018.

Tabela 23. Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área de TI por cadeia de valor 

Sistema Objetivo Funcionalidades Responsável 
Técnico

Responsável 
pelo Negócio Item b Item c e d 

Criticidade
Item c e d 
Prazo

SUAP-Edu 
(novo sistema)

Gestão  
Acadêmica

• Cadastro de curso
• Cadastro de disciplina
• Criação de currículo
• Criação de horários
• Cadastro de aluno

DGTI PROEN
Manutenção 
do IFBA

4
Em produção. O pra-
zo depende dos cam-
pi, área de negócio

SUAP-Pesquisa 
(novo sistema)

Gestão  
Acadêmica  
e Pesquisa

• Cadastro de Edital
• Cadastro de Projetos de Pesquisas
• Análise de Currículo Lattes

DGTI PRPGI
Manutenção 
do IFBA

4
Em produção. O pra-
zo depende dos cam-
pi, área de negócio

SUAP-Contratos 
(novo sistema)

Gestão  
Contratos  
do IFBA

• Cadastro dos Contratos
• Vigência dos contratos

DGTI PROAP
Manutenção 
do IFBA

4
Em produção. O pra-
zo depende dos cam-
pi, área de negócio

SEI 
Novo sistema 
de processos

Gestão  
Processual

• Cadastro/Edição de processos administrativos
• Encaminhamento de processos
• Confirmação de recebimento de processos
• Envio de e-mail ao interessado no processo
• Impressão de capa do processo
• Pesquisa de processos (número, setor, objeto)
• Visualização de processos

DGTI Protocolo
Manutenção 
do IFBA

4
Em produção.  
Sistema implantado.

http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico
http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico/pdti-2017-2020/pdti_2017_2020/view
http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico/pdti-2017-2020/pdti_2017_2020/view>
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Sistema Objetivo Funcionalidades Responsável 
Técnico

Responsável 
pelo Negócio Item b Item c e d 

Criticidade
Item c e d 
Prazo

SICAD
Gestão  
Acadêmica

• Cadastro de curso
• Cadastro de disciplina
• Criação de currículo
• Criação de horários
• Cadastro de aluno

DGTI PROEN
Manutenção 
do IFBA

4

Sistema em uso em 
alguns campi. Descon-
tinuado e será substi-
tuído pelo SUAP

SIGAEDU
Gestão  
Acadêmica

• Lançamento de notas
• Lançamento de frequência
• Registro de aula
• Associação de professor por turma

DGTI PROEN
Manutenção 
do IFBA

4

Sistema em uso em 
alguns campi. Descon-
tinuado e será substi-
tuído pelo SUAP

SISPROC 
(desativado)

Gestão  
Processual

• Cadastro/Edição de processos administrati-
vos

• Encaminhamento de processos
• Confirmação de recebimento de processos
• Envio de e-mail ao interessado no processo
• Impressão de capa do processo
• Pesquisa de processos (Número, Setor, Ob-

jeto)
• Visualização de processos

DGTI Protocolo
Manutenção 
do IFBA

4
Sistema desativado. 
Foi substituído  
pelo SEI

PROSEL
Gestão  
Processo  
Seletivo

• Cadastro de candidatos
• Cadastro de cursos
• Cadastro de vagas
• Cadastro de reserva de vagas
• Geração de convocação
• Geração de rankings

DGTI PROEN
Manutenção 
do IFBA

4

Sistema em produ-
ção. Pronto e já em 
uso há 2 anos. Sur-
gem algumas deman-
das específicas

Pergamum

Gestão  
Administra-
tiva de  
Biblioteca

• Gestão de biblioteca
• Gestão do acervo bibligráfico
• Cadastro Marc21

DGTI PRODIN

Manutenção 
Terceirizada. 
Consultar a 
PRODIN pa-
ra saber va-
lores.

4

Sistema em uso em 
alguns campi. Sistema 
de responsabilidade 
do setor de negócios. 
A TI só organiza o am-
biente.
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Sistema Objetivo Funcionalidades Responsável 
Técnico

Responsável 
pelo Negócio Item b Item c e d 

Criticidade
Item c e d 
Prazo

SEDIC

Gestão  
Administra-
tiva de  
Diplomas

• Gestão de diplomas
• Controle de elaboração
• Entre outros

DGTI PROEN
Manutenção 
do IFBA

4
Em produção. O pra-
zo depende dos cam-
pi, área de negócio.

PMI Gestão
• Planejamento e Gestão do  

Plano de Metas Institucional
DGTI PROAP

Manutenção 
do IFBA

4
Sistema em uso pelos 
Campi e Reitoria

POA

Gestão do  
Planeja-
mento Or-
çamentário

• Planejamento e Gestão do orçamento
• Execução financeira

DGTI PROAP
Manutenção 
do IFBA

4
Sistema em uso pelos 
Campi e Reitoria

5.7.5 Segurança da informação

Em nosso site, disponibilizamos as informações referentes à política 
de segurança da informação e com a versão mais atualizadas. 

Mas podemos destacar algumas ações referentes às ações de segu-
rança da informação. Atualmente, temos em funcionamento:

1. Bitdefender Gravityzone Business Security: software de segurança 
da informação cujas principais funções são:

• Aprendizado de máquina Anti-Malware;
• Inspetor de processos;
• Anti-exploit avançado;
• Controle de endpoint;
• Anti-phishing e filtragem de segurança da web;
• Proteção Ransomware;
• Correção e respostas de ameaças automatizadas;

• Controle centralizado da solução de segurança.

2. Firewall Cisco ASA 5500 – Equipamento de Hardware responsável 
por realizar monitoramento contínuo do acesso à infraestrutura 
de serviços e sistemas bloqueando acessos não permitidos;

3. Sistemas de controle de acesso – Todo acesso aos recursos e siste-
mas da instituição são realizados mediante controle de acesso por 
login de rede;

4. Protocolos de segurança e criptografia – A instituição conta com 
Transport Layer Security (TLS), que protege a comunicação via in-
ternet em serviços como e-mail (SMTP) e navegação (HTTPS), con-
tando também com o serviço ICPEdu da RNP – Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa. ICPEdu implementa uma infraestrutura de Cha-
ves Públicas para Ensino e Pesquisa, implementando uma infraes-
trutura de criação de certificados digitais e chaves de segurança, 
aplicados em autenticação, assinatura digital e sigilo, dentro do 
ambiente das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), Uni-
dades de Pesquisa (UPs) e demais instituições de ensino.

http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico/psic
http://portal.ifba.edu.br/dgti/documentos/plano-estrategico/psic
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5.7.6 Principais desafios e ações futuras

• Desenvolver e implantar os módulos do SUAP (Assistência estu-
dantil, Demandas, CCPD, Diplomas e Gestão de pessoas);

• 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);

• Implantar o módulo de assistência estudantil e de pessoas em to-
do o IFBA;

• Ter mais ações relacionadas à governança de TI, envolvendo não 
apenas a tecnologia mas todos os setores estratégicos e gestores 
dos campi;

• Montar novo Data Center na reitoria – Canela – contratando servi-
ço de nuvem para as aplicações mais críticas (respeitando os de-
cretos e leis) para ampliar e garantir disponibilidade de 100% de 
nossos serviços com cluster de balanceamento, site de backup ou 
outras tecnologias;

• Buscar uma nova solução de TI para o serviço de e-mail e anti-spam, 
entre elas a de terceirizar o serviço de e-mail institucional com o fim 
de zerar os incidentes de spam, bloqueios de usuários, blacklist, etc;

• Plano de ampliação do serviços de Wi-FI na reitoria e nos campi a 
fim de atender à demanda de acessos com, qualidade, implemen-
tando serviços de autenticação individualizada, utilizando equi-
pamentos que suportem bom volume de conexões simultâneas 
e uso de controladoras, de forma a garantir ampla cobertura nos 
ambientes administrativos, de ensino, pesquisa e extensão;

• Realizar plano de Backup centralizado, otimizando e tornando me-
nos complexos os processos de backup, replicação e recuperação 

de desastres implantando uma solução de backup centralizada pa-
ra o instituto, contemplando tanto a reitoria quanto os Campi;

• Plano de descarte e substituição de desktops - Realização de ROI para 
comprovação de viabilidade de implantação 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;

• 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;

• Plano de manutenção dos ambientes físicos de conexão de redes 
LAN e suas interconexões entre os sites (Cabo óptico ou UTP), de 
forma a manter a maior  disponibilidade de conexão entre os sites, 
permitindo assim a maior utilização possível dos ambientes de rede;

• Plano de integração de telefonia no instituto com um todo, inter-
ligando totalmente a Reitoria e os Campi entre si, falando a custo 
zero integrando também todas as unidades ao serviço Fone@RNP 
para realizar ligações com outros estados a custo local;

• Plano para composição de Equipe de EAD para integração e gestão 
de ambientes Moodle de forma a otimizar os recursos computacio-
nais da instituição aumentando a eficiência na Educação à Distância;

• Integrar as redes dos Campi que os mesmos possam usufruir dos 
serviços disponibilizados pela Rede Nacional de Ensino e Pesqui-
sa (RNP), como por exemplo o eduroam (education roaming), que 
oferece à comunidade acadêmica – alunos, professores e servido-
res, se conectarem à rede Wi-Fi da instituição participante do ser-
viço, bastando ativar o Wi-Fi do computador, celular ou tablet pa-
ra se conectar à rede sem fio de forma automática com o login da 
sua instituição de origem (desde que ela esteja integrada ao ser-
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viço), não sendo assim necessário solicitar contas temporárias ou 
realizar qualquer outro procedimento com o apoio de um suporte 
local, bastando apenas para isto configurar o acesso do seu dispo-
sitivo ao serviço e ficar on-line.

5.8 Gestão 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 Fe-
deral, conforme sugere a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, ne-
cessita de um agrupamento de uma equipe multidisciplinar de co-
nhecimentos e habilidades entre os profissionais habilitados ao re-
ferido serviço, como também, recomenda que as atividades da Seto-
rial de Custos não sejam executadas pelas mesmas equipes dedica-
das ao apoio de setoriais contábeis, orçamentárias e financeiras, ten-
do em vista que essas já possuem suas respectivas competências e 
finalidades distintas à gestão estratégica de custos; e que a equipe 
setorial de custos deva ter uma estrutura administrativa própria, com 
quadro de pessoal e infraestrutura (espaço físico, mobiliário e equi-
pamentos) 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.

5.9 Sustentabilidades ambientais

O Instituto Federal da Bahia, em relação à sustentabilidade ambiental, 
vem desenvolvendo algumas atividades, visando a atender a legisla-
ção vigente, como é o caso da aplicação dos Critérios de Sustentabili-
dade nas contratações e aquisições, composto por Editais já baseados 
nas diretrizes contidas no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012.

A implementação de ações voltadas para a sustentabilidade são 
identificadas no IFBA através da aplicação de recursos de investi-
mentos na aquisição de sistemas solares fotovoltaicos, como os im-
plantados na Reitoria (com capacidade 2,12 KWP), Jacobina (com ca-
pacidade de 2,12 KWP), Jequié (capacidade de 2,12 KWP) e no Cam-
pus de Salvador, destacando que o recurso utilizado para implanta-
ção do Campus de Salvador, foi proveniente da premiação Prêmio 
Ideia. Quanto a Lauro de Freitas foi adquirida uma usina fotovoltaica 
para geração de 70 KWP. Todas estas implantações, permitiram a re-
dução das respectivas contas de energia elétrica.

Outras ações foram implementadas, como: substituição de lâmpa-
das comuns por lâmpadas de LED; Perfuração de poços artesianos e 
aquisição de equipamentos com o menor consumo de energia, ob-
servando o contido no Programa Nacional de Conservação de Ener-
gia Elétrica – Procel; bem como a realização de dois cursos para do-
centes na área de eficiência energética e energia sustentável indus-
trial e em edificações.

Em outros Campus, o IFBA implantou a central de tratamento de es-
goto, atendendo às exigências da legislação municipal, bem como 
vem incentivando a coleta seletiva, com vistas a minimizar o impacto 
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dos seus resíduos no meio ambiente e busca também manter convê-
nios com associações de catadores de reciclados. 

Mais recentemente, já no final do ano de 2018, foi construído o re-
servatório de água fluvial, no Espaço Anilson Cerqueira (Reitoria), 
que permitirá a captação de águas de chuva, provenientes dos telha-
dos, dos prédios principais da Reitoria, para uso na limpeza (áreas ex-
ternas), manutenção dos jardins e lavagem dos veículos oficiais.

Também foi criado, através da Portaria n° 3626 de 6 de novembro de 
2018, o Departamento de Sustentabilidade, ligado à Pró-Reitoria de 
Extensão, que tem na sua finalidade a condução das políticas e ações 
voltadas para o tema.

Análise crítica da atuação da unidade quanto ao tema
O IFBA vem avançando bastante no trato com suas questões am-
bientais, mas ainda são muitos os desafios para a consolidação de 
uma gestão ambientalmente sustentável. As restrições orçamentá-
rias enfrentadas pelo IFBA, ao longo dos últimos anos, dificultaram 
a ampliação de programas e ações na área ambiental, a exemplo da 
expansão do programa de coleta seletiva para toda a instituição. É 
de extrema importância que as direções dos campi atuem na fiscali-
zação e gestão interna dos programas, para que os mesmos possam 
funcionar com qualidade e obter resultados efetivos. Um ponto im-
portante para o avanço da gestão ambiental no IFBA foi a criação do 
Departamento de Sustentabilidade para que se elabore e implante 
uma Política Ambiental institucional, contendo princípios, diretrizes, 
objetivos e instrumentos que subsidiem a construção de planos de 
gestão nesse sentido. 



6 · DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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6 · DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são relatórios elaborados com 
base na escrituração contábil, estruturado para representar a compo-
sição 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 foi confiado¹, sendo materializadas nos Balanços Patrimonial, 
Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patri-
moniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, 
extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Go-
verno Federal (SIAFI), bem como nas respectivas Notas Explicativas.

No presente relatório, estão evidenciadas as DCON de 31 de dezem-
bro de 2018. 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 2018, as receitas orçamentárias arrecadadas 
(correntes e de capital) perfizeram aproximadamente R$ 1,35 milhão, 
representando uma redução nominal de 32,06% em relação ao mes-
mo período de 2017.

A relação entre a arrecadação e a previsão dessas receitas orçamen-
tárias em 31 de dezembro de 2018 ficou em 55,41%, ou seja, 44,59% 

menor se comparado com a expectativa linear desse indicador para 
esse período.

Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital), tanto as em-
penhadas quanto as despesas pagas tiveram variação nominal (9,38% e 
-0,52% respectivamente) em relação ao mesmo período de 2017, totali-
zando R$ 596,00 milhões e R$ 501,05 milhões respectivamente.

O resultado patrimonial apurado no quarto trimestre de 2018 foi 
positivo em R$ 23,9 milhões, apresentando um déficit nominal em 
-56,78% evidenciado no mesmo período do ano anterior, quando o 
resultado teve superávit de R$ 55,3 milhões. Dentre as principais cau-
sas, destaca-se a reavaliação de bens imóveis na unidade sede da Rei-
toria, naquele último exercício. Ressalta-se que o resultado patrimo-
nial deve ser analisado com cautela, pois ainda estão ocorrendo al-
terações oriundas da adoção do regime de competência, em conver-
gência às normas internacionais de contabilidade do setor público, e 
não há uma tendência consolidada para o resultado patrimonial.

O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 evidencia um sal-
do positivo de R$ 510,6 milhões. Em comparação com o valor do 
exercício encerrado em 2017, que foi de R$ 511,3 milhões, houve 
uma redução nominal de -0,14% na situação líquida. O principal item 
que contribuiu para esta variação foi a reavaliação de bens imóveis 
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na unidade sede da Reitoria apurado no quarto trimestre de 2017, 
conforme mencionado.

No período em análise, o passivo exigível do IFBA alcançou R$ 45,11 
milhões (100% de obrigações a curto prazo, em especial com obriga-
ções trabalhistas), o que representa 8,12% do total do Ativo. Em 31 
de dezembro de 2017, o passivo exigível foi de R$ 1,66 milhão, equi-
valendo a 0,32% do total do ativo.

O resultado financeiro, apurado na Demonstração do Fluxo de Cai-
xa, apresentou, em 31 de dezembro de 2018, acréscimo de R$ 35,4 
milhões, evidenciando um superávit nominal em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, quando indicou uma geração liqui-
da de caixa negativo em R$ -162,5 mil. A seguir, são apresentadas as 
DCON, incluindo as respectivas Notas Explicativas.

Tabela 24. Declaração do contador

Denominação completa (UPC):
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA

Código da UG:
26427

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimo-
niais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico),regidos pela Lei nº 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimo-
nial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

Ressalvas:

a) Os créditos passiveis de recebimento, estão em processo de avaliação e análise para a classificação em curto e longo prazo, bem como procedimento de 
baixa dos créditos não realizáveis.

b) Não adoção de procedimento de apropriação da despesa de VPDs pagas antecipadamente evidenciado em alguns campi.

c) Evidências de saldo alongado por mais de um exercício em alguns campi no grupo estoque, alguns dos quais sem a devida avaliação das saídas.

d) Regulamentação de procedimento de conciliação e depreciação padronizada do imobilizado a ser utilizada pela Reitoria e campi e a necessidade de atuali-
zação econômica dos mesmos.

e) Constatação de valores de obras concluídas na conta de obras em andamento e ausência de informação para a reclassificação, podendo-se supor eminên-
cia de duplicidade de lançamento entre SPIUNET e SIAFI. Evidência de transferência de valores econômicos dos imóveis entre alguns campi (Seabra e Jaco-
bina), sem a transferência da depreciação.

f ) Registro Contábil com restrição no Balanço Geral da União-BGU, em função de falta da depreciação do Patrimônio desde o exercício de 2010.
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g) Reiterada realização de despesas em localidade distinta da efetiva realização do serviço e fornecimento do bem/material de Campi com funcionamen-
to 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.

h) Ausência de informação sobre os prazos e valores dos contratos continuados anuais e plurianuais para análise e avaliação da necessidade de constituição 
do passivo não circulante e atualização das obrigações contratuais a executar dos atos potenciais passivos, bem como a baixa dos saldos de contratos en-
cerrados/cancelados.

i) Evidência de insuficiência de repasse de recurso financeiro que não contemplava o montante de despesas liquidadas, ocasionando acréscimos moratórios 
pelos atrasos no pagamento de algumas despesas.

j) No Balanço orçamentário há indícios de saldo de restos a pagar processados por mais de um exercício financeiro, bem como despesas em liquidação, evi-
denciados em alguns campi.

l) Equação 0197 e 0198 – desequilíbrio no superávit financeiro em uma unidade vinculada conforme relatório do CONDESAUD.

Justificativas para permanência de restrições contábeis no encerramento do exercício de 2018:

a) O Instituto cresceu de forma acelerada e apesar de constar no Regimento do órgão, ainda não conseguimos ajustar a estrutura física e de pessoal, neces-
sária à segregação das atividades setoriais e das atividades de execução. Inobservância da portaria nº 2/2010 SPO/MEC, que cria e institui as atribuições da 
Setorial Contábil, pela falta da Estrutura adequada de acordo com o Regimento Interno aprovado pelo IFBA.

b) Na reunião de encerramento de 2017 foi orientado a necessidade de reconhecimento da despesa no período de competência.

c) Com a implantação do SIADS será realizado inventário no almoxarifado para o registro dos saldos iniciais e consequente adequação das contas.

d) Com aquisição do SIADS foi constituído grupo de estudo para a implantação do sistema e manual de procedimento interno para manter conciliados os re-
gistros dos bens físicos.

e) Observamos a necessidade de implantação de procedimentos para a correta tramitação dos processos de construção de obras em andamento e obras fina-
lizadas. Com a finalidade do correto encaminhamento dos documentos de finalizações das obras, de forma tempestiva ao departamento de contabilidade 
e patrimônio para o correto registro nos sistemas.  No decorrer de 2018 foi constituído grupo de estudo para criar manual de procedimento dos registros 
dos bens imóveis que após finalizado se procederá a adequação das contas.

f ) O IFBA é uma instituição centenária que ao longo de sua trajetória sofreu alterações de incorporações/fusões, finalizando com o processo de IFETIZAÇÃO, 
apresentando uma estrutura multicampi. Para implantação de todos os campi, leva um determinado tempo para adequação da estrutura física, e suas ne-
cessidades de funcionamento administrativo e de pessoal. Sendo necessária a conciliação do patrimônio de todo o Instituto, considerando todas as dificul-
dades de implantação e adequação do sistema de controle patrimonial e de depreciação de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade aplicada ao 
Setor Público – NBC T 16.9. Em 2017 foi adquirido o sistema SIADS o qual ainda está em processo de implantação.
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g) Em diversas reuniões foi alertada a administração quanto a necessidade da execução descentralizada para evitar o descumprimento do princípio da enti-
dade e o efetivo controle das despesas nas localidades das unidades.

h) Estamos envidando esforços juntos aos setores do órgão para que as informações nos sejam apresentadas de modo que os saldos dos contratos reflitam a 
realidade do Órgão.

i)  Ainda nesse exercício não foi possível contornar a situação pois dependemos dos repasses financeiros dos órgãos superiores.

j)  Os restos a pagar processados estão em processo de análise e no aguardo do financeiro para a garantia dos respectivos pagamentos, haja vista que alguns 
deles se referem a convênios encerrados.

l)  Analisado o registro de desequilíbrio foi constatado vinculação na dedução do INSS da liquidação das despesas de um fornecedor com fonte de um empe-
nho anulado na liquidação, situação em que o sistema não apresentou uma crítica que impedisse o pagamento, gerando liquidação na fonte 0112 e paga-
mento na fonte 8100 da dedução do INSS. Dessa forma será buscado junto à setorial de órgão superior uma orientação para sanar o desequilíbrio na fonte 
de programação financeira, haja vista baixa de passivo e cota de repasse do exercício.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local: Salvador - BA      Data: 05/01/2019 
Contador Responsável: Margarida Angélica Bispo Magalhães      CRC nº: BA-011058/O-7      

6.1 Demonstrações contábeis consolidadas

Tabela 25. Balanço Patrimonial

NE 31/12/18 31/12/17

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa 3 41.516.924,63 6.102.053,13

Créditos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4 10.098.503,20 11.787.018,25
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Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques 5 4.686.875,26 4.662.096,89

VPD Pagas Antecipadamente 6 158.859,49 256.508,29

Total do Ativo Circulante 56.461.162,58 22.807.676,56

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 7,8,9 498.415.682,83 489.356.181,53

Intangível 10 800.818,80 792.896,33

Diferido

Total do Ativo Não Circulante 499.216.501,63 490.149.077,86

TOTAL DO ATIVO 555.677.664,21 512.956.754,42

Passivo Circulante

Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 11 33.175.378,18

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 12 1.619.890,05 1.056.088,12

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo
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Demais Obrigações a Curto Prazo 13 10.312.695,35 607.013,49

Total do Passivo Circulante 45.107.963,58 1.663.101,61

Passivo Não Circulante

Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo

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

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 45.107.963,58 1.663.101,61

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 15,16,17 510.569.700,63 511.293.652,81

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido 510.569.700,63 511.293.652,81

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 555.677.664,21 512.956.754,42
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Tabela 26. Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Receitas orçamentárias (31.12.2018)

Receitas Orçamentárias NE Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b)

Receitas Correntes (I) 2.442.139,00 2.442.139,00 1.353.263,62 -1.088.875,38

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial 436.931,00 436.931,00 549.839,02 112.908,02

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços 2.005.208,00 2.005.208,00 720.346,74 -1.284.861,26

Transferências Correntes -141.633,44 -141.633,44

Outras Receitas Correntes 224.711,30 224.711,30

Receitas de Capital (II)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III) 2.442.139,00 2.442.139,00 1.353.263,62 -1.088.875,38

Operações de Crédito / Refinanciamento (V)

SUBTOTAL DE REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)

Déficit (VII) 18 594.645.394,23 594.645.394,23

TOTAL (VIII) = (VI+VII) 2.442.139,00 2.442.139,00 595.998.657,85 595.998.657,85
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Tabela 27. Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Despesas orçamentárias (31.12.2018)

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) 516.100.709,00 577.327.948,00 563.638.077,28 544.741.622,10 500.268.433,92 13.689.870,72

Pessoal e Encargos Sociais 408.345.494,00 468.852.013,00 452.698.523,38 452.698.523,38 412.056.787,54 16.163.489,62

Juros e Encargos de Dívida

Outras Despesas Correntes 107.755.215,00 108.465.935,00 110.939.553,90 92.043.098,72 88.211.646,38 -2.473.618,90

Despesas de Capital (IX) 3.856.248,00 3.856.248,00 32.360.580,57 1.040.373,74 780.365,57 -28.504.332,57

Investimentos 3.856.248,00 3.856.248,00 32.360.580,57 1.040.373,74 780.365,57 -28.504.332,57

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência (XI)

Reserva do RPPS (XII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = 
(IX+X+XI+XII) 519.956.957,00 581.184.196,00 595.998.657,85 545.781.995,84 501.048.799,49 -14.814.461,85

Amortização da Dívida 
/Refinanciamento (XVI)

Amortização da Dívida Interna

     Dívida mobiliária

     Outras Dívidas

Amortização da Dìvida Externa
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     Dívida mobiliária

     Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 
(XV) = (XIII+XIV) 519.956.957,00 581.184.196,00 595.998.657,85 545.781.995,84 501.048.799,49 -14.814.461,85

Superávit (XVI)

TOTAL (XVII) = (XV+XVI) 519.956.957,00 581.184.196,00 595.998.657,85 545.781.995,84 501.048.799,49 -14.814.461,85

Tabela 28. Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscritos

Em exercícios 
anteriores (a)

Em 31 de dezembro do 
exercício anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f)  

= (a+b-d-e)

Despesas Correntes 10.077.448,56 31.718.283,09 24.702.296,22 24.607.476,84 4.599.453,42 12.588.801,39

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 10.077.448,56 31.718.283,09 24.702.296,22 24.607.476,84 4.599.453,42 12.588.801,39

Despesas de Capital 6.308.685,44 8.224.064,62 9.534.498,27 9.312.966,16 1.903.926,30 3.315.857,60

Investimentos 6.308.685,44 8.224.064,62 9.534.498,27 9.312.966,16 1.903.926,30 3.315.857,60

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 16.386.134,00 39.942.347,71 34.236.794,49 33.920.443,00 6.503.379,72 15.904.658,99
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Tabela 29. Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Inscritos

Em exercícios 
anteriores (a)

Em 31 de dezembro do 
exercício anterior (b) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo 

(f) - (a+b-d-e)

Despesas Correntes 102.451,10 1.297.128,71 1.333.333,00 15.680,40 50.566,41

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 102.451,10 1.297.128,71 1.333.333,00 15.680,40 50.566,41

Despesas de Capital 170.840,45 169.238,99 1.601,46

Investimentos 170.840,45 169.238,99 1.601,46

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL 102.451,10 1.467.969,16 1.502.571,99 15.680,40 52.167,87

Tabela 30. Balanço Financeiro

NE 31/12/2018 31/12/2017

INGRESSOS

Receita Orçamentária (I) 1.353.263,62 1.991.894,15

Ordinária 466.512,02

Vinculadas 1.610.571,50 1.540.913,12

(-) Deduções da Receita Orçamentária -257.307,88 -15.530,99

Transferências Financeiras Recebidas (II) 639.835.209,86 622.241.434,03
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Resultantes da Execução Orçamentária 585.145.403,98 547.718.065,31

Independentes de Execução Orçamentária 54.689.805,88 74.523.368,72

Aportes de recursos para o RPPS

Aportes de recursos para o RGPS

Recebimentos Extraorçamentários (III) 96.698.778,30 41.585.035,00

Saldo do Exercício Anterior (IV) 6.102.053,13 6.264.565,59

Caixa e Equivalentes de Caixa 6.102.053,13 6.264.565,59

TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 743.989.304,91 672.082.928,77

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI) 595.998.657,85 544.885.669,03

Ordinária 514.360.768,03 149.428.085,64

Vinculadas 81.637.889,82 395.457.583,39

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 69.685.379,57 76.601.255,38

Resultantes da Execução Orçamentária 50.011.859,52 46.429.726,64

Independentes de Execução Orçamentária 19.673.520,05 30.171.528,74

Pagamentos Extraordinários (VII) 36.788.342,86 44.493.951,23

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 41.516.924,63 6.102.053,13

Caixa e Equivalentes de Caixa 41.516.924,63 6.102.053,13

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 19 743.989.304,91 672.082.928,77
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Tabela 31. Demonstração dos Fluxos de Caixa

NE 31/12/2018 31/12/2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 20 45.677.442,22 18.871.101,02

Ingressos 642.937.393,42 624.585.503,14

Receitas derivadas e originárias 1.494.897,06 1.786.259,04

Transferências correntes recebidas -141.633,44 205.635,11

Outros ingressos operacionais 641.584.129,80 622.593.608,99

Desembolsos -597.259.951,20 -605.714.402,12

Pessoal e demais despesas correntes -460.344.847,09 -468.267.421,18

Juros e encargos da dívida

Transferências concedidas -65.865.907,96 -60.493.680,60

Outros desembolsos operacionais -71.049.196,15 -76.953.300,34

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 20 -10.262.570,72 -19.033.613,48

Ingressos

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimento

Desembolsos -10.262.570,72 -19.033.613,48

Aquisição de ativo não circulante -9.986.126,47 -16.341.938,97

Concessão de empréstimos e financiamentos
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Outros desembolsos de investimentos -276.444,25 -2.691.674,51

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 35.414.871,50 -162.512,46

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 6.102.053,13 6.264.565,59

Caixa e Equivalentes de caixa final 41.516.924,63 6.102.053,13

6.2 Notas Explicativas

gem, 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 Integra-
do de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), as DCON 
consolidam as contas das unidades vinculadas a rede do IFBA, com-

6.2.1 Base de Preparação das Demonstrações e  

das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis (DCON) Consolidadas do Institu-
to Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia  (IFBA) 
são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 
4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, 
da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abran-
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posta pela Reitoria mais 22 campi, um polo de inovação e três nú-
cleos avançados e cinco centros de referência em construção, in-
tegrantes 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 indireta, vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC), assim como comporá as demons-
trações contábeis desse último Órgão.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com as ba-
ses propostas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo 
PCASP). Dessa forma, as DCON são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);

II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

III. Balanço Orçamentário (BO);

IV. Balanço Financeiro (BF);

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

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 extraorça-
mentárias, 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 Equivalentes de Caixa;

Na consolidação das demonstrações contábeis da União, são utiliza-
dos critérios de compensação e de exclusão de itens das demonstra-
ções que compensam ou eliminam, respectivamente, as transações 
realizadas entre as entidades que compõem o OFSS, visto que essas 
formam o ente econômico denominado União. No modelo 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 fun-
ção dos processos operacionais. Exemplo: a realização de uma 
despesa orçamentária em uma entidade (com o devido reconheci-
mento do passivo e da variação patrimonial diminutiva) precederá 
a realização orçamentária de uma receita em outra entidade (reco-
nhecimento do ingresso do recurso e da variação patrimonial au-
mentativa);

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 recursos 
financeiro às unidades vinculadas, no BF e DFC, nas doações e trans-
ferências de bens (em valor econômico) entre unidades pertencen-
tes ao Órgão, DVP e BP, dentre outros.
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Ainda sobre a consolidação, complementa-se que são aplicadas re-
gras de compensação ou exclusão de saldos, nas seguintes demons-
trações: BP; BF; DVP; e DFC. Na DMPL, apesar de serem exibidos os 
valores consolidados nos grupos que compõem o patrimônio líqui-
do, não são aplicadas regras de consolidações em relação às movi-
mentações evidenciadas na respectiva demonstração.

Em relação à consolidação do BF e da DFC, faz-se necessário um espe-
cial destaque em relação aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa 
quando comparados os saldos dessas demonstrações com os apre-
sentados 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 compensação 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 ope-
rações de natureza “Intra”, visto que a lógica de consolidação do mo-
delo PCASP é de saldo de contas e não de fluxos financeiros.

Os Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do IFBA não apresenta fluxo 
de operação de natureza “intra”, entre suas unidades vinculadas, logo 
o saldo dessa conta corresponderão ao apresentado no BF, DFC e BP.

6.2.2 Resumo dos Principais Critérios  

e Políticas Contábeis
A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contá-
beis adotados, tendo em consideração as opções e premissas do mo-
delo PCASP.

• Moeda funcional 

A moeda funcional da União é o Real. 

• Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários 
e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e ava-
liados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

• Créditos a curto prazo

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionado, 
principalmente, com: 

(i) adiantamentos e (ii) valores a compensar. Os valores são men-
surados e avaliados pelo valor original, acrescido da atualização 
monetária e juros, quando aplicável.

• 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 
aquisição. Com a implantação do novo sistema de controle, SIADS, 
será adotado o custo médio ponderado, com os respectivos refle-
xos de ajustes patrimonial, conforme orienta o MCASP.

Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, 
mediante as contas para 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 ajus-
tes para perdas, uma vez que esse item está em constante movi-
mentação.
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• VPDs pagas antecipadamente 

Compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas 
(VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade 
ocorrerão no curto prazo. A base de mensuração é o custo histórico.

• 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 incor-
porados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a 
vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos fu-
turos. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos 
diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

• Intangível

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à 
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalida-
de, 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 re-
dução ao valor recuperável do intangível.

• Reavaliação, redução ao valor recuperável, deprecia-
ção, amortização e exaustão 

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor re-
cuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administra-
ção Pública Direta da União, suas autarquias e fundações, tem co-
mo base 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 es-
tão descritos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, 
Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN/MF e na Portaria 
Conjunta STN/SPU nº 3/2014. 

• 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 sejam aplicados, 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, independentemen-
te da classificação, considerando os parâmetros e características 
específicas dos imóveis e preços unitários regionais, atualizados 
periodicamente.

• 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 
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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 for-
ma 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 
como ajustes de exercícios anteriores, efetuando lançamentos 
cuja contrapartida foi diretamente no patrimônio líquido. Após 
a adoção inicial, a perda por irrecuperabilidade do ativo é reco-
nhecida no resultado patrimonial, podendo ter como contra-
partida diretamente o bem ou uma conta retificadora. Depois 
do reconhecimento de uma perda por irrecuperabilidade, a va-
riação patrimonial diminutiva de depreciação, amortização ou 
exaustão do ativo é ajustada para alocar o valor contábil revisa-
do do ativo, menos seu valor residual.

• 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 indi-
retos. O método de cálculo dos encargos de depreciação é apli-
cável a toda a Administração Pública direta, autárquica e funda-
cional 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 
utilização. Porém, quando o valor do bem adquirido e o valor da 
depreciação no primeiro mês sejam relevantes, admite-se, em 
caráter de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor 
do que um mês.

• Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet:

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e au-
tomaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável 
da acessão, utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de 
Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o 
bem for colocado em condições de uso.

A vida útil será definida com base no laudo de avaliação espe-
cífica ou, na sua ausência, por parâmetros predefinidos pela Se-
cretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as 
características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, 
independentemente do fundamento, a depreciação acumulada 
deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor.

• 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) em-
préstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv) 
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obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; (vi) 
provisões; e (vii) demais obrigações. Além disso, o resultado diferido 
consta especificamente do passivo não circulante.

• Apuração do resultado

No modelo do PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:

I. Patrimonial;

II. Orçamentário; e

III. Financeiro.

• Resultado patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das 
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patri-
moniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios 
econômicos ou potencial de serviços fluirão e quando puderem 
ser mensuradas confiavelmente. 

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá de-
créscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de servi-
ços para a União, implicando em saída de recursos ou em redu-
ção 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 
apuração, o resultado é transferido para conta de Superávit/Dé-
ficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD 
é apresentado 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 empe-
nhadas. O resultado orçamentário representa o confronto entre 
as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentá-
rias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente 
no Balanço 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 
Financeiro, é possível identificar a apuração do resultado finan-
ceiro. Em função das particularidades da União, pela observân-
cia do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o 
resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

6.2.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

O grupo “Caixa e Equivalentes de Caixa” contempla numerários em 
moeda nacional, em conta única.

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo em caixa de R$ 
41.516.924,63 milhões, sendo R$ 6.102.053,13 milhões de saldo ao fi-
nal de 31/12/2017, representando uma variação monetária positiva 
de 580,36% correspondendo a um acréscimo de 35.414.871,50 mi-
lhões em relação ao exercício anterior. 

O aumento se deve em função de mudança de sistemática de paga-
mento de ordens bancárias com início no final desse exercício a par-
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tir da folha de pagamento de pessoal do mês de dezembro, desse mo-
do a efetiva saída de recurso financeiro das disponibilidades passaram 
a ocorrer, para a folha de pessoal, no primeiro dia útil do mês subse-
quente a homologação das assinaturas de autorização de pagamen-
to pelo Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, o que corresponde 
a 89,45% do saldo em caixa. Desconsiderando o impacto financeiro da 
folha de pessoal no caixa ao final do exercício, o seu saldo, em compa-
ração ao exercício anterior, sofre uma redução de 29,58% devido, sobre-
tudo, a utilização no exercício de 2018 do saldo acumulados de fonte 
própria arrecadada em exercícios anteriores que contribuíu com o pa-
gamento de despesa de pessoal nos meses de novembro e dezembro.

O saldo em caixa é composto por recurso de fonte própria, oriundo 
de taxa de arrecadação de concurso público, recurso destinado a pes-
soal, assistência estudantil, manutenção do ensino, convênio, termo 
de cooperação e outros. 66,20% das obrigações com fornecedores 
correspondem a recurso de manutenção de ensino, que por sua vez, 
representa apenas 7,3%, aproximado, do saldo em caixa, após deduzi-
do as disponibilidades financeiras de pessoal.

6.2.4 Demais Créditos de Curto Prazo

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de R$ 10.098.503,20 
milhões relacionados aos demais créditos de curto prazo, sendo R$ 
11.787.018,25 milhões de saldo ao final em 31/12/2017, representan-
do uma variação monetária de -14,33% correspondendo a uma redu-
ção de 1.688.515,05 milhões em relação ao exercício de 2017.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do subgrupo “de-
mais créditos de curto prazo”, para o quarto trimestre de 2018 em 
comparação com o saldo final de 2017.

Tabela 32. Demais Créditos  
de Curto Prazo – Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

113110101 - 13º Salário - 
adiantamento

5.164.769,82 1.021.439,67 51,14%

113110102 - 1/3 de férias - 
adiantamento

 2.931.112,44 9.358.911,17 29,30%

113110105 - Salários e 
ordenados - adiantamento

1.274.397,93 716.049,57 12,62%

113811200 - Créditos a re-
ceber por cessão de pessoal

728.223,01 690.617,84 7,21%

Total 10.098.503,20 11.787.018,25

 Fonte: SIAFI, 2018 e 2017.

A tabela apresenta um volume significativo de adiantamento de 13º 
salário, bem como redução em 69% dos adiantamento de férias, em 
comparação a 2017. Nesse exercício foi realizado conciliação dos 
saldos de 13 salários e férias para adequação da nova rotina de fé-
rias e 13º salário prevista na macrofunção 021142 e em atendimento 
as orientações dos órgãos superiores, com baixa de saldo acumula-
dos de exercícios anteriores, referente a férias, e reconhecimento de 
adiantamento de 13º salário de exercício anterior. Com isso, as con-
tas de 13º salário  refletem o relatório da folha de pessoal do exercí-
cio. Quanto a férias será necessário o aguardo de adequação do rela-
tório da folha de pessoal e informações  que permita garantir o regis-
tro a realidade do Órgão. 

Os adiantamentos das férias, salários e 13º representam um direito 
de compensação do Órgão por ocasião de obrigação do mesmo para 
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com seus servidores e colaboradores, quando estes fizerem jus ao re-
cebimento desses direitos, constituindo ativos que não se converterá 
em caixa para o Órgão. 

Verifica-se um aumento na variação monetária dos créditos a receber 
por cessão de pessoal, comparando-se com o exercício anterior, sub-
grupo do ativo circulante “demais créditos de curto prazo”, em fun-
ção da elevação de direitos a receber da Prefeitura Municipal de Si-
mões Filho, Amargosa e Secretaria do Meio Ambiente. Pontua-se que 
uma parcela considerável desses créditos (68,2%), ainda está em es-
tudo e análise, haja vista que parte deles já fora recebido e portanto, 
será ajustado em tempo oportuno.

6.2.5 Estoque

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de R$ 4.686.875,26 mi-
lhões relacionados a estoque, sendo R$ 4.662.096,89 milhões de sal-
do ao final em 31/12/2017, representando uma variação monetária 
positiva de 0,53% correspondendo a um acréscimo de 24.778,37 mil 
em relação a 2017.

Tabela 33. Estoque – Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

115610100 -  
Materiais de consumo

4.507.876,48 4.453.039,65 1,23%

115610200 -  
Gêneros alimentícios

2.308,20 1.798,20 28,36%

115610800 -  
Materiais de expediente

10.797,33 15.691,10 -31,19%

115810100 - Materiais  
de acond. e embalagem

12.653,70 12.653,70

115810201 - Material - esto-
que interno - para distribuir

12.697,50 12.697,50

115810205 - Estoque de 
materiais para premiações

544,50 -100%

115810301 -  
Mercadorias para doação 

112.445,11 137.575,30 -18,27%

115819800 -  
Estoques diversos

31.943,33 31.943,33

115910100 - Ajuste  
de perdas em estoques

(3.846,39) (3.846,39)

Total 4.686.875,26 4.662.096,89

 Fonte: SIAFI, 2018 e 2017.

No subgrupo “estoque” do Ativo Circulante a variação monetária cor-
respondeu a um aumento no fluxo de aquisição de material eletro 
eletrônico, gênero alimentação, material laboratorial e copa cozinha, 
que representam 3,56% do total do estoque. 

As contas de estoque continuam em processo de avaliação, haja vis-
ta a evidencia de conta com intitulação indevida, saldo não movi-
mentado acima de dois exercícios para adequação a realidade do ór-
gão. Ao longo do exercício houve reclassificação de contas com du-
plicidade de informação, em atendimento a orientação das setoriais 
de órgão superiores referente a transposição de saldo, haja vista o 
cancelamento das contas no encerramento do exercício.
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6.2.6 VPDS Pagas Antecipadamente – CP

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de R$ 158.959,49 rela-
cionados a VPDS pagas antecipadamente – CP, sendo R$ 256.508,29 
de saldo ao final de 31/12/2017, representando uma variação mone-
tária de -38,07% correspondendo a uma redução de 97.648,80 em re-
lação ao ano anterior.

Tabela 34. VPDS Pagas Antecipadamente – 
CP – Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

119110000 - Premios de seguros 
a apropriar

41.080,50 44.418,40 -7,51%

119300000-Assinaturas e 
anuidades a apropriar- consol

117.778,99 212.089,89 -44,47%

Total 158.859,49 256.508,29

 Fonte: SIAFI, 2018 e 2017.

A tabela evidencia uma variação monetária negativa, significativa, 
no subgrupo da conta de assinatura e anuidade a apropriar corres-
pondendo ao cumprimento do princípio da competência com o re-
conhecimento das despesas mensais na apuração do resultado, Nes-
se trimestre foi realizado ajuste no saldo das contas de prêmio de se-
guros e assinaturas, uma vez que algumas parcelas deixaram de ser 
contabilizada de forma automática em exercícios anteriores, por fa-
lha de sistema, contudo ainda se verifica em algumas unidades ges-
toras registros antigos e não movimentados, as quais têm sido orien-
tadas a proceder análise e ajuste. 

6.2.7 Bens Móveis

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de R$ 157.917.308,78 
milhões relacionados ao subgrupo do imobilizado “bens móveis”, 
sendo R$ 149.086.653,61 milhões de saldo ao final de 31/12/2017, 
representando uma variação monetária de 5,92% correspondendo a 
um acréscimo de 8.830.655,17 milhões em relação a 2017.

Tabela 35. Bens Móveis – Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH 
(%)

123110100 - Máquinas, 
aparelhos, equipamentos  

60.751.381,84 57.238.689,14 6,14%

123110200 - Bens de 
informática

33.169.635,97 30.648.714,47 8,23%

123110300 - Móveis e 
utensílios

34.545.445,47 32.726.620,52 5,56%

123110400 - Mater. cultural, 
educacional e de com.

11.969.591,28 11.073.296,54 8,09%

123110500 - Veículos 15.191.525,99 15.189.324,99 0,01%

123110700 - Bens móveis 
em elaboração

64.980,00 32.490,00 100%

123119900 - Demais bens 
móveis

2.224.748,23 2.177.517,95 2,17%

Total 157.917.308,78 149.086.653,61

 Fonte: SIAFI, 2018 e 2017.

Máquinas e equipamentos, bens de informática e moveis e utensílios 
representam 81,35% da totalidade dos imóveis. A variação monetá-
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ria nesse subgrupo ocorreu em virtude da aquisição de bens de me-
dição, laboratório e equipamento de informática, para o Polo de Ino-
vação, em Salvador, assim como para atender a necessidade do Cam-
pus Salvador e de estruturação do Campus  Brumado, aquisição de 
acervo bibliográfico nos campi de Brumado, Juazeiro e Lauro de Frei-
tas, equipamento de informática e mobiliário, em maior volume, nos 
campi de Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Barreira, Simões Filho e 
Reitoria, dentre outros bens de uso nos demais campi. 

Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis em elaboração, se refe-
re a implantação de plataforma vertical no campi de Simões Filhos, a 
qual será reclassificado em tempo oportuno, considerando a defini-
ção de bens móveis. 

Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis a classificar”, em demais 
bens moveis se refere a auxilio pesquisador concedido para a exe-
cução de projeto de sustentabilidade no Campus Salvador, os bens 
serão classificados tão logo for realizado a prestação de contas dos 
pesquisadores com a aquisição dos bens. 

Nos trimestres consta registrado aquisição de bens para o programa 
médio-tec, bem como doação de equipamento de informática pe-
la Câmara dos Deputados ao Órgão e equipamento hidráulico e elé-
trico pelo Núcleo de Refrigeração, Controle e Automação, grupo de 
pesquisa, ao Campus Salvador.

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 es-
sa razão o saldo dos bens móveis apresentado no Balanço não refle-

te a realidade atualizada do Órgão, pelo não reconhecimento mone-
tário do desgaste desses bens ao longo do tempo.

6.2.8 Bens Imóveis 

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de R$ 340.939.513,36 mi-
lhões relacionados ao subgrupo do imobilizado “bens imóveis”, sendo 
R$ 340.564.137,91 milhões de saldo ao final em 31/12/2017, represen-
tando uma variação monetária de 0,11% correspondendo a um acrés-
cimo de 375.375,45 mil em relação ao final do exercício anterior.

Tabela 36. Bens Imóveis – Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

123210100 - Bens de uso 
especial registrados

157.636.329,78 138.705.321,65 13,65%

123210200 - Bens de uso 
especial não registrados

19.335.737,39

123210400 - Bens 
dominicais não registrados

149.999,89

123210600 - Bens imóveis 
em andamento

178.488.523,66 177.869.768,84 0,35%

123210700 - Instalações 4.664.660,03 4.653.310,03 0,24%

Total 340.939.513,36 340.564.137,91

  Fonte: SIAFI, 2018 e 2017.

O acréscimo no subgrupo do imobilizado, título de bens imóveis de 
uso especial registrado, reflete a variações ocorridas em função de 
procedimento de reavaliação de imóvel do campus de Simões Fi-
lhões e ao registro de ginásio poliesportivo de Barreiras, após baixa 
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de obras em andamento. No primeiro trimestre houve procedimen-
to de baixa, pelo Campus Salvador, de saldo econômico de imóveis 
de propriedade da Reitoria, por motivo do mesmo já ter sido regis-
trado no Spiunet pela Reitoria conforme RIP 3849.00871.500-9 e RIP 
3849.00872.500-4. 

Bens Imóveis em andamento – O acréscimo nesse subgrupo 
corresponde à reclassificação dos bens de uso especial não regis-
trado do campus de Porto Seguro e Salvador, assim como constru-
ção do modulo avançado de Campo Formoso, do término da cons-
trução do Campus de Santo Antônio de Jesus e Brumado, do pa-
vilhão de aulas do Campus de Jacobina e Santo Amaro, do labora-
tório de pesca do módulo de Salina das Margaridas, biblioteca do 
campus de Barreira e implantação de elevador na clínica escola do 
Campus Salvador. 

Evidencia-se na composição da estrutura dos imóveis que “bens imó-
veis 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 informação do 
termo de conclusão das obras para o correto registro do bem, segun-
do a sua espécie, no SIAFI como bens registrados no SPIUnet, ainda 
permanecem nessa conta contábil. Ressaltamos que houve inicio de 
procedimento formal orientativo visando distinguir com clareza a se-
gregação 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 macrofunção 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, segrega-
dos dos imóveis de uso educacional, oriundo do Spiunet.

6.2.9 Depreciação, Exaustão e Amortização  

Acumulada de Bens Imóveis

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo credor de R$ 441.139,31 
relacionados ao subgrupo do imobilizado “depreciação, exaustão e 
amortização acumulada de bens imóveis”, sendo R$ 294.609,99 de 
saldo ao final em 31/12/2017, representando uma variação monetá-
ria de 49,73% correspondendo a um acréscimo de R$ 146.529,32 em 
relação a 2017.

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 depreciação, 
pelo SPIUNET, não representa a realidade econômica atualizada dos 
bens do Órgão. Situação também aplicada aos imóveis já concluídos 
que ainda permanecem na conta de obras em andamento, por au-
sência de documentação que suporte o registro da reclassificação. 

Verifica-se que as quotas de depreciação transferida para o resultado 
do exercício, com periodicidade mensal, demonstram-se crescente 
de janeiro a fevereiro, com redução em março, apesar de não haver 
variação no custo original da conta de imóveis de uso educacional 
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nos períodos citados de algumas unidades, voltando a crescer nos 
trimestres subsequentes. Pontua-se ainda que apesar de ter ocorri-
do procedimento de reavaliação dos imóveis, em algumas unidades, 
não há evidencia de baixa da depreciação nas mesmas para nova re-
contagem a partir do novo saldo atualizado do imóvel, conforme 
orienta o artigo 7º, parágrafo segundo da Portaria Conjunta SPU/STN 
nº. 703/2014. Neste mesmo artigo a Portaria citada define o méto-
do da Párabola de Kuentzle como método de depreciação a ser utili-
zado para a avaliação dos bens imóveis. Procedendo uma simulação 
desse método, tomando como base uma vida útil qualquer e não ha-
vendo alteração no custo histórico dos imóveis, verifica-se que a taxa 
de depreciação serão decrescente, apontando necessidade de estu-
do da sistemática e adequação à realidade da norma. 

6.2.10 Intangível

O intangível é composto por softwares. Em 31/12/2018, o IFBA apre-
sentou um saldo de R$ 800.818,80 mil, sendo R$ 792.896,33 mil de sal-
do ao final em 31/12/2017, representando uma variação monetária de:

0,06%, para os softwares com vida útil indefinida, correspondendo a 
um acréscimo de 449,00 em relação ao exercício de 2017 no campus 
de Simões Filho. 

0,89%, para os softwares com vida útil definida, correspondendo a um 
acréscimo de 7.473,47 no campus de Eunápolis e Vitoria da Conquista.

Observamos que esse subgrupo ainda está em processo de avaliação 
considerando a necessidade de informação que demonstre se tratar 
de forma confiável de bem intangível, haja vista o critério da separa-
tibilidade ou resultante de direito contratual / legal, bem como a de-

finição do prazo de vida útil, determinável ou indeterminável, para 
adoção de medidas de reclassificação e atualização econômica.

6.2.11 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 

Assistenciais a Pagar – CP 

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passi-
vo no valor de R$ 33.175.378,18 milhões, não havendo saldo ao final 
de 31/12/2017. O acréscimo foi constituído em função da mudança 
da sistemática de pagamento, a partir do final desse exercício, com a 
geração de ordens bancárias, após assinatura do Ordenador de Des-
pesas e Gestor Financeiro, no primeiro dia útil subsequente, do do-
cumento folha de pessoal. O Demonstrativo contábil evidencia na 
disponibilidade suficiência de recurso financeiro para a garantia do 
pagamento dessa obrigação.

6.2.12 Fornecedores e Contas a Pagar – CP

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passi-
vo “Fornecedores e Contas a pagar” no valor de R$ 1.619.890,05 mi-
lhões, sendo R$ 1.056.088,12 de saldo ao final em 31/12/2017, repre-
sentando uma variação monetária positiva de 53,39% corresponden-
do a um acréscimo de 563.801,93 mil em relação a 2017. 

A variação apontada decorre do fato de que o montante de despe-
sas liquidadas a pagar ao final de 2017 foi menor em comparação ao 
exercício de 2018 e em função da insuficiência de disponibilidade de 
caixa na fonte de manutenção do ensino, no último trimestre do ano 
em curso, que favorecesse a diminuição do volume das obrigações 
a pagar. Apesar de O Balanço Patrimonial evidenciar no ativo finan-
ceiro suficiência de saldo para a diminuição das obrigações com for-
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necedores, 89,45% dos recursos financeiros ali apresentados estão 
comprometidos com as obrigações trabalhistas e representam ape-
nas 7,30% das disponibilidades com manutenção de ensino.

Na tabela abaixo são apresentadas as unidades gestoras contratan-
tes, com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar 
na data base de 31/12/2018.

Tabela 37. Fornecedores e Contas 
a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante

31/12/2018 AV (%)

158145/26427 - IFBA/Reitoria 354.573,75 21,89%

158592/26427 - IFBA/Campus Jacobina 219.452,07 13,55%

158407/26427 - IFBA/Campus Simões Filho 199.264,87 12,30%

158589/26427 - IFBA/Campus Irecê 151.636,09 9,36%

158510/26427 - IFBA/Campus Eunápolis 140.574,87 8,68%

158406/26427 - IFBA/Campus Santo Amaro 114.626,39 7,08%

158590/26427 - IFBA/ Campus Feira de Santana 80.637,06 4,98%

158585/26427 - IFBA/Campus Paulo Afonso 74.899,43 4,62%

158405/26427 - IFBA/Campus Valença 62.784,38 3,88%

Demais 221.441,14 13,67%

Total 1.619.890.05 100%

Fonte: SIAFI, 2018.

As unidades gestoras 158145, 158592 e 158407, por exemplo, (são) 
responsáveis por 47,74% do total a ser pago. Isso ocorre por conta da 
centralização do orçamento de alguns campi na UG 158145 (Reito-
ria), sobretudo a execução de despesas de contratos de serviços con-

tinuados, 95,22% das obrigações com fornecedores pertencem aos 
campi de Juazeiro, Euclides da Cunha, Polo de Inovação, Brumado 
e Lauro de Freitas. A unidade Gestora 158592 além das obrigações 
com contratos continuados, tem executando obras de estruturação 
de laboratório com termo de execução descentralizada, tendo con-
cluído o exercício com insuficiência de recurso financeiro que garan-
tisse o seu pagamento. O campus 158407 apresenta o maior volume 
de obrigação com serviço de limpeza, haja vista evidencia de apro-
priação intempestiva, não havendo suficiência de recurso financeiro 
na unidade para a conclusão da fase da despesa na proximidade do 
término do exercício.

Na tabela apresentada a seguir estão relacionado os 06 fornecedores 
mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2018.

Tabela 38. Fornecedores e Contas a Pagar – 
Por Fornecedor

31/12/2018 AV (%)

Sulclean Serviços Ltda 279.921,39 17,28%

Guardsecure Segurança Empresarial Ltda 225.753,20 13,94%

Renovar Engenharia Ltda 209.149,83 12,91%

Compac Construções Ltda 205.494,72 12,69%

S.s. Empreendimentos e Serviços Eireli 157.545,86 9,73%

Dk8 Automação Industrial Ltda - Epp 145.000,00 8,95%

Demais 397.025,05 24,51%

Total 1.619.890,05 100%

Fonte: Tesouro Gerencial, 2018.
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Os fornecedores: Sulclean Serviço Ltda, Guardsecure Segurança Em-
presarial Ltda e Renovar Engenharia Ltda representam 44,13% do total 
a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

• SULCLEAN SERVICOS LTDA: Prestação de serviço de natureza con-
tinuada de limpeza, conservação, higienização e copeiragem, de 
acordo com a demanda;

• GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA: Serviço conti-
nuado de vigilância armada, desarmada, motorizada e eletrônica 
na dependência da Reitoria e seus Campi;

• RENOVAR ENGENHARIA LTDA: Prestação de Serviços contínuos de 
operação, manutenção, preventiva, corretiva e preditiva, com for-
necimento de peças, materiais e mão-de-obra, bem como realiza-
ção de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos 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 Sulclean Serviço Ltda.

Em 25/04/2016 se inicia a vigência do contrato nº 12/2016, publica-
do no DOU em 20/04/2016, tendo por objeto a prestação de serviço 
de natureza continuada de limpeza, conservação, higienização e co-
peiragem, de acordo com a demanda, conforme pregão nº 02/2016 e 
empenho 2016NE800015, valor global de R$ 17.362.177,44 milhões.

6.2.13 Demais Obrigações de curto prazo – CP

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo no subgrupo do passi-
vo “Demais Obrigações de Curto prazo” no valor de R$ 10.312.695,35 
milhões, sendo R$ 607.013,49 de saldo ao final em 31/12/2017, re-

presentando uma variação monetária de 1598,92% correspondendo 
a um acréscimo de 9.705.681,86 em relação ao último exercício. 

Na tabela 16, é apresentada a composição do subgrupo “Demais 
Obrigações de curto prazo”, para os exercícios de 2018 e 2017.

Tabela 39. Demais Obrigações de curto prazo  
– Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

218810100 - Consignações 4.056.809,12 1.604,56 252.730%

218810400 - Depósitos nao 
 judiciais

480,00 480,00

218910100 - Indenizações,  
restituições 

289,76

218910200 - Diárias a pagar 450,00 -100%

218911900 - Incentivos a educa-
ção, cultura

452.922,10 602.967,64 -24,88%

218912300 - Auxílios financeiros 
a pesquisador

 1.080,00

218915700 - Obrigações com en-
tidades federais

5.801.114,37

218923600 - Valores em trânsito 
exigíveis

1.511,29 100%

Total 10.312.695,35 607.013,49

 Fonte: SIAFI 2018.

A tabela aponta que a variação monetária ocorreu em função do au-
mento das obrigações com consignações e com entidades federais, 
em volume significativo, nesse 4º trimestre de 2018, devido à mu-
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dança de sistemática dos pagamentos, com início a partir da folha de 
pessoal do mês de dezembro, situação em que as ordens bancárias 
somente foram emitidas no primeiro dia útil do mês subsequente ao 
pagamento. 94,73% das obrigações apresentadas correspondem a 
retenção da folha de pessoal para transferência a outros entes. 

Os incentivos a educação evidencia redução de 24,88% em rela-
ção ao 4º trimestre de 2017 e representam 4,39% das demais obri-
gações de curto prazo. Apesar de haver recurso disponível na limite 
de saque, o pagamento da obrigação foi transposto para o mês sub-
sequente, em razão do repasse de recurso ter ocorrido na segunda 
quinzena do mês de dezembro, buscando-se evitar o volume de or-
dens bancárias canceladas por ausência de saque e domicílio bancá-
rio inválido no encerramento do exercício. O Campus Salvador e Pau-
lo Afonso responde por 81,09% do saldo de incentivo a educação.

Observa-se que no subtítulo “incentivo a educação” ainda consta 
despesa de exercício anterior a 2016, em função da expectativa de 
repasse de recurso financeiro de termo de execução descentralizada 
pela SETEC/MEC. 

6.2.14 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 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo 
no subgrupo de obrigações contratuais a executar no valor de R$ 
10.236.229,67 milhões, sendo R$ 10.418.570,58 de saldo ao final em 
31/12/2017, representando uma variação monetária de -1,75% cor-
respondendo a uma redução de 182.340,91 em relação ao último 
exercício. O registro do subgrupo ocorrem de forma manual e com 

base na liquidação dos títulos e documentos comprobatório das 
despesas, não havendo rotina de registro automáticos dos saldos 
dos contratos, a partir da sua vigência de forma integrada com o SIA-
GS, na maioria dos Campi, por esse motivo os saldos apresentados 
não refletem a realidade do Órgão, evidenciando saldo remanescen-
te de contratos já encerrados, os quais estão em processo de análise 
para subsidiar as baixas.

6.2.15 Resultado do Exercício – PL
O Resultado do Exercício é constituído pelo confronto entre recei-
tas e despesas apurados até o quarto trimestre de 2018 e compõem 
a linha de Resultados Acumulados do Patrimônio Liquido apresen-
tado no Balanço Patrimonial. Em 31/12/2018 o IFBA apresenta um 
saldo de R$ 23.905.489,41 milhões, sendo R$ 55.309.707,67 milhões 
de saldo ao final de 31/12/2017, representando uma variação mo-
netária negativa de -56,78%, correspondendo a uma redução de 
31.404.218,26 milhões em relação ao exercício anterior. A variação 
apontada é decorrente de uma reavaliação no imóvel da sede da Rei-
toria no final de 2017, favorecendo um acréscimo de receita não efe-
tiva naquele último exercício, em relação a 2018, uma vez que os 
percentuais de aumentos entre receitas e despesas efetivas nos dois 
exercícios se aproximam.

6.2.16 Ajustes de Exercícios Anteriores
Os Ajustes de Exercícios Anteriores compõem a linha de Resultados 
Acumulados do Patrimônio Liquido apresentado no Balanço Patri-
monial, o qual é constituído pelo resultado apurado até o quarto tri-
mestre de 2018, pelos Resultados de Exercícios Anteriores e Ajustes 
de Exercícios Anteriores. 
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Os Ajustes de Exercício anteriores registram os efeitos da mudan-
ça de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício 
anterior, que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Nesse quarto trimestre de 2018, o grupo apresentou um saldo nega-
tivo de R$ 24,6 milhões, representando uma diminuição de 4,60% do 
resultado do órgão. 

Na tabela a seguir, apresenta-se a distribuição do saldo por unidade 
vinculada.

Nesse quarto trimestre de 2018, o grupo apresentou um saldo nega-
tivo de R$ 24,6 milhões, representando uma diminuição de 4,60% do 
resultado do órgão. Na tabela a seguir, apresenta-se a distribuição do 
saldo por unidade vinculada.

Tabela 40. Ajustes de Exercícios Anteriores por UG

31/12/2018 AH (%)

IFBA/Campus Salvador (18.847.927,10) 76,53%

IFBA/Reitoria (5.705.575,91) 23,17%

IFBA/Campus Simões Filho (49.341,58) 0,20%

IFBA/Campus Irecê (12.844,59) 0,05%

IFBA/Campus Seabra (7.495,54) 0,03%

IFBA/Campus Eunápolis (5.722,42) 0,02%

IFBA/Campus Barreiras (2.208,83) 0,01%

IFBA/Campus Vitória Conquista (492,18) 0,00%

IFBA/Campus Ilhéus 2.166,56 -0,01%

Total (24.629.441,59) 100%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

Os ajustes de exercícios anteriores cresceram em 3816,39%, em re-
lação a 2017 e correspondem, de forma expressiva, a baixa de va-
lor econômico de imóveis pelo Campus Salvador, haja vista regis-
tro realizado pelo Spiunet na Unidade Gestora da Reitoria, por se 
tratar de propriedade desta, conforme RIP 3849.00871.500-9 e RIP 
3849.00872.500-4, baixa de adiantamento de férias acumuladas de 
exercícios anteriores, ajuste de 13º salário, haja vista recomendação 
de conciliação conforme relatório da folha de pagamento do perío-
do, macrofunção 021142 e MSG:20181314747, bem como baixa de 
saldo de reconhecimento de passivos já realizado na Reitoria. Contu-
do se verifica que o registro inicial do imóvel ao custo de aquisição 
realizado pelo Campus Salvador, não fora reconhecido pelo Spiunet 
quando do registro do valor econômico de imóvel na unidade Ges-
tora da Reitoria, conforme aponta saldo econômico do RIP citado no 
SIAFI, em período anterior a outubro de 2017.  

6.2.17 Resultado Patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica na confrontação das va-
riações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais 
diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios eco-
nômicos fluirão e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, 
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 decrésci-
mos nos benefícios econômicos, implicando em saída de recursos ou 
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em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a lógica 
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 modelo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA 
e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, 
o resultado é transferido para conta de Superavit/Deficit do Exercí-
cio. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na 
Demonstração das Variações Patrimoniais.

O Resultado Patrimonial apurado em 31/12/2018 foi superavitário 
em R$ 23,9 milhões e está demonstrado na tabela abaixo, ao se con-
frontar Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Tabela 41. Variações Patrimoniais Aumentativas x 
Variações Patrimoniais Diminutivas

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Variações Patrimoniais 
Aumentativas

661.982.737,57 668.299.662,44 -0,95%

Variações Patrimoniais 
Diminutivas

638.077.248,16 612.989.954,77 4,09%

Resultado Patrimonial do 
Período

23.905.489,41 55.309.707,67 -56,78%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

O resultado patrimonial apurado no quarto trimestre de 2018 foi 
positivo em R$ 23,9 milhões, apresentando um deficit nominal em 
-56,78% evidenciado no mesmo período do ano anterior, quando 

o resultado teve superavit de R$ 55,9 milhões. Dentre as principais 
causas, destaca-se a reavaliação de bens imóveis na unidade sede 
da Reitoria naquele último exercício. Ressalta-se que o resultado 
patrimonial deve ser analisado com cautela, pois ainda estão ocor-
rendo alterações oriundas da adoção do regime de competência, 
em convergência às normas internacionais de contabilidade do se-
tor público, e não há uma tendência consolidada para o resultado 
patrimonial.

Dentre as principais variações, destacam-se:

I. Aumento nas VPA de exploração e vendas de bens, serviços e di-
reitos na ordem de 12,25%;

II. Aumento nas transferências e delegações recebidas de 2,09%;

III. Redução na Valorização e Ganho c/ Ativo e Desincorporação de 
Passivo em 50,79%;

IV. Aumento na VPD de Pessoal e Encargos na ordem de 8,61%;

V. Aumento nas VPD de Benefícios Previdenciários e Assistenciais em 
6,04%;

VI. Aumento nas VPD de uso de bens, serviços e consumo de capital 
fixo em 3,97%.

Houve uma diminuição nas VPA não financeira na ordem de -0,94%, 
com destaque para os elementos que os compõem, conforme a ta-
bela a seguir.
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Tabela 42. Variações Patrimoniais Aumentativas – 
Não Financeira

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos

1.277.202,92 1.137.854,65 12,25%

Transferências e delegações 
recebidas

641.104.703,74 628.000.636,42 2,09%

Valorização e Ganho c/ Ativo e 
Desincorporação de Passivo

18.948.351,86 38.501.610,99 -50,79

Outras variações patrimoniais 
aumentativa

646.651,87 651.584,41 -0,76%

Total 661.976.910,39 668.291.686,47 -0,94%

A variação monetária apontada na Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos se refere a um aumento de arrecadação decor-
rente de taxa de alugues e concurso público, haja vista ter havido no 
exercício concurso público para professor substituto e atualização de 
contratos de alugues em algumas unidades.

As Transferências e delegações recebidas representam 96,85% das 
variações patrimoniais aumentativas sendo composta por repasse e 
sub repasse de recursos financeiro para pagamento de despesas em-
penhadas no exercício, transferências (recebidas e concedidas) de 
recursos financeiro para pagamento de restos a pagar, movimenta-
ção patrimonial que constitui disponibilidade de recurso financeiro 
por compensação de tributos e contribuições federais devido, trans-
ferências financeira de termos de convênios com instituição privada 
(Fundação Escola Politécnica da Bahia), doações de bens móveis por 

pessoa física e jurídica de direito público e privado aos campus de 
Barreiras, Salvador, Ilhéus, Reitoria e transferências de bens móveis e 
imóveis entre as unidades do órgão.

A variação apontada decorre do fato de ter havido maior volume de 
transferências financeiras, decorrente da execução orçamentária no 
exercício, em função do aumento do saldo de despesas liquidadas 
em 2018, relativo às despesas empenhadas no exercício, em compa-
ração a execução do mesmo período de 2017, já que as transferên-
cias financeiras para o pagamento dos restos a pagar naquele último 
exercício foi maior. 

Observa-se que os sub repasses são transferências de recursos finan-
ceiros realizados aos campi a partir dos repasses recebidos. Desse 
modo os mesmos não constitui acréscimo de recurso financeiro para 
o Órgão. No processo de consolidação das contas de transferências 
intragovernamentais do órgão as variações patrimoniais aumentati-
vas dos campi intituladas como “sub repasse” são adicionadas, contu-
do verificamos que as mesmas são subtraídas nas variações patrimo-
niais diminutivas, o mesmo ocorre com as transferências para paga-
mento dos restos a pagar.

A variação monetária apontada na valorização e ganho c/ ativo e 
desincorporação de passivo se refere a uma reavaliação do imóvel 
sede da Reitoria em 2017, superior em 45,24% ao registro de reava-
liação de imóveis do Campus de Simões Filhos e Barreiras, após baixa 
de obras em andamento, no exercício corrente. 

Os grupos relacionados ao desempenho financeiro (Variações Pa-
trimoniais Aumentativas Financeiras e Variações Patrimoniais Di-
minutivas Financeiras), quando associados em conjunto (Resulta-



155 

do Patrimonial das VPA e VPD Financeiras), apresentam um déficit de 
108,17%, passando de um resultado negativo de R$ 85 mil, em de-
zembro de 2017, para um negativo de R$ 177 mil, em dezembro de 
2018, o que representa uma piora no desempenho financeiro de cer-
ca de R$ 92 mil. 

Abaixo, encontram-se as tabelas comparativas dos desempenhos fi-
nanceiros apurados até dez/2018, comparados ao mesmo período 
do ano anterior, bem como das variações comparativas relacionadas 
aos períodos mencionados.

Tabela 43. Desempenho Financeiro apurado na DVP

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Variações Patrimoniais  
Aumentativas Financeiras (I)

5.827,18 7.975,97 -26,94%

 Juros e Encargos de Mora 912,43 1.852,30 -50,74%

Remuneração de Depósitos  
Bancários e Aplicações Financeiras

4.914,75 6.123,67 -19,74%

Variações Patrimoniais  
Diminutivas Financeiras (II)

182.640,09 92.914,29 96,57

 Juros e Encargos de Mora 169.795,81 81.758,64 107,68%

Descontos Financeiros Concedidos 12.844,28 11.155,65 15,14%

Resultado Patrimonial das  
VPA e VPD Financeiras (I) - (II)

(176.812,91) (84.938,32) 108,17

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

Tabela 44. Variação do Desempenho Financeiro  
Dezembro 2018 x Dezembro 2017

Variação

 Juros e Encargos de Mora -88.977,04

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações 
Financeiras

-1.208,92

Descontos Financeiros Concedidos -1.688,63

Total (91.874,59)

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

A Variação Financeira corresponde ao confronto entre o volume de 
rendimento de aplicação financeira auferida no período, acrescido 
dos juros e multas incidente, sobretudo, de taxas de aluguel, dedu-
zido dos acréscimos monetários, incidente especialmente de con-
tribuições previdenciárias e serviços de energia elétrica vencidas, e 
descontos financeiros concedidos as taxas de aluguéis, referente ao 
exercício atual e anterior.

Pontua-se que os rendimentos de aplicações decorrem de pequenas 
receitas de convênios que, em conjunto com os juros e encargos ati-
vos, possuem uma representatividade inexpressiva se considerado o 
montante global de variação patrimonial aumentativa. Nesse exercí-
cio houve devolução de receitas de convênios contribuindo para que 
os rendimentos se tornassem ainda menor, o qual se destina a ma-
nutenção do convênio que o gerou.

Há que se considerar a interpretação de que o órgão não possui au-
torização legislativa para a aplicação financeira de suas receitas de 
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arrecadação própria, conforme Ofício Circular nº 32/2015-GAB/SPO/
SE/MEC e MP nº 2.170-36/2001, as quais não contribui para a melho-
ra dos rendimentos de aplicação.

O aumento das receitas de aluguéis contribuem para o aumento dos 
descontos financeiros concedidos, haja vista a possibilidade de redu-
ção das taxas de concessão de uso, nos períodos de baixa sazonali-
dade das ofertas nos serviços de restaurante e lanchonetes nas uni-
dades de ensino. 

A execução centralizada do Orçamento de algumas unidades na sede 
da Reitoria contribuem para o aumento significativo dos juros e en-
cargos de contribuição previdenciária e de energia elétrica, haja vis-
ta a viabilidade da logística documental, assim como a insuficiência 
periódica de repasses financeiros. Os juros e encargos na tabela apre-
sentada respondem ao resultado de piora do desempenho financeiro. 

Abaixo, é apresentado o resultado da DVP, expurgando-se os efeitos 
da VPA financeira e VPD financeira:

Tabela 45.  DVP sem o Efeito das VPA e VPD Financeiras

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Variações Patrimoniais  
Aumentativas  (I)

661.976.910,39 668.291.686,47   -0,94%

Exploração e vendas de bens, 
serviços e direitos

1.277.202,92 1.137.854,65 12,25%

Transferências e delegações  
recebidas

641.104.703,77 628.000.636,42  2,09%

Valorização e Ganho c/ Ativo e 
Desincorporação de Passivo

18.948.351,86 38.501.610,99 -50,79%

Outras variações patrimonial 
aumentativa

646.651,87 651.584,41 -0,75%

Variações Patrimoniais  
Diminutivas (II)

637.894.608,07 612.897.040,48 3,97%

Pessoal e Encargos 423.128.340,25 389.577.306,4 8,61%

Benefícios Previdenciários  
e Assistenciais

51.596.691,76 48.656.621,69 6,04%

Uso de Bens, Serviços e  
Consumo de Capital Fixo

74.213.368,92 71.382.105,57 3,97%

Transferências e Delegações 
Concedidas

70.388.370,90 82.198.433,00 -14,37%

Desvalorização e Perda de Ati-
vos e Incorporação de Passivos

2.279.919,79 4.096.549,00 -44,35%

Demais VPD 16.287.916,45 16.986.024,82 -4,11%

Resultado Patrimonial das VPA  
e VPD Não Financeiras (I) - (II)

24.082.302,32 55.394.645,99 -56,53%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

Ao desconsiderar as VPA e VPD financeiras de ambos os períodos, 
tem-se um resultado positivo da ordem de R$ 55,4 milhões e 24,1 
milhões em 2017 e 2018. Observa-se que a VPD de Pessoal e Encar-
gos apresentou um aumento de R$ 33,5 milhões (8,61%), quando 
comparado ao mesmo período do exercício anterior. O mesmo fato 
foi visualizado na VPD de uso de bens, serviços e consumo de capital 
fixo que teve um aumento de cerca de R$ 2,8 milhões (3,97%), quan-
do comparado ao mesmo período do exercício anterior. Merece des-
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taque o percentual de diminuição da VPD de desvalorização e perda 
de ativo -44,35%, o qual se refere a ocorrência de maior volume de 
reclassificação de bens imóveis no Spiunet, com baixa de obras em 
andamentos e baixa de registro de contas indevidas por orientação 
da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), no exercício anterior, es-
pecialmente nos campi de Barreira e Salvador. 

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 99,55% do re-
sultado se manteve inalterado, representando uma variação de ape-
nas -0,25%. 

6.2.18 Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário se constitui a partir da confrontação entre 
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 gráfico a seguir demonstra-se o comportamento das despesas 
empenhadas e das receitas realizadas, em comparação com a res-
pectiva dotação e previsão atualizadas até o quarto trimestre.

Gráfico 7. Receitas e Despesas – Previsão x Execução
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Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de receita realizada no 
valor de R$ 1,35 milhões, enquanto que as despesas apresentou um 
saldo empenhado no valor de R$ 596 milhões, ocasionando um re-
sultado orçamentário deficitário na ordem de 595 milhões. 

Observa-se que as receitas realizadas correspondem a esforços de 
arrecadação do próprio Órgão sendo composta principalmente por 
alugues e taxa de processo seletivo para cursos técnicos. O volu-
me de despesas empenhadas são financiados sobretudo por repas-
se de recurso do Governo Federal, o qual não compõe o montante 
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de receita arrecadada pelo Órgão, resultando no deficit apurado no 
período. 

O empenho de despesas até o quarto trimestre de 2018 representou 
102,55% da dotação atualizada para o exercício, enquanto a realiza-
ção de receita no período em análise alcançou 55,41% da previsão 
atualizada, evidenciando insuficiência de dotação e frustração de ar-
recadação no período.

O Balanço Orçamentário, ao final do exercício de 2018, evidencia in-
suficiência de dotação tanto para as despesas correntes, grupo ou-
tras despesas, quanto para as despesas de capitais, ou seja, as des-
pesas empenhadas superaram, em 2,38% e 739,17%, as despesas fi-
xadas corrente e de capital, em função dos termos de execução des-
centralizadas, dentre as quais 79,89%, correspondem a termo de 
cooperação com a SPO/MEC para a construção dos campi avança-
do de Jaguaquara e Campo Formoso assim como o Centro de Refe-
rência de Casa Nova, Camacã, São Desidério e Monte Santo; 10,20% 
dos termos de cooperação se referem a execução de outras despe-
sas correntes referentes a elaboração de planos municipais de sanea-
mento básico da FUNASA, ao apoio a formação profissional, científi-
ca e tecnológica, Médio-Tec subsequente e ao Programa de Alimen-
tação Escolar do FNDE, etc. Em 2017 a insuficiência de dotação para 
as despesas corrente e de capital, apontada nesse demonstrativo, foi 
de 10,70% e 75,95%, respectivamente.

Os termos de execuções descentralizadas representam dotação 
aprovada em Lei de Outros Órgãos que são transferidos para a exe-
cução de projetos nas políticas de ensino, pesquisa, extensão e ino-
vação desta Instituição, os quais na consolidação das demonstrações 

em nível de BGU representarão o equilíbrio orçamentário, haja vista 
que no Balanço Orçamentário dos Órgãos que realizaram as transfe-
rências ocorrerá uma economia orçamentária.

A previsão da receita é composta por histórico de exercício anterior, 
em 2017 evidencia um excesso na arrecadação, a qual compôs a pre-
visão de 2018, entretanto a perspectiva de realização de concurso 
público para servidores técnicos administrativos nesse exercício não 
ocorreu, ocasionando uma frustração de receita no período.

Tabela 46. Receitas Correntes Realizadas Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Receita Patrimonial 549.839,02 489.507,81 12,32%

Receitas de Serviços 720.346,74 645.166,82 11,65%

Demais Receita Corrente 83.077,86 857.219,52 -90,31%

Total 1.353.263,62 1.991.894,15 -32,06%

Fonte: SIAFI, 2018.

As receitas patrimoniais são compostas por aluguéis de espaço inter-
no e os rendimentos provenientes da aplicação de recurso na conta 
única, representando 40,63% do montante de receita corrente arre-
cadado no exercício. A tabela evidencia um crescimento de 12,32% 
em relação ao exercício anterior.

As receitas de serviços, categoria econômica receita corrente, são 
composta por serviços administrativos,  taxa de inscrição em concur-
so público, processo seletivo, dentre outros. A realização dessa recei-
ta neste 4º trimestre representou 53,23% da totalidade das receitas 
arrecadadas do órgão. Verifica-se um crescimento de 11,65% dessa 
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receita em relação a 2017, haja vista ter havido processo seletivo pa-
ra professor substituto, fato não ocorrido naquele último exercício.

As demais receitas agrega as transferências correntes, que é compos-
ta por por devolução de saldo de recurso de convênio a instituição 
privada, tais como: Fundação Escola Politécnica da Bahia e Fundação 
de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia, correspondendo ao va-
lor de R$ 244.463,44. Pontua-se que 3,68% dessa devolução foi nova-
mente transferida para compor a disponibilidade do órgão, no gru-
po outras receitas pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das 
Ciências. No quarto trimestre desse exercício foi transferido recurso 
financeiro pelo Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Em-
presas (SEBRAE), como convenio, para fomento as atividades de ex-
tensão no valor de R$ 93.830,00. 

Como explanado anteriormente, o empenho de despesas no perío-
do em análise montou a quantia aproximada de R$ 595 milhões, en-
quanto que no mesmo período de 2017, tal fase da execução da des-
pesa pública montou a cifra de R$ 544,9 milhões. 

Tabela 47. Despesas Empenhadas Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Despesas correntes 563.638.077,28 535.228.514,99 5,31%

Despesas de capital 32.360.580,57 9.657.154,04 235,09%

Total 595.998.657,85 544.885.669,03 9,38%

Fonte: SIAFI, 2018.

As despesas correntes executadas em 2018 foram crescentes em 
5,31%, aproximados, em comparação a 2017, esse crescimento se de-

ve ao aumento na aplicação de recurso no grupo de despesas de pes-
soal, em 9,13%,  em relação ao exercício anterior. O grupo outras des-
pesas correntes é composto por despesa com aquisição de material 
e serviços que garante o funcionamento e a manutenção das institui-
ções de ensino, pesquisa e extensão e nesse exercício teve uma redu-
ção de -7,86% na execução em comparação ao exercício anterior.

Os investimentos realizados em 2018 teve um crescimento de 
235,09% em comparação a execução dessa despesa no mesmo pe-
ríodo de 2017, apesar da dotação atualizada para 2017 ter sido maior 
em 29,74%, em relação ao exercício de 2018. As despesas de capi-
tal compõe a realização de obras e aquisição de ativo fixo, em função 
da estruturação dos novos campi e manutenção do desenvolvimen-
to das atividades dos campi antigos. 88,08% dos investimentos reali-
zados foram decorrente de termo de execução descentralizados com 
a SPO/MEC e a Fundação Nacional da Cultura para, sobretudo, rea-
lização de obras de construção os campi avançado de Jaguaquara e 
Campo Formoso, assim como o Centro de Referência de Casa Nova, 
Camacã, São Desidério e Monte Santo, bem como instalação do Nú-
cleo de Produção Digital.

O saldo de despesa de capital empenhado no valor de R$ 32.360.580,57, 
correspondendo a 839,17% da dotação ou fixação de despesa atuali-
zada para investimento. Os investimentos aplicados na instituição de 
ensino, pesquisa e extensão representam 5,43% do volume total das 
despesas empenhadas, dentre os quais, 2,41% já foram liquidados 
e pagos, evidenciando uma perspectiva, nesse quarto trimestre de 
2018 de 96,79%, do saldo empenhado para inscrição em restos a pa-
gar não processado (RPNP) a liquidar e 0,80% de aplicação de recur-
so em investimento liquidado, processado, a ser pago. (RPP).
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Tabela 48. Despesas Correntes Composição

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Pessoal e Encargos Sociais 452.698.523,38 414.826.435,16 9,13%

Outras Despesas Correntes 110.939.553,90 120.402.079,83 -7,86%

Total 563.638.077,28 535.228.514,99 5,31%

Fonte: SIAFI, 2018.

As despesas de pessoal representam 75,96% do total das despesas em-
penhadas, dentre as quais 91,02% foram liquidadas e pagas, evidencian-
do uma perspectiva de saldo para inscrição em restos a pagar proces-
sados a ser pago de 8,98%, haja vista mudança na sistemática de paga-

mento da folha de pessoal a partir do mês de dezembro, o qual passou 
a ocorrer no primeiro dia útil do mês subsequente a autorização.

As outras despesas correntes destinadas à manutenção e funciona-
mento da instituição de ensino, pesquisa e extensão representam 
18,61% do total das despesas empenhadas, destas, 79,51% já foram 
liquidadas e pagas, mediante reconhecimento do direito do credor, 
com a apresentação de títulos e documentos comprobatório da des-
pesa, evidenciando uma perspectiva de 17,03% do saldo empenha-
do para inscrição em restos a pagar não processado (RPNP) a ser li-
quidado e 3,45% em restos a pagar processados (RPP) a ser pago, o 
qual compõe as obrigações de curto prazo apresentada no passivo 
circulante do balanço patrimonial nesse quarto trimestre de 2018.

Tabela 49. Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados
Ano de Inscrição Montante em 01/01/2018 (a) Pagos (b) Cancelados (c) Saldo a pagar 31/12 do ano X (d) = (a-b-c)

2017 1.289.001,04 1.274.824,37 12.861,30 1.315,37

2016 226.161,06 201.919,76 2.816,00 21.425,30

2015 28.661,04 25.827,86 3,10 2.830,08

2014 24.744,40 24,744,40

2013 554,92 554,92

2012 1.297,80 1.297,80

Restos a Pagar Não Processados

Ano de Inscrição Montante em 01/01/2017 (e) Liquidados (f ) Pagos (g) Cancelados (h)
Saldo a pagar 31/12 do 

ano X (i) = (e-g-h)

2017 39.942.347,71 28.777.724,67 28.490.394,25 1.881.694,87 9.570.258,59

2016 7.217.145,23 4.358.626,04 4.336.999,61 1.298.116,01 1.582.029,61

2015 3.801.056,32 900.565,07 899.338,30 864.757,02 2.036.961,00
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2014 2.482.084,51 186.242,01 180.074,14 732.081,08 1.569.929,29

2013 1.606.025,56 203,19 203,19 922.721,45 683.100,92

2012 740.950,16 13.433,51 13.433,51 565.768,85 161.747,80

2011 538.872,22 238.240,44 300.631,78

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não  
Processados Liquidados

A tabela mostra a composição dos restos a pagar processados do 
IFBA por exercício. 95,68%, dos restos a pagar processados já foram 
liquidados e pagos até o 4º trimestre de 2018, mantendo-se um sal-
do de 3,32%, o que corresponde ao valor de R$ 52.167,87, grupo ou-
tras despesas correntes e investimento, o qual estarão em processo 
de análise e verificação para a efetiva realização. 

O grupo outras despesas corrente compõe o maior volume de res-
tos a pagar processados a ser pago, representando 96,93% do sal-
do de restos a pagar cujos títulos e documentos já fora apresentados 
para a realização do pagamento. As despesas correspondem, dentre 
outras, a serviços de caráter continuados de contratos encerrados e 
pendente de acordos trabalhistas, bem como bolsa de termo de exe-
cução descentralizado já encerrado, pendente de repasse de recurso 
para conclusão de pagamento.

Restos a Pagar Não Processados

A tabela mostra a composição do saldo, em 2018, dos restos a pagar 
não processados inscritos e reinscrito em 31 de dezembro do exer-
cício anterior por Grupo de Despesa, o que corresponde ao volume 
de despesas global no valor de R$ 56.328.481,71 milhões. 60,22% 
dos restos a pagar não processados, inscritos e reinscrito, já foram li-

quidados e pagos nesse quarto trimestre de 2018. 11,55% desse vo-
lume foram cancelados, mantendo-se um saldo de 28,24% a se-
rem executados no exercício subsequente., o que corresponde a R$ 
15.904.658,99 milhões.

Observa-se que o grupo outras despesas corrente representa 
79,15% do total de despesas inscrita e reinscrita a executar, com-
posta, sobretudo, por serviços de assistências técnicas pendente de 
execução e pagamento, matérias de distribuição gratuita, alimen-
tação e assistência social a ser entregue e a ser pago, bolsa e auxilio 
de estudo a ser concedido e pago ao ensino e pesquisa. No quarto 
trimestre de 2018 foram executados 58,88% do grupo outras despe-
sas corrente.

As despesas de investimentos são compostas por obras a executar 
e ativo fixo a ser entregue, representando 20,85% do total das des-
pesas inscritas e reinscrita a executar. No 4º trimestre de 2018 foram 
executadas 64,08% das despesas de investimentos.

Pontua-se que 11,55% dos restos a pagar não processados inscritos 
e reinscritos foram cancelados, os quais representam, de forma signi-
ficativa, saldos remanescentes de serviços em geral, obras e bens de 
uso, materiais de consumo e assistência estudantil não executáveis. 
Nesse exercício 0,73% do montante dos restos a pagar não processa-
dos inscritos e reinscritos foram bloqueados e cancelados, em aten-
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dimento ao Decreto 93.872/86 e 9.428/18 que estabelece validade 
de execução em até 18 meses, com as ressalvas nele estabelecidas, 
compondo o montante dos cancelamentos.

A Reitoria é o órgão que possui o maior volume de restos a pagar 
não processados inscritos quando considerado apenas o orçamento 
proveniente das unidades executoras (UG’s) vinculadas à sua estrutu-
ra, detendo 44,94% do total geral. Isso ocorre devido ao fato da mes-
ma concentrar a execução dos termos de execução descentralizadas, 
tais como a elaboração de planos municipais de saneamento básico 
da FUNASA, apoio a formação profissional, científica e tecnológica, 
Médio-Tec, aquisição de alguns serviços centralizados para a sinaliza-
ção, identificação e acessibilidade de alguns campi além de obras de 
novos módulos educacionais. 

O Campus Porto Seguro concentra a execução de termo de execução 
descentralizada referente ao apoio, a capacitação e formação em sa-
beres indígenas, essa ação representa o maior montante em restos a 
pagar, seguida de saldo remanescente de contratos continuados e as-
sistência social ao educando, o qual concentra 14,12% dos restos a 
pagar de todo órgão, 64% dos mesmos referem a despesas empenha-
das em exercício anterior a 2016. O campus Salvador é a maior uni-
dade em termo de discentes, apresentando como montante signifi-
cativo saldo remanescente de termo de execução descentralizada do 
prêmio de implementação de energia renovável e captação de água 
pluvial a realizar, serviço de reestruturação das áreas acadêmicas e 
administrativas a concluir, bolsa ao educando a conceder e bens de 
uso a adquirir.

Gráfico 8. Restos a Pagar - Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino
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Do volume dos restos a pagar a ser reinscrito em 2019, 70,50% cor-
responde a ação de manutenção e desenvolvimento do ensino, o 
equivalente a R$ 11.213.508,23, deste, 33,11% se concentra no ano 
de 2017 e 25,83% do seu montante estão na unidade da Reitoria, se-
guido do campus de Porto Seguro.

6.2.19 Resultado Financeiro
O resultado financeiro no quarto trimestre de 2018 foi superavitário 
em R$ 35,4 milhões e sua formação é detalhada na tabela apresenta-
da na sequência, comparando-o ao mesmo período de 2017.

Tabela 50. Resultado Financeiro 

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Receita Orçamentária 1.353.263,62 1.991.894,15 -32,06%

Despesas Pagas 501.048.799,49 503.654.320,28 -0,52%

(499.695.535,87) (501.662.426,13) -0,39%
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Transferências Financeiras 
Recebidas

639.835.209,86 622.241.434,03 2,83%

Transferências Financeiras 
Concedidas

69.685.379,57 76.601.255,38 -9,03%

570.149.830,29 545.640.178,65 4,49%

Recebimentos  
Extraorçamentários*

1.748.919,94 353.686,25 394,48%

Pagamentos  
Extraorçamentários

36.788.342,86 44.493.951,23 -17,32%

(35.039.422,92) (44.140.264,98) -20,62%

Resultado Financeiro do 
Exercício

35.414.871,50 (162.512,46) -21.892,10%

 *Exceto valores a inscrever em RP. Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

Em 31/12/2018, o IFBA apresentou um saldo de receita ordinária e 
vinculada de R$ 1.353.263,62, sendo R$ 1.991.894,15 de saldo em 
31/12/2017, o que representa uma variação monetária negativa de 
-32,06% correspondendo a uma redução de 638.630,53 mil em rela-
ção ao quarto trimestre do exercício anterior. 

A redução se deve em função de uma devolução de recurso de con-
vênio a Fundação Escola Politécnica da Bahia, para operacionaliza-
ção dos ressarcimentos pela própria convenente, bem como devolu-
ção de saldo remanescente de projeto a Fundação de Amparo a Pes-
quisa do Estado da Bahia,  por motivo de finalização do mesmo, as-
sim como mudança na sistemática de devolução de salário e bol-
sa alunos à STN (fonte 100), o qual passou a ser classificado, a partir 
desse exercício, como recebimento extra orçamentário. 

Pontua-se que nas receitas orçamentárias constam receitas de alu-
gueis, indenização de seguro de veículo, serviços administrativos e 
taxa de concurso público, assim como os acréscimos com multas co-
brados sobre os serviços de alugues e taxa de concurso público. 

No quarto trimestre de 2018 se verifica que as receitas provenientes 
de arrecadação própria cresceram na proporção de 25,35%, em rela-
ção ao mesmo período do exercício anterior, evidenciando variação 
monetária ativa em decorrência de recebimento de indenização de 
seguro, crescimento de arrecadação de aluguel e taxa de concurso 
público.

Pontua-se que também agrega essas receitas as indenizações ao erário 
em cumprimento ao art. 46 da lei 8.112/90 de devolução de salários, 
bolsas estágios, auxilio pesquisador e diárias, da extinta fonte 0112.

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, in-
centivos, aquisição de bens de uso, consumo e serviços correntes e 
de capital, dentre outras, os quais representam 84,07% do total dos 
dispêndios e teve uma redução de -0,52%, conforme tabela.

As transferências financeiras recebidas são constituídas por repas-
se e sub repasse de recursos financeiros para pagamento de despesas 
empenhadas no exercício, transferências de recursos financeiros pa-
ra pagamento de restos a pagar e movimentação patrimonial que se 
constitui como disponibilidade de recurso financeiro por compensa-
ção de tributos, contribuições federais e pagamento de despesas para 
unidade da mesma esfera, através de Guia de Recolhimento da União. 
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A variação apontada decorre do fato de ter havido maior volume de 
transferências financeiras resultante da execução orçamentária de 
2018, sobretudo para o pagamento de despesas de pessoal, haja vis-
ta que as transferências de recurso para pagamento de restos a pagar 
no quarto trimestre de 2017 foram maior em 26,67%, em comparação 
ao exercício em curso, em decorrência de ter havido maior volume de 
despesas processadas de saldo em restos a pagar naquele período.

As transferências financeiras concedidas são compostas por re-
passe e sub-repasse de recurso financeiro concedido às unidades 
vinculadas, transferências de recursos financeiro para pagamento de 
restos a pagar e movimentação patrimonial constituídas por devolu-
ção de despesas de exercício anterior ao tesouro nacional, tais como 
folha de salário, bolsa estágio, assistência, auxilio a pesquisador, diá-
ria e outros. 

A variação apontada denota que as transferências às unidades vincu-
ladas para pagamento de despesas de restos a pagar, no quarto tri-
mestre de 2018, foram menor em relação ao montante repassado no 
mesmo período de 2017 em virtude das despesas liquidadas neste 
último exercício terem sido maiores em 19,42%.

O confronto das transferências recebidas com as transferências con-
cedidas respondem pelo saldo de recurso recebido para a garantia 
do pagamento das despesas do período.

Dentre os pagamentos extraorçamentários, cerca de 96,29% referem-
se ao pagamento dos restos a pagar no montante de R$ 35,4 milhões, 
os recebimentos extraorçamentários se referem a um aumento signifi-
cativo de devolução de ordens bancárias canceladas no período.

6.2.20 Geração Líquida de Caixa e Equivalentes  

de Caixa

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, até o quarto trimestre de 2018, o resultado apu-
rado pela órgão foi positivo em R$ 35.4 milhões, representando um 
aumento significativo em relação ao mesmo período do exercício an-
terior, quando a geração líquida de caixa foi negativo em R$ 162,5 
mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 51. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes 
de Caixa Formação

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Atividades Operacionais 45.677.442,22 18.871.101,02 142,05%

Atividades de Investimento (10.262.570,72) (19.033.613,48) -46,08%

Atividades de Financiamento

Total 35.414.871,50 (162.512,46) -21.892,10%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

• Atividades Operacionais

Segundo informações extraídas da Demonstração de Fluxos de 
Caixa (DFC), as ações que mais contribuíram para a geração líqui-
da positiva observada até o quarto trimestre de 2018 foram aque-
las relativas às Atividades operacionais, em especial, a mudança de 
sistemática de pagamento de ordens bancárias com início no final 
de 2018 a partir da folha de pagamento de pessoal do mês de de-
zembro, desse modo a efetiva saída de recurso financeiro das dis-
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ponibilidades passaram a ocorrer, para a folha de pessoal, no pri-
meiro dia útil do mês subsequente a homologação das assinaturas 
de autorização de pagamento pelo Ordenador de Despesa e Gestor 
Financeiro, o que corresponde a 89,45% do saldo em caixa, assim 
não compõem o desembolso dessa atividade as despesas de pes-
soal do mês de dezembro, contribuindo para um volume maior de 
caixa no período.

Até o quarto trimestre de 2018, os ingressos relacionados às ativida-
des operacionais, no valor de R$ 642,9 milhões, tiveram aumento de 
2,94% em relação ao mesmo período de 2017, enquanto que o de-
sembolso, no valor de R$ 597,3 milhões, teve redução de -1,40%. O 
resultado positivo, no valor de 45,68 milhões, foi maior do que aque-
le apresentado no mesmo período de 2017, resultando em um au-
mento de 26,81 milhões, em função do desembolso de pessoal.

Tabela 52. Fluxo de caixa das Atividades Operacionais

31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

Ingressos (I) 642.937.393,42 624.585.503,14 2,94%

Receitas Derivadas e  
Originárias

1.494.897,06 1.786.259,04 -16,31%

Transferências Correntes 
Recebidas

-141.633,44 205.635,11 -168,88%

Outras Ingressos das 
Operações

641.584.129,8 622.593.608,99 3,05%

Desembolso (II) -597.259.951,2 -605.714.402,12 -1,40%

Pessoal e demais despesas -460.344.847,09 -468.267.421,18 -1,69%

Juros e Encargos da dívida

Transferências Concedidas -65.865.907,96 -60.493.680,60 8,88%

Outros Desembolsos das 
operações

-71.049.196,15 -76.953.300,34 -7,67%

Total (III = I-II) 45.677.442,22 18.871.101,02 142,05%

Fonte: SIAFI, 2017 e 2018.

A redução nas Receitas Derivadas e Originárias se deve em função da 
alteração da sistemática de recebimento das devoluções de despe-
sas de fonte ordinárias a partir do exercício em curso, a qual compõe 
o grupo “outros ingressos das operações”, bem como devolução de 
saldo remanescente de projeto a Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado da Bahia, por motivo de finalização do mesmo. O Recebimen-
to das despesas devolvidas constituem-se de devolução de salários, 
auxilio financeiro a aluno, dentre outros, as quais compõem as recei-
tas originárias e derivadas dos trimestres de exercício anterior, im-
pactando o saldo dessas receitas em maior volume em 2017.

Nas transferências financeiras recebidas, grupo outros ingressos das 
operações, constam os ingressos-intra, estando agregado aos sub-re-
passes dos campi, os quais não representa um ingresso efetivo, mo-
tivo pelo qual se verifica na composição do saldo do desembolso da 
demonstração do fluxo de caixa, grupo outro desembolso das ope-
rações, a dedução das transferências financeiras concedidas, o equi-
valente a R$ 69.685.379,57 milhões. Compõe esse volume de recurso 
as movimentações patrimoniais decorrente de devolução de despe-
sas de exercício anterior a Secretaria do Tesouro Nacional -STN, haja 
vista a agregação das mesmas aos ingressos, “receita derivada e ori-
ginária” e “devolução de arrecadação de outras unidades e da Rede 
IFBA”, nesse grupo, objeto de análise.
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O desembolso referente a pessoal e demais despesas se referem a 
pagamento de aposentados e pensionistas, o qual evidencia um 
acréscimo de 1,29%, em relação ao exercício de 2017, tendo por 
maior volume o grupo “educação”, em que 72,55% do seu saldo é 
composto por folha com pessoal ativo da União, os demais corres-
pondem a despesas com manutenção para o funcionamento institu-
cional tais como material de consumo, serviços de terceiros, diárias, 
bolsa estudantil, pesquisa, benefícios, dentre outros, representando 
uma redução de -2,15% no quarto trimestre de 2018, em compara-
ção ao mesmo período de 2017. Essa redução se deve em função da 
mudança da sistemática da folha de pagamento do mês de dezem-
bro que a partir desse exercício somente ocorrerá no mês subsequen-
te. A DFC detalhada evidencia esse quadro de forma mais objetiva.

Em 2017 foi celebrado termo de cooperação técnica com a Funda-
ção 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 segrega-
da em auxílio pesquisador e prestação de serviço a ser realizado pe-
la Escola Politécnica da Bahia, sendo pago nesse quarto trimestre 
48,82% para auxílio pesquisador e 51,18% para prestação de serviço, 
do montante evidenciado nessa Demonstração Financeira, corres-
pondendo ao valor de R$ 1.025.109,47.

• Atividades de Investimentos

Em relação ao fluxo de caixa das “atividade de investimento”, até o 
quarto trimestre de 2017, o IFBA apresentou um saldo de aquisição 
de ativo não circulante no valor de R$ 9.986.126,47 milhões, corres-
pondendo a uma redução de -38,89% em relação ao quarto trimes-
tre de 2017, os quais são compostos por obras em andamentos e ins-
talações (20,84%) e aquisição de moveis (79,16%), haja vista ter havi-
do maior pagamento no último exercício para despesa com investi-
mento, apesar de evidencia de maior dotação executada nesse exer-
cício dessa natureza de despesas. 

90,06% do grupo “outros desembolsos” referem-se a serviço para ma-
nutenção de bens imóveis, em especial a instalação de cobertura me-
tálica no ginásio poliesportivo do Campus Salvador. Esse grupo apre-
sentou uma variação monetária negativa de -89,73% no quarto tri-
mestre de 2018 em relação ao exercício anterior, haja vista a conclu-
são da realização do desembolso para as instalações no espaço es-
portivo da unidade de ensino de Salvador naquele último exercício.



7 · OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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7 · OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

7.1 Temas incluídos no relatório integrado

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 consi-
derou o Modelo de Negócio, o Planejamento Estratégico e a Estrutu-
ra 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 relações 
de causa e efeito entre os componentes da estratégia da Instituição, 
permitindo a seleção de indicadores e de metas quantitativas e qua-
litativas que refletissem informações sobre assuntos que afetam, de 
maneira significativa, a capacidade do IFBA em gerar valor em curto, 
médio e longo prazo.

As oportunidades, riscos e impactos resultantes das atividades exe-
cutadas pelo IFBA, e apresentados neste relatório integrado, têm por 
objetivo permitir aos agentes que compõem a Estrutura de Gover-
nança do IFBA a identificação da capacidade desta Instituição em ge-
rar valor ao longo do tempo. Esses agentes incluem, entre outros, os 

colaboradores, os fornecedores e parceiros, a comunidade local, re-
gional e nacional, os legisladores e reguladores e os formuladores de 
políticas.

O acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle In-
terno (OCI), no âmbito do IFBA, é realizado pela unidade de Audi-
toria Interna, por meio dos sistemas Monitor e módulo Auditoria e 
Controle Interno e explanado no item 7.

A materialidade das informações ocorreu através do levantamento 
de dados/informações nas fontes primárias abaixo descritas:

• Instrução Normativa TCU nº 63/2010; 

• Instrução Normativa TCU nº 72/2013;

• Portaria TCU nº 369/2018;

• Decisão Normativa TCU nº 172/2018;

• Decisão Normativa TCU nº 170/2018;

• Plataforma Nilo Peçanha (PNP);

• Tesouro Gerencial;

• Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI);

• Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIAPE).
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A UPC coleta as informações da seguinte forma:

• Coleta de dados pertinentes a cada setor estratégico do IFBA, atra-
vés de preenchimento de  formulários/quadros/tabelas;

• Coleta de dados nos sistemas federais de  gerenciamento de infor-
mações;

• Elaboração de textos, notas explicativas e análise crítica dos indi-
cadores de desempenho como resultados da gestão.

Os dados coletados são avaliados e compatibilizados para serem tra-
balhados na elaboração de  Indicadores acadêmicos, financeiros e 
gestão de pessoas realizados na Pró-reitoria de Administração e Pla-
nejamento, bem como a análise e  compilação das Notas Explicativas 
elaboradas pelo setor contábil do IFBA.

7.2 Tratamento de Determinações  
e Recomendações do TCU

O acompanhamento das deliberações proferidas pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU ocorre, inicialmente, por meio do registro no 
Sistema Eletrônico de Informação – SEI logo após a recepção do ofí-
cio emanado pelo egrégio Tribunal.Em seguida, preenche-se a pla-
nilha de controle referente às determinações e recomendações do 
TCU, na qual contém informações relacionadas aos acórdãos, bem 
como as devidas providências adotadas pelas unidades competen-
tes deste Instituto referente a cada um deles.

No que concerne às deliberações emanadas pelo TCU, por meio de 
acórdãos, encontram-se nas tabelas apresentadas, abaixo, a visão ge-
ral que atualmente permeia o Instituto.

Tabela 53. Deliberações emanadas pelo TCU por meio de acórdãos no Exercício 2018

Acórdão Deliberações

14532/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

20/11/2018

13957/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

06/11/2018
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Acórdão Deliberações

13773/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

06/11/2018

13466/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

30/10/2018

13414/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

30/10/2018

13042/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

23/10/2018

11375/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

25/09/2018

11348/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

25/09/2018

11198/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

25/09/2018
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Acórdão Deliberações

11136/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.  

25/09/2018                                       

10141/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso V, “d”, do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência no Tribunal de Contas da União, em retifi-
car, por inexatidão material, o Acórdão 5.513/2017-TCU - 1ª Câmara , onde se lê “Vagner Gomes dos Santos Machado (022.047.725-69) ” leia-
se “Vagner Gomes dos Santos Cardoso (022.047.725-69) ”, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, de acordo com 
os pareceres emitidos nos autos.

04/09/2018

9011/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

21/08/2018

7313/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.       

24/07/2018

6498/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.                                                                             

24/07/2018

5693/2018
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

19/06/2018
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Acórdão Deliberações

5692/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

19/06/2018

5012/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

05/06/2018

1224/2018

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA), no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC) , com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos fe-
derais possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdí-
cio de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção.

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;

9.1.2. implemente os arranjos institucionais exigidos na Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU 1/2016, relacionados à gestão de riscos, 
aos controles 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 geren-
ciamento, 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 vis-
tas a padronizar e manter atualização periódica das informações divulgadas em sua página de transparência, relativas aos procedimentos 
licitatórios e às contratações realizadas pela entidade, com observância às orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e Enti-
dades do Poder Executivo Federal, em especial o seu item 7;
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9.1.4. inclua nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas as normas de ética e disciplina, conforme Resolu-
ção 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 
apontado 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 Ministé-
rio 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 estabelecimen-
to dos requisitos de formação e experiência necessários ao bom desempenho da função, em atenção aos itens 60 a 62 do anexo da Instru-
ção 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 
Normativa 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 finan-
ceiros necessários para execução de cada uma de suas ações e que os recursos destinados sejam suficientes, apropriados e eficazmente aplica-
dos, conforme apontado no item 100 do anexo da Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União;

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 
aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contra-
tação, valor estimado, 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 pla-
no 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 responsá-
veis pelas ações e o prazo previsto para implementação, justificando, se for o caso, a não adoção das recomendações contidas no item 9.2;
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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 Ministério 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 Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão;

9.4.3. não utilização de método objetivo e documentado para estimativa das quantidades contratadas, a exemplo do identificado nos pro-
cessos 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, alínea 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 Ministério do Planejamento;

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 ocor-
ra 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 
acompanhamento 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 trabalho 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 contra-
to 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 prepos-
to 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;



176 

Acórdão Deliberações

1224/2018

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.

30/05/2018

4859/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de 
admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

29/05/2018

4626/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

22/05/2018

1070/2018

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os parece-
res emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, acolher as justificativas apresentadas pelo reitor 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, em resposta ao ofício de audiência 3.114/2017-TCU/SECEX-BA, de 
1/11/2017; em considerar cumprida a determinação do subitem 1.10 do acórdão 977/2016 – Plenário; em dar ciência desta deliberação, 
bem como da instrução à peça 39, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; e em arquivar o processo.

16/05/2018

4161/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

08/05/2018

3362/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos auto.                                                                                                

17/04/2018
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal no  item “Interessados”, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

10/04/2018                             

635/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária reservada de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento nos arts. 143, incisos III e V, “a”, 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, 
por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235, uma vez que não está acompanhada de indício con-
cernente à irregularidade denunciada, e, nos termos do art. 55, caput, da Lei 8.443/1992, levantar o sigilo dos autos, exceto no que se refere 
à identidade do denunciante; dar ciência desta deliberação e da instrução de peça 4 ao denunciante, promovendo-se, em seguida, o arqui-
vamento do processo, de acordo com o parecer da Sefip. 

21/03/2018

2021/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de 
concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, in-
ciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato 
constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

20/03/2018

1655/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal elencados  no  item “Interessados”,de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

06/03/2018

1615/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

06/03/2018

674/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

06/02/2018
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de 
admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 
art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7º da Resolução TCU nº 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de ob-
jeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.                     

23/01/2018   

48/2018

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos 
de admissão de pessoal elencados  no  item “Interessados”,de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

23/01/2018

Dos acórdãos acima citados, somente o 1224/2018 possui determinações e recomendações, conforme especificado a seguir.

Tabela 54. Relação das deliberações do TCU que foram expedidas com as que foram atendidas

ACÓRDÃO
DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES

STATUS
Quantidade Expedida Quantidade Atendida

1224/2018 21 21
Atendida (OFÍCIO Nº 253/2018/GABINETE.REI); OFÍCIO Nº 271/2018/GABINETE.
REI; OFÍCIO Nº 297/2018/GABINETE.REI )

Tabela 55. Determinações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação da TCU

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

041.158/2012-1 1410/2015 – TCU - Plenário 1.6 Ofício nº 1543/2015-TCU/SECEX-BA 10/07/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA

Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP
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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 Oli-
veira Silva, Maria do Carmo Gomes Ferraz, Ricardo Leite Maciel, Roselandia Maria Serra Verde Coelho Rocha, Samuel Azevedo Santos, Selma Souza Davi, Va-
nessa 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:
Através  do Memorando de Nº 2/2017/DGP-COLEN.REI , de 03 de março de 2017, encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, pela Coordenação de 
Legislação e Normas – COLEN, prestou as seguintes informações:

• que o processo de nº23278.000393/2015-91, cujo interessado é o servidor Fernando Augusto Pereira Bulhões está em sua Coordenação para a instrução 
final, já tendo  havido atualização de débitos para ressarcimento;

• que os Processos de Ressarcimento nº 23278.000428/2013-21(Carlos Alberto Gonzaga Sá), 23278.000426/2013-31(Cláudio Mário Nascimento) e 
23278.0004276/2013-86 (Virgínia Silva Neves) não encontram-se arquivados naquela Coordenação;

• que em seu acervo, fora localizado o processo 23278.003947/2015-69, cuja interessada é a servidora Virgínia Silva Neves, cujo o ato final foi o encaminhamento 
das peças para abertura de Processo Administrativo Disciplinar –, o que fora feito, a contento, conforme informações prestadas pela Correição(0147256);

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

• que os processos de acumulação instruídos por aquela COLEN eram arquivados na CAAP e, a partir de certo momento, começaram a ser arquivados na 
própria DGP;

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

Em continuidade, através do Memorando CPAD – Nº 010/2017, de 08 de março de 2017, foram prestadas as seguintes informações:

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

• que foi verificado que as notificações, relativas aos  servidoresRoselândia Maria Serra Verde Coelho Rocha e Albano Portela Machado, não foram entre-
gues por estarem licenciados para doutoramento, sendo que o Sr. Albano foi liberado antes da abertura do PAD,enquanto a Sra. Roselândia foi liberada  
para o Doutorado no Rio Grande do Sul, já no curso deste PAD, inclusive com Parecer da Procuradoria, após consulta realizada pela presidência anterior;

• que a liberação, antes de notificados os acusados, dificulto um pouco a entrega das respectivas notificações e as cópias do PAD;

• que foram reanalisados o caso de todos os acusados a partir  de 04/05/2016, diligenciados no sentido de se oficiar as respectivas instituições para que en-
viassem documentação que servirá para integrar o rol probatório, sendo que já conseguiu algumas respostas; 
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• que foram iniciadas as intimações para as oitivas dos primeiros servidores que acontecerão no dia 31/05/16;

• que está tendo algumas dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos, sobretudo no que diz respeito à estrutura disponibilizada para a comissão, o 
que entende não ser ideal, a demora em obter resposta aos memorandos enviados para os setores internos do Instituto, bem como o fato do processo di-
zer respeito a 16 acusados, sendo que não havia nenhuma conexão entre os mesmos e nenhuma conexão entre as situações;

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

• que foram apresentadas as defesas dos indiciados,  foram devidamente citados e que atualmente a comissão se encontra em fase final de elaboração do 
Relatório Final para encaminhar o Processo para devido julgamento, sendo que acredita que a conclusão e o envio se darão no máximo no próximo dia 
15/03/2017.

Obs: Conforme Despacho 0414006 (21/08/2017), as determinações do 1410/2015 ainda estão sendo implementadas. Não houve manifesta-
ção por parte da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP em 2018.

7.3 Acompanhamento das diligências do TCU

Detalhamento dos indícios, pendentes de esclarecimentos, decorrentes da fiscalização na Folha de Pagamento do Instituto pelo TCU.

Tabela 56. Acompanhamento das diligências do TCU

TIPO
INDÍCIOS

STATUS
Quantidade Dias em espera

Filha maior solteira em provável união estável
1 157

Aguardando esclarecimento do Gestor
1 145

Acumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício ou vencimento 1 124 Aguardando esclarecimento do Gestor

Descumprimento de jornada de trabalho

24 188

Aguardando esclarecimento do Gestor3 158

 1 130

Servidor sócio gerente/administrador de empresa privada 6 1125 Aguardando esclarecimento do Gestor

Aposentadoria por invalidez para beneficiário em condição de retornar à atividade 2 576 Aguardando esclarecimento do Gestor
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TIPO
INDÍCIOS

STATUS
Quantidade Dias em espera

Acumulação irregular de cargos 1 176 Aguardando esclarecimento do Gestor

Dedicação exclusiva desrespeitada 29 202 Aguardando esclarecimento do Gestor

7.4 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 Monitor, no 
qual os setores se manifestam quanto às supracitadas recomendações, informando sobre as providências adotadas.

Tabela 57. Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

01 5152 20/09/2012 201001437 Constatação 1 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Candidato nomeado com rendimento inferior ao necessário para classificação em concurso público, em decorrência de incorreções na ava-
liação da prova de títulos.

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 certame, além de não 
ter causado qualquer prejuízo aos candidatos envolvidos; Considerando que a instauração de PAD visando apurar tais fatos acarretariam 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 defini-
ção pela Comissão de Sindicância quanto à admissibilidade do pleito.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Prorrogação de prazo de atendimento 22/09/2016 

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

02 16583 20/09/2012 241536 Constatação 2 Em análise pela CGU Irecê

Achados de Controle

Constatação 2: 10 - Pagamento indevido de R$6.494,78 na execução de meias canas de concreto.

Dados da Recomendação

Recomendação 16583: Que o fiscal do contrato apenas ateste os quantitativos contidos nos boletins de medição após a devida verificação in loco da execução.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019 : No intuito de comprovarmos as informações anteriormente encaminhadas e conforme cálculos apresentados, 
encaminhamos anexo, anulação do saldo do empenho nº 2010NE900165 no valor de R$ 3.296,17

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 27/11/18:  Embora o gestor informe que a Planilha de medição n° 05 do 1° Aditivo da obra de construção do Campus Irecê 
contempla a glosa do valor de R$ 3.296,20 em seu item 9.2.8.6, na documentação apresentada não foi possível identificar o referido lançamento. Dessa for-
ma, necessária se faz a comprovação da glosa em questão bem como a informação das providências adotadas quanto à supervisão da atuação dos fiscais.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 26/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

03 16584 20/09/2012 241536 Constatação 4 Para Providências do Gestor Irecê

Achados de Controle

Constatação 4: Problemas na execução da obra, bem como utilização de materiais defeituosos.

Dados da Recomendação

Recomendação 16584: Que o Ifba fiscalize adequadamente a execução das obras, e obrigue a contratada a refazer os serviços mal executados, mormente 

que ainda não foi entregue o recebimento provisório.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Reiteramos as informações encaminhadas anteriormente através do Ofício 014/2012/REITORIA/GAB. Foram soli-
citados os reparos através de relatórios encaminhados à empresa através do Termo de Recebimento Provisório (anexo), tais problemas foram solucionados 
posteriormente, conforme termo de recebimento definitivo da obra (anexo).

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 03/11/2017: Apresentados os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra, mas não o anexo que contemplaria os 
itens destacados no relatório de auditoria e que seriam objeto de reparos. O fato de o IFBA ter expedido tais documentos não é evidência de que os proble-
mas identificados foram sanados. Não há comprovação da realização dos serviços.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 03/12/2017

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

04 34053 19/09/2011 201108752 Constatação 4 Para Providências do Gestor Salvador
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Achados de Controle

Constatação 4: Salário pago a maior 

Dados da Recomendação

Recomendação 34053: O Gestor deverá aperfeiçoar os controles atinentes à folha de pessoal com o fim de evitar a pagar valores maiores que o devido, 
posto que, apesar do desconto a ser feito em 29 meses, não deixa de representar prejuízo aos cofres públicos.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, desenvolvido pela CGU (2014/2015) para monitorar os pagamentos dos 
servidores públicos do Poder Executivo Federal de forma sistemática e continuada, vem possibilitando correções nas eventuais falhas humanas ocorridas na exe-
cução dos lançamentos no SIAPE. Destacamos que o caso apresentado ao tempo (pagamento a maior) foi único em um universo de 5mil lançamentos/mês.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 21/01/2019: 

Trata-se de erro praticado nos lançamentos da folha de pagamento em 2010, que consistiu em pagamentos a maior de salário pago a uma servidora, no 
montante de R$ 8.786,60. Na época, a Unidade declarou que providenciaria o ressarcimento dos valores pagos a maior e, na forma da legislação vigente, fa-
ria parceladamente os descontos em folha. 
Em face da ocorrência, recomendou-se que o IFBA aperfeiçoasse seus controles atinentes à folha de pessoal com o fim de evitar novas ocorrências de paga-
mentos maiores que o devido. 
Nesse intervalo entre 2010 e 2018 houve, com efeito, importantes avanços no controle de folhas, promovendo correções nas eventuais falhas humanas, co-
mo o Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, desenvolvido pela CGU.

Vale registrar, todavia, que tais avanços não substituem a necessidade do controle primário e concomitante, cuja responsabilidade é dos gestores das res-
pectivas unidades pagadoras. Por outro lado, observou-se que não foram registrados novos eventos similares no IFBA, fato que legitima a posição do IFBA 
de que o fato constatado se tratou de fato isolado. 
Diante do exposto, sugere-se a baixa da presente recomendação, desde que seja comprovado o desconto desses valores pagos a maior (não foi apresentada 
informação comprobatória do efetivo ressarcimento).

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 21/02/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

05 54593 20/09/2012 201001437 Constatação 1 Para Providências 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 ava-
liação da prova de títulos.

Dados da Recomendação

Recomendação 54593: Observar a correta ordem de classificação dos candidatos para nomeação do cargo público de Professor do Magistério do Ensino Bá-
sico, Técnico e Tecnológico - Educação Física, Campus Simões Filho, devendo, portanto, selecionar os candidatos mais aptos para exercício do cargo, em aten-
dimento aos princípios da isonomia e da eficiência administrativa.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017 : Recomendação acatada.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 24/12/2018: O gestor informa apenas "recomendação acatada", sem apresentar nenhuma outra informação ou documentação 
comprobatória. Desta forma, solicitamos o encaminhamento da documentação que comprove o atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 23/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

06 54921 20/09/2012 201001437 Constatação 2 Para Providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Ausência de fixação de critérios claros para avaliação da prova de títulos.
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Dados da Recomendação

Recomendação 54921: Adotar, nas próximas seleções públicas, critérios objetivos para avaliar a pontuação dos títulos dos candidatos para que possa haver 
um julgamento baseado em critérios claros previamente estabelecidos no Edital de convocação.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: : Recomendação acatada.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 24/12/2018: O gestor informa apenas "recomendação acatada", sem apresentar nenhuma outra informação ou documentação 
comprobatória. Desta forma, solicita-se o encaminhamento da documentação que comprove o atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 23/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

07 113278 20/09/2012 241535 Constatação 2 Para providências do Gestor Jacobina

Achados de Controle

Constatação 2: Problemas na execução da obra, bem como utilização de materiais defeituosos.

Dados da Recomendação

Recomendação 113278: Recomenda-se que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia efetue fiscalização que avalie a qualidade dos 
materiais empregados e sua adequada instalação antes da entrega definitiva da obra.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Reiteramos as informações encaminhadas anteriormente através do Ofício 014/2012/REITORIA/GAB, conforme 
descrito abaixo. Segue anexo os termos de entrega provisório e definitivo da obra. Todos os defeitos identificados pela equipe de fiscalização do IFBA, bem 
como os verificados pela auditoria da CGU foram registrados, discutidos e solicitados à sociedade contratada para que fossem executados os devidos repa-
ros com a qualidade técnica e os padrões requeridos no memorial descritivo. Anexo os termos provisórios e termo definitivo de entrega da obra.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 03/11/2017: Apresentar relatório da fiscalização realizada com os reparos executados e registro fotográfico. Registre-se que, 
no anexo I do T.R.P, não constam os itens indicados no relatório.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 03/12/2017

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

08 113279 20/09/2012 241535 Constatação 3 Para providências 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 Responsabilidade Téc-
nica de fiscalização da obra.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Reiteramos as informações encaminhadas anteriormente através do Ofício 014/2012/REITORIA/GAB, conforme 
descrito abaixo. Segue anexo os termos de entrega provisório e definitivo da obra. Todos os defeitos identificados pela equipe de fiscalização do IFBA, bem 
como os verificados pela auditoria da CGU foram registrados, discutidos e solicitados à sociedade contratada para que fossem executados os devidos repa-
ros com a qualidade técnica e os padrões requeridos no memorial descritivo. Anexo os termos provisórios e termo definitivo de entrega da obra.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 03/11/2017: A ART apresentada refere-se a projeto e fiscalização de um ginásio poliesportivo e não à fiscalização da constru-
ção do campi do IFBA em Irecê/BA.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 03/12/2017
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

09 113284 20/09/2012 241535 Constatação 9 Para providências do Gestor Jacobina

Achados de Controle

Constatação 9: Contrato aditivado em valor superior à 25%.

Dados da Recomendação

Recomendação 113284:  Que a unidade respeite, em seus contratos celebrados, o entendimento do Tribunal de Contas da União de que a supressão de 
itens da planilha orçamentária não pode ser levada em consideração como compensação para que se adeque ao valor de 25% permitido pela Lei 8.666/93.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Reiteramos as informações encaminhadas anteriormente através do Ofício 014/2012/REITORIA/GAB, conforme 
descrito abaixo:

Aprioristicamente a equipe técnica do IFBA destaca relevante a consideração manifestada pela auditoria da CGU e respeita o entendimento do Tribunal de 
Contas da União. Há que se considerar no andamento da obra, a fiscalização verificou a necessidade de ajustar alguns ítens constantes da planilha orçamen-
tária contratada. Assim, alguns quantitativos foram decrescidos enquanto outros, também constantes dessa planilha, foram acrescidos, mantendo-se dessa 
forma inalterado o seu objeto e o valor contratado. 

Devido a este fato, se fez mister as alterações de quantitativos para mais ou para menos, tornando-se imprescindível a adequação dessa planilha, objetivan-
do desta forma atender fielmente o cumprimento e necessidades dos serviços que o campus requeria.

Ademais, quando tratamos de contratos, nós nos remetemos além da carta magna, a nossa Constituição Federal e os seus princípios norteadores, também a 
Lei ordinária nº 8.666/93, lei esta que rege os contratos e licitações. A referida lei é o carro chefe que nos guiará neste entendimento, pois conforme dito an-
teriormente, esta regulamenta as licitações e contratos. 

Contudo a lei ordinária nº 8.666/93 ampara de forma clara a adequação do contrato no seu artigo 58, bastando observar o respeito aos direitos do contrato e 
o equilíbrio econômico-financeiro, que desde já se pode afirmar que foram atendidos.

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere á Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
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§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contrato.

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-finaceiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
(GRIFOS NOSSOS)

A administração pública está amparada também pela Constituição Federal, que trata no art. 37, caput, dos princípios inerentes à Administração pública: “Ad-
ministração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Segundo caderno de Licitações e Contratos da CGU, no item ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, consta que os contratos poderão ser alterados nos seguintes casos:

i. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

ii. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de alteração quantitativa de seu objeto, nos limites em relação ao valor inicial atuali-
zado do contrato. (GRIFOS NOSSOS)

Jurisprudência sobre o assunto:

Decisão 215/1999 T C U – Plenário

“ b) nas  hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de contrato de obras e serviços, é facultado à Administração ultra-
passar os limites , observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contrato privado, desde 
que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: 

I – não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, 
acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório;

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnico e econômico-financeiro do contratado;

III – decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial;

IV – não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos;

V – ser necessárias à completa execução do objeto do contrato, à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômi-
cos decorrentes. “  

Por derradeiro, vale salientar que esta Pró-reitoria não teve alguma intenção em executar ações em desacordo com as orientações dos Órgãos de Controle, 
e que vem agindo em conformidade com a Constituição Federal e com a lei ordinária que rege os contratos e licitações, pois somente com a adequação da 
planilha orçamentária é que se conseguiu atingir o objeto contratado, sem por nenhuma hipótese desviar a sua finalidade, apenas alterando alguns itens pa-
ra mais e outros para menos, utilizando a razoabilidade e a proporcionalidade, seguindo as premissas legais, mantendo o equilíbrio econômico do contrato.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 03/11/2017: O gestor não demonstrou que irá adotar ou que já vem adotando o entendimento firmado pelo TCU, contido nos 
Ácórdãos 1.428/2003 - Plenário, 2006/2006 - Plenário e 398/2008 - Plenário, mas apenas sua discordância com o posicionamento indicado na constatação, in-
formando que, em razão da necessidade da obra, realizou os aditivos à revelia do entendimetno exposto. Os entendimentos do TCU foram pautados na inter-
pretação realizada sobre os dispositivos contidos não apenas na Constituição Federal como na Lei nº 8.666/93, devendo à Administração Pública, portanto, o 
seu dever de observância. Com relação À Decisão nº 215/1999 do TU, colacionada pelo Gestor, esta não se aplica ao caso por se tratar de alterações exclusi-
vamente qualitativas e excepcionalíssimas. Neste contrato foram realizados aditamentos de quantidades diversas, não se aplicando imediatamente ao caso, 
não havendo necessidade sequer de análise dos pré-requisitos contidos na Decisão. Ademais, ainda que só tivessem ocorrido alterações qualitativas, cabe-
ria ao IFBA observar TODOS os pré-requisitos ali estabelecidos, o que não ocorreu, a exemplo do item III da alínea "b", que impõe a ocorrência de fatos super-
venientes ao contrato que impliquem em dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. Por se tratar de obras civis, ou seja, 
obras que não apresentam incertezas intrínsecas, e que DEVERIAM ter sido planejadas e projetadas, não é razoável a ocorrência de tamanhas alterações. Des-
ta forma, a recomendação persistirá, devendo o Gestor adotar este entendimento na execução dos contratos de obras celebrados pelo IFBA.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 03/12/2017

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

10 117868 01/09/2010 243995 Constatação 34 Para providências 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 pa-
gamentos; - Realizar levantamento da diferença entre os valores efetivamente pagos e os que deveriam ter sido aplicados; - Realizar os ajustes devidos, 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 temos 
apenas 2 colaboradores que recebem a referida rubrica, cuja concessão se deu a mais de 1 década, estamos procedendo com a reanálise da motivação de 
seu pagamento para apurar o percentual que deverá ser lançado.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 03/11/2017: O gestor não comprovou que as recomendações expedidas tenham sido atendidas. 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 03/12/2017

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

11 133130 20/12/2013 201316941 Constatação 1 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 1: Flexibilização ilegal da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos do IFBA.

Dados da Recomendação

Recomendação 133130: Estabelecer mecanismos efetivos de controle, de modo que se permita verificar, para aqueles que realizam jornada reduzida de tra-
balho, se os servidores estão dispensando o intervalo para as refeições.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O sistema de ponto eletrônico (biométrico), em implantação neste Instituto conforme Portaria 709 de 2015 (em 
anexo), efetua este controle, através da emissão de relatório mensal.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 26/07/2016: Após processo de revisão e atualização, a recomendação foi revista, sendo alterado o seu texto. Foi concedida 
prorrogação de 120 dias para implementação da mesma.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Revisão 23/11/2016

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

12 133133 20/12/2013 201316941 Constatação 1 Para providências 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 ("desenho 
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. 

Essa recomendação consistiu na indicação de que o IFBA elaborasse planilha que discriminasse as atribuições das áreas de uma unidade administrativa e de 
cada servidor dessa área (“desenho do cargo”) com o intuito de que fosse atestado quais servidores realizam, de fato, atividades de atendimento 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 servido-
res, 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 res-
pectivos setores (e servidores) que adotaram as jornadas reduzidas ou as respectivas planilhas que as fundamentaram.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 23/03/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

13 133134 20/12/2013 201316941 Constatação 1 Para providências 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 trabalho 
reduzida.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Recomendação em fase de implementação com base na Portaria nº 1341 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. Nesse item, recomendou-se que o IFBA afixasse, em lugar visível ao público, quadro de avisos com escala nomi-
nal 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 físicos, quan-
to eletrônicos. 
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 23/03/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

14 141123 15/05/2015 201411655 Constatação 5 Para providências 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 17/03/2017: O IFBA implementou ações com vistas a melhorar a gestão de seus arquivos, desenvolvendo: 1) implementação 
de metodologia para arquivo de documentação, conforme legislação vigente; 2) promoveu capacitação, para servidores da Reitoria, com vistas a melhor tra-
tamento a documentação produzida; 3) Elaborará oficina específica, no primeiro encontro anual dos administradores do IFBA 2017, cujo o foco será gestão 
documental; 4) Criação de um setor específico, dentro da administração da Reitoria, para gestão do arquivo institucional em parceria com os Campi.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31/12/2018: O gestor informou sobre a capacitação de servidores, criação de Coordenação de Arquivo Central e a nomeação 
de servidor para desenvolvimento das atividades.

Não obstante o gestor tenha adotado medidas importantes, a recomendação foi direcionada à Auditoria Interna, conforme consta do Relatório de Auditoria 
nº 201411655, em que foram analisados os papéis de trabalho decorrentes de auditorias realizadas pela AUDINT/IFBA.

Desta forma, para que a recomendação seja considerada atendida, solicita-se que sejam informadas as providências adotadas pela Auditoria Interna/IFBA, 
bem como incluídas, no Sistema Monitor, as respectivas documentações comprobatórias do atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 01/03/2019
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

15 141125 15/05/2015 201411655 Constatação 3 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 3: Falta de efetividade na adoção de providências para as recomendações expedidas pela Auditoria Interna.

Dados da Recomendação

Recomendação 14125: Implementar rotinas de atendimento das recomendações da AUDINT.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 13/08/2015

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

16 154086 03/11/2015 201503683 Constatação 6 Para providência do Gestor Salvador
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Achados de Controle

Constatação 6: Falta de plano efetivo de ações e metas que viabilizem a implementação das diretrizes relativas à gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154086: Formalizar processo de monitoramento das diretrizes da 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 plano efeti-
vo 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.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

17 154087 03/11/2015 201503683 Constatação 7 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 7: Deficiência no alinhamento estratégico da gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154087: Estabelecer rotinas para obtenção de informações pelos órgãos executores da política de pessoal, por meio de planilhas ou formu-
lários pré-estruturados a serem alimentados numa determinada periodicidade.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O IFBA, firmou convênio com o IFRN para implementação do SUAP - Sistema Unificado de administração Pública

que substituirá gradativamente alguns sistemas já existentes, além de trazer novas ferramentas que geram maior eficácia à Instituição. O SUAP é produto do 
esforço do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN com diversos institutos que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica a fim de promover o desenvolvimento de um Sistema Integrado que atenda as demandas da realidade dos Institutos Federais.

O sistema tem como principal fonte de dados as informações contidas nas bases do Governo Federal, sendo as principais delas o SIAPE (Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos) e o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).

Com essa ferramenta acreditamos estabelecer 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 im-
plantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. Ressaltou que com essa ferramenta será possível estabelecer rotinas para obtenção de in-
formações tanto pelos órgãos executores da política de pessoal como por toda a comunidade do IFBA. 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

18 154088 03/11/2015 201503683 Constatação 8 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 8: Deficiências na gestão da liderança e do conhecimento: falta de ações voltadas para o desenvolvimento de lideranças; falta de avaliação do 
clima organizacional e do ambiente físico; deficiência na metodologia para elaboração do plano de capacitação.

Dados da Recomendação

Recomendação 154088: Ofertar programas de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança. 
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: A administração do IFBA, através das ações adotadas para capacitação de servidores, lotados nos diversos setores admi-
nistrativos, busca: 1) Capacitar o servidor público para melhor atuar na executar as suas atividades; 2) Quando da nomeação de servidores, para exercer cargo de li-
derança, busca identificar o melhor perfil, bem como capacidade técnica; 3) Busca estimular ações de gestão, com foco a desenvolvimento de líderes.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018 : O gestor informou que busca capacitar os servidores e estimular ações de gestão com foco no desenvolvimen-
to de líderes. Entretanto, para que a recomendação seja considerada plenamente atendida, solicita-se que o gestor relacione os programas de treinamento e 
desenvolvimento de competências de liderança ofertados, bem como indique o quantitativo de servidores que participaram dos treinamentos.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

19 154090 03/11/2015 201503683 Constatação 8 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 8: Deficiências na gestão da liderança e do conhecimento: falta de ações voltadas para o desenvolvimento de lideranças; falta de avaliação do 
clima organizacional e do ambiente físico; deficiência na metodologia para elaboração do plano de capacitação.

Dados da Recomendação

Recomendação 154090: Formalizar rotina que possibilite a compilação das pesquisas realizadas juntos aos servidores referentes a aspectos relacionados às 
relações de trabalho, possibilitando a tomada de decisões gerenciais.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Para atendimento da presente recomendação, foi constituída comissão conforme Portaria 661 em anexo.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018 : O gestor, por meio da Portaria 661/2017, de 17/03/2017, instituiu uma comissão para formalização de procedi-
mentos de verificação junto aos servidores de aspectos relacionados ao clima organizacional e compilação das pesquisas realizadas. O prazo estabelecido 
para a comissão foi de 90 dias prorrogáveis por igual período.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

20 154091 03/11/2015 201503683 Constatação 8 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 8: Deficiências na gestão da liderança e do conhecimento: falta de ações voltadas para o desenvolvimento de lideranças; falta de avaliação do 
clima organizacional e do ambiente físico; deficiência na metodologia para elaboração do plano de capacitação.

Dados da Recomendação

Recomendação 154091: Formalizar rotina de verificação junto aos servidores de aspectos relacionados ao clima organizacional.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017:  Para atendimento da presente recomendação, foi constituída comissão conforme Portaria 661 em anexo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018 : O gestor, por meio da Portaria 661/2017, de 17/03/2017, instituiu uma comissão para formalização de procedi-
mentos de verificação junto aos servidores de aspectos relacionados ao clima organizacional e compilação das pesquisas realizadas. O prazo estabelecido 
para a comissão foi de 90 dias prorrogáveis por igual período.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

21 154093 03/11/2015 201503683 Constatação 9 Para providência 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 18/07/2018: O gestor informou, no exercício de 2017, que o atendimento da recomendação estava em fase de discussão e im-
plementação.

Solicita-se que o gestor atualize as informações sobre as providências adotadas para o atendimento da recomendação. 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

22 154094 03/11/2015 201503683 Constatação 10 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 10: Ausência de critérios formais, baseados em competências, para seleção de gestores. 

Dados da Recomendação

Recomendação 154094: Instituir banco de talentos no Instituto para auxiliar na identificação de possíveis candidatos para preenchimento de vagas de car-
go de direção.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Considerando que os cargos de direção têm natureza de cargo comissionado, isto é, livre nomeação e exoneração, 
informamos que a regra constitucional contida no inciso II do art. 37 (transcrito abaixo) permite a nomeação independente de quaisquer outros critérios. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor fez uma série de considerações pertinentes, como por exemplo, que os cargos de direção têm nature-
za de cargo comissionado e são de livre nomeação e exoneração. Ressaltou também o artigo 37 da Constituição Federal e aspectos da Lei 11.892/2008, co-
mo por exemplo, o estabelecimento de critérios objetivos para escolha na modalidade consulta à comunidade (Docentes, Técnicos e Discentes) sobre aque-
les que irão gerir a Instituição.

Entretanto, o gestor não fez nenhuma consideração sobre o atendimento da recomendação.

Interessante que recentemente o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) divulgou notícia sobre a instituição do “Sigepe Banco de Ta-
lentos” (http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/planejamento-lanca-banco-de-talentos-1).

Na mesma linha da recomendação desta CGU, o MP destaca que o principal objetivo é a possibilidade de identificar e avaliar o potencial dos servidores fede-
rais, assim como tornar mais transparente os processos internos de seleção de servidores.

Outros benefícios destacados pelo MP, em relação ao banco de talentos, são: alocação adequada de servidores na formação de equipes de trabalho, identifi-
cação de lacunas de competências como norteador para ações de desenvolvimento e identificação de potenciais gestores.

Desta forma, reitera-se a recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/10/2018

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/planejamento-lanca-banco-de-talentos-1
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

23 154095 03/11/2015 201503683 Constatação 10 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 10: Ausência de critérios formais, baseados em competências, para seleção de gestores.

Dados da Recomendação

Recomendação 154095: Proceder à definição de perfil de competências (conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores) para a ocupação de posi-
ções de liderança.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Considerando que os cargos de direção têm natureza de cargo comissionado, isto é, livre nomeação e exoneração, 
informamos que a regra constitucional contida no inciso II do art. 37 (transcrito abaixo) permite a nomeação independente de quaisquer outros critérios. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor fez uma série de considerações pertinentes, como por exemplo, que os cargos de direção têm nature-
za de cargo comissionado e são de livre nomeação e exoneração. Ressaltou também o artigo 37 da Constituição Federal e aspectos da Lei 11.892/2008, co-
mo por exemplo, o estabelecimento de critérios objetivos para escolha na modalidade consulta à comunidade (Docentes, Técnicos e Discentes) sobre aque-
les que irão gerir a Instituição.

Entretanto, o gestor não fez nenhuma consideração sobre o atendimento da recomendação.

Interessante que recentemente o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) divulgou notícia sobre a instituição do “Sigepe Banco de Ta-
lentos”: (http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/planejamento-lanca-banco-de-talentos-1).

Na mesma linha da recomendação desta CGU, o MP destaca que o principal objetivo é a possibilidade de identificar e avaliar o potencial dos servidores fede-
rais, assim como tornar mais transparente os processos internos de seleção de servidores.

Outros benefícios destacados pelo MP, em relação ao banco de talentos, são: alocação adequada de servidores na formação de equipes de trabalho, identifi-
cação de lacunas de competências como norteador para ações de desenvolvimento e identificação de potenciais gestores.

Desta forma, reitera-se a recomendação.

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/planejamento-lanca-banco-de-talentos-1
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/10/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

24 154096 03/11/2015 201503683 Constatação 11 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 11: Monitoramento deficiente das informações acerca da gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154096: Elaborar e acompanhar índices de absenteísmo, de rotatividade ou projeção de aposentadorias, bem como outros que o Instituto 
julgue necessários para o monitoramento da gestão de pessoas.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Para atendimento da presente recomendação, foi constituída comissão conforme Portaria 660 em anexo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018 : O gestor, por meio da Portaria 660/2017, de 17/03/2017, instituiu uma comissão para elaboração e apresentação 
de estudo sobre os índices de absenteísmo, de rotatividade ou projeção de aposentadorias e plano estrutural de impacto laboral decorrente das vacâncias. O 
prazo estabelecido para a comissão foi de 90 dias prorrogáveis por igual período.

Solicita-se que o gestor encaminhe os resultados do trabalho da comissão, bem como encaminhe os resultados mais recentes do acompanhamento dos indi-
cadores elaborados.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

25 154097 03/11/2015 201503683 Constatação 11 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 11: Monitoramento deficiente das informações acerca da gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154097: Proceder ao mapeamento das competências das funções existentes no Instituto.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Informamos que as competências das funções existentes no Instituto estão descritas e previstas no Regimento In-
terno do IFBA disponibilizado no link: <http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/folder/regimento-do-ifba-1.pdf>.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor apresentou um link para o regimento do IFBA, informando que as competências das funções estão des-
critas no regimento, entretanto não informou sobre o atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

26 154098 03/11/2015 201503683 Constatação 11 Para providência do Gestor Salvador

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/folder/regimento-do-ifba-1.pdf
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Achados de Controle

Constatação 11: Monitoramento deficiente das informações acerca da gestão de pessoas.

Dados da Recomendação

Recomendação 154098: Elaborar plano estrutural de impacto laboral decorrente de desligamentos e aposentadorias.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Para atendimento da presente recomendação, foi constituída comissão conforme Portaria 660 em anexo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor, por meio da Portaria 660/2017, de 17/03/2017, instituiu uma comissão para elaboração e apresentação 
de estudo sobre os índices de absenteísmo, de rotatividade ou projeção de aposentadorias e plano estrutural de impacto laboral decorrente das vacâncias. 
O prazo estabelecido para a comissão foi de 90 dias prorrogáveis por igual período.

Solicita-se que o gestor informe se plano estrutural foi elaborado, encaminhando a respectiva documentação comprobatória.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

27 154099 03/11/2015 201503683 Constatação 12 Para providência do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 12: Ausência de estudos realizados quanto à suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal da unidade.

Dados da Recomendação

Recomendação 154099: Realizar estudos quanto à suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal do Instituto.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O quadro de pessoal dos Institutos Federais de Ensino é definido pelo Ministério da Educação - MEC e Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG mediante os modelos pactuados para Carreira Técnica e do Magistério Federal, disponibilizado em anexo.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor ressalta que o quadro de pessoal é definido pelos MEC e MPDG, não sendo possível ao IFBA proceder à 
modificação com base em estudo próprio. 

Ressalte-se que sem a realização de estudos quanto à suficiência de pessoal, o IFBA fica sem fundamentação para eventualmente pleitear aumento de quan-
titativo de pessoal junto aos Ministérios supracitados.

A seguir transcreve-se também outros aspectos considerados no Relatório de Auditoria nº 201503683:

"Dessa forma, mesmo levando em consideração que a distribuição pactuada com o MEC atende às necessidades próprias do IFBA, essa distribuição não está 
sendo implementada da forma pactuada.

Cabe ressaltar que, independentemente dessa lotação pactuada, de cuja elaboração o IFBA não participou, é necessário que se faça o levantamento das ne-
cessidades próprias, para fins de obtenção de autoconhecimento (área, setores e cargos mais críticos, repercussões devido a desligamentos e aposentado-
rias etc.), bem como para demonstração dos possíveis impactos no desempenho e resultados da Instituição, de modo a permitir a discussão, de forma mais 
fundamentada, da própria meta pactuada".

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

28 154101 03/11/2015 201503683 Constatação 13 Para providência 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 societária co-
mo sócio administrador.
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Dados da Recomendação

Recomendação 154101: Incluir, dentre os documentos necessários para a posse, declaração de que o servidor tem ciência da vedação ao exercício da fun-
ção de sócio administrador, bem como declaração de que não exerce função de sócio administrador.

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 Acumulação de 
Cargos” adotado pelo Instituto. Ocorre que não foi possível abrir o documento anexado por problemas com o arquivo eletrônico. Por outro lado, 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.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

29 154102 03/11/2015 201503683 Constatação 13 Para providência 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 societária co-
mo sócio administrador.

Dados da Recomendação

Recomendação 154102: Após proceder à apuração, adotar medidas para ressarcimento ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente 
aos servidores no mesmo período em que exerceram atividades remuneradas junto a outras entidades, públicas/privadas ou em que pertenceram ao quadro 
societário de empresa privada, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Em junho de 2015, os servidores elencados na S.A. n° 126/2015 (Unidade de Auditoria Interna) que trata da S.A. nº 
201503683/19, datada de 16.06.2015, oriunda da Controladoria Geral da União - CGU foram notificados individualmente para apresentar documentos que 
comprovasse ou não o vínculo com o CNPJ informado no anexo da S.A., a fim de adotarmos os procedimentos legais necessários a apuração dos possíveis ilí-
citos administrativos (modelo em anexo).

Após análise prévia da referida documentação, encaminhamos os processos para unidade de correição emitir juízo de admissibilidade sobre a instalação de 
procedimento administrativo disciplinar.

O status do andamento dos processos pode ser verificado junto à unidade de Correição do IFBA.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018 : Em sua manifestação o gestor não abordou as medidas eventualmente adotadas para o ressarcimento ao erário.   
Entretanto, ressalte-se que, preliminarmente, se faz necessário analisar também as providências adotadas em virtude da recomendação nº 154104.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

30 154103 03/11/2015 201503683 Constatação 13 Para providência 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 societária co-
mo 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 função 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 Acumulação de 
Cargos” adotado pelo Instituto. Ocorre que não foi possível abrir o documento anexado por problemas com o arquivo eletrônico. Por outro lado, em pesqui-
sa no sítio da Internet do IFBA, a declaração identificada não contemplava o atendimento da recomendação. 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

31 154104 03/11/2015 201503683 Constatação 13 Para providência 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 societária co-
mo sócio administrador.

Dados da Recomendação

Recomendação 154104: Instaurar procedimento administrativo para apurar suposto descumprimento do regime de dedicação exclusiva ou de tempo inte-
gral 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 existem 16 
processos em curso de juízo de admissibilidade e 28 processos em fase de instrução.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: Em 07/07/2016, o gestor encaminhou uma relação de dez procedimentos instaurados para a verificação das si-
tuações constantes das Solicitações de Auditoria nº 201503683/06 e 201503683/10. De acordo com a listagem, cinco desses processos haviam sido encerra-
dos com a conclusão de não infração ao regime de dedicação exclusiva ou sem a identificação de jornadas incompatíveis. Os outros cinco processos estavam 
em andamento.

Adicionalmente, em 17/03/2017, o gestor informou que existiam outros 16 processos em curso de juízo de admissibilidade e 28 processos em fase de instru-
ção. Observa-se que foi feita referência a um documento anexo, entretanto o mesmo não foi incluído no Sistema Monitor.

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. Encaminhe cópias dos cinco processos relacionados no item 1 para análise do escopo da verificação;

3. Apresente um quadro com a informação sobre a verificação e o encaminhamento dado a cada uma das 101 ocorrências constantes da planilha encami-
nhada por meio da Solicitação de Auditoria nº 02, de 23/10/2013.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

32 154106 03/11/2015 201503683 Constatação 16 Para providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 16: Falta de efetividade na adoção de providências para as recomendações expedidas pela Auditoria Interna.

Dados da Recomendação

Recomendação 154106: Implementar rotinas de atendimento das recomendações da AUDINT.

Última manifestação do Gestor

-
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor não se manifestou sobre as medidas adotadas para o atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

33 154108 03/11/2015 201503683 Constatação 17 Em análise pela CGU 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 Uni-
dade de Auditoria Interna.

Dados da Recomendação

Recomendação 154108: Realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e atividades, considerando, para tanto, a probabilidade de ocor-
rência de determinados eventos indesejados, os quais possam gerar impactos negativos para a gestão.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 27/02/2019: Foi constituído o Comitê Interno de Governança e Integridade por meio da Portaria nº 3.239, de 28/09/2018.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou que elaborou o Planejamento das Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2017 em conformida-
de com as exigências da IN CGU nº24/2015 e da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016.  Essa medida foi considerada no atendimento da recomendação nº 154107.

Ressalte-se que para o atendimento da recomendação, o IFBA deve observar as exigências da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que entrou em vigor em 
maio de 2017:  “Art. 13. Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, 
compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos, observadas as diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa”. 
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O gestor ressaltou que aplica conceitos de boas práticas da Administração Pública, com vistas a minimizar erros em seus processos de gestão, com foco na di-
minuição de riscos. Informou que o mapeamento dos riscos inerentes às atividades e procedimentos está previsto no Plano de Metas Institucional 2017/2018 
e anexou a primeira versão do mapeamento dos riscos, observando a Instrução Normativa MP/CGU n.º 01/2016, as ISO 31000 e 31010, COSO e ERM. 

Desta forma, verifica-se que o gestor demonstrou a adoção das medidas iniciais e solicita-se que o gestor atualize as informações quanto as medidas adota-
das para o atendimento da IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

34 154111 03/11/2015 201503683 Constatação 28 Para providências 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 divul-
gação das atividades docentes não estão organizados em sistema informacional de acesso público.

Dados da Recomendação

Recomendação 154111: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os câmpus, visando o controle e a trans-
parência da distribuição total da carga horária dos docentes, de forma a permitir a divulgação dos dias, horários, locais de aulas e de atendimento ao aluno.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), já desenvolvido e implementado em alguns campi e, ainda 
em processo de implementação nos demais.
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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 desenvol-
vido 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. Informar se os relatórios do sistema divulgam os dias, ho-
rários, locais de aulas e de atendimento ao aluno, detalhando a forma de consulta aos relatórios e encaminhando alguns a título de exemplo.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

35 154112 03/11/2015 201503683 Constatação 28 Para providências 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 di-
vulgação das atividades docentes não estão organizados em sistema informacional de acesso público.

Dados da Recomendação

Recomendação 154112: Desenvolver e implementar sistema de informação, padronizado para utilização em todos os câmpus, que permita o acompanha-
mento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes do Instituto.
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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-DGTI realizou 
acordo de parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN para transferência de tecnologia. Por este acordo o IFRN repassou ao IFBA a plata-
forma desenvolvida naquele Instituto, denominada de SUAP, e que abarca as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Desde então o SUAP vem sendo 
implementado nos Campi do IFBA, tendo a sua implantação iniciada pelo módulo de ensino. Paralelamente a implantação do módulo ensino, a Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA vem atuando em colaboração com a DGTI para ajustes necessários 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.

Complementando a informação - Luiz Cláudio Machado.

Assim que assumi a DGTI fomos autorizados a visitar a UFRN para conhecer o sistema desta Universidade. Ainda na primeira semana que exercia o cargo de 
diretor , o reitor Prof. Renato deixou claro em reunião que a prioridade era a implantação urgente do sistema acadêmico. Nos dias 24 e 25 de novembro de 
2014 realizamos uma visita à UFRN para conhecer o sistema acadêmico, administrativo e RH da instituição, além de conhecer a infraestrutura de redes pa-
ra aquisição de equipamentos, assim como entender o termo de cooperação entre UFRN e IFBA. Ainda em 2014 iniciamos a busca de uma solução que aten-
desse aos multicampi, multimodalidade (integrado, subsequente, graduação e pós-graduação), multicurso, diversos perfis (professor, coordenador, chefe de 
depto, diretor de ensino, etc) e a ideia e grande objetivo é que em 2015 seja possível iniciar a implantação.

Em decorrência das limitações orçamentárias não foi possível contratar os serviços da UFRN, então buscamos outra solução já que não era possível adquirir 
esta solução. Em parceria com a PROEN e IFBA-Campus Juazeiro, fomos ao IF-SERTÃO conhecer o seu sistema acadêmico e iniciarmos o desenvolvimento e 
implantação desta solução. Parceria DGTI/PROEN/Câmpus Ilhéus e Juazeiro/IF-SERTÃO.

Infelizmente, em decorrência da falta de suporte, código inelégivel, tivemos que buscar outra solução, foi ai que o IFRN disponibilizou a versão do Sistema 
Educacional- SUAP – EDU que estava em desenvolvimento. Além do SUAP-EDU, o IFRN disponibiliza outros módulos: administrativo, RH, Pesquisa, Extensão 
e etc. Abaixo relato as datas, homologação, testes, treinamentos do SUAP EDU.

Resumo do Início da Implantação do SUAP no IFBA. Planilha com o resumo em ANEXO (CCU-Respostas- RESUMO).

Atualmente, conforme pode ser verificado no arquivo (PLANILHA ATUAL) o campus Irecê e Ilhéus, sendo que Irecê na modalidade superior, são os únicos 
campi que estão utilizando 100% o SUAP EDU. Foi realizado por este campus o cadastrado dos alunos com foto, salas, prédios, matrizes curriculares, matrícu-
las dos alunos, matrícula online, é possível o aluno tirar os seus históricos escolares com sua autenticação de dados, sem a necessidade de carimbo das cores 
e sem a necessidade dos alunos aguardarem alguns dias para retirar seus documentos. Os Campi de Irecê e Ilhéus sempre estiveram à frente no processo de 
homologação e participou de todos os treinamentos, estudou os fluxos enviados pela DGTI, etc.

Seguem os link’s para acesso a gravação do treinamento: <http://webconf2.rnp.br/p6v2e6mrn86/>, <http://webconf2.rnp.br/p58xlmh6j7l/>, <http://web-
conf2.rnp.br/p3m3a9y6wuz/>, <http://webconf2.rnp.br/p4d14700n31/>, <http://webconf2.rnp.br/p190nssjqbf/>.

Material elaborado pela DGTI para treinamentos ANEXO (SUAP-EDU-PROEN).

Esclareço ainda que a DGTI não poderá implantar um sistema sem o apoio dos clientes e atendimento das regras de negócios. É necessário o envolvimento 
de todos os setores. Nós tivemos um grande apoio da PRPGI durante a implantação (SUAP PESQUISA AINDA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO).

http://webconf2.rnp.br/p6v2e6mrn86/
http://webconf2.rnp.br/p58xlmh6j7l/
http://webconf2.rnp.br/p3m3a9y6wuz/
http://webconf2.rnp.br/p3m3a9y6wuz/
http://webconf2.rnp.br/p4d14700n31/
http://webconf2.rnp.br/p190nssjqbf/
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Prezados seguem algumas informações que são relevantes informar:

• A reitoria investiu na compra de novos servidores para implantação do SEI (em funcionamento) e SUAP (Funcionamento parcial);

• O IFBA esteve em greve no período de 07/05/2015, retornando 03/08/2015, o que dificulta o processo de implantação já que nesse período não houve 
implantação.

• A reitoria do IFBA esteve ocupada no período de 21 de novembro de 2016 até 8 de dezembro de 2016.

• Desenvolvimento do novo sistema acadêmico; Parceria DGTI/PROEN/Câmpus Ilhéus e Juazeiro/IF-SERTÃO.

• SUAP - PESQUISA.

      Tarefas Executadas:

• Importar todos os docentes como avaliadores; 

• Limitar pontuação nos itens do edital de pesquisa;

• Corrigir problema na contagem de trabalhos de IC;

• Corrigir problema na contagem de publicações qualis C.

     Tarefas em execução:

• Importar dados de avaliadores externos;

• Atualização da tabela de periódicos com a versão mais recente.

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 desenvol-
vido 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. Informar se os relatórios do sistema permitem o acompa-
nhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por docentes do Instituto, detalhando a for-
ma de consulta aos relatórios e encaminhando alguns a título de exemplo.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

36 154113 03/11/2015 201503683 Constatação 28 Para providências 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 divul-
gação 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 acompanha-
mento, 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 coope-
ração 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 sistema SUAP, há o módu-
lo destinado à gestão de projetos de extensão institucionais, permitindo o acompanhamento e a emissão de relatórios de projetos e possui como funciona-
lidades principais: cadastro, pré-avaliação e avaliação de projetos, registro e monitoramento da execução das atividades 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 ativi-
dades de extensão, em especial os projetos pertencentes aos editais da PROEX sejam visualizados, juntamente com seus relatórios. Estamos em fase de im-
plantação do módulo de extensão na PROEX. Paralelamente a isso, já estamos providenciando, junto às coordenações dos campi, a implantação do módulo 
extensão, para que todos os projetos protocolados nos campi também sejam cadastrados, 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 desenvol-
vido 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. Informar se os relatórios do sistema permitem o acompa-
nhamento, controle e divulgação dos relatórios e resultados dos projetos de extensão desenvolvidos por docentes do Instituto, detalhando a forma de con-
sulta aos relatórios e encaminhando alguns a título de exemplo.
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

37 154114 03/11/2015 201503683 Constatação 28 Para providências 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 divul-
gação 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 acompanha-
mento e monitoramento das metas institucionais pactuadas com o MEC no Termo de Metas e Compromissos (TAM)

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 utilização do 
Sistema SUAP, com diversos módulos dentre eles, o de Extensão, conforme explicitado anteriormente na resposta - ID 154113. Os servidores serão multipli-
cadores 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

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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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 154119 03/11/2015 201503683 Constatação 30 Para providências 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, estabeleci-
do 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 pesqui-
sa e ao atendimento a populações e comunidades em situação de risco no caso das atividades de extensão.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: No que compete à extensão, isto é, a meta 15 do TAM, que trata da existência de projetos voltados para a comuni-
dade com vulnerabilidade socioeconômica – ao menos 1 em cada campus (2011) e o aumento de 10% a partir de 2011 – e também a participação de alunos 
em projetos extensionistas, temos a esclarecer que a PROEX inseriu em seus editais 01, nos anos de 2015, 2016 e 2017, entre outros critérios a participação 
de discente – bolsista do IFBA para que o projeto de extensão seja aprovado, conforme cláusula 5ª, subitem 5.7, parágrafo único, in verbis:

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.7 A participação de discentes do IFBA nos projetos ocorrerá na modalidade de bolsista ou de voluntário.

Parágrafo único -  A participação de discente-bolsista do IFBA é uma exigência na equipe executora do projeto. 

Das diretrizes

Além disso, A Proex assegura em seus editais como algumas das diretrizes, como por exemplo, no edital nº 01/2017, na cláusula 3ª, subitens 3.1.5 e 3.1.6, po-
demos destacar a motivação da participação nos projetos de extensão que haja a inclusão social voltado ao desenvolvimento local e regional de forma am-
pla, além de promover a articular de políticas públicas de forma a viabilizar o acesso à educação profissional e tecnológica, conforme trecho abaixo:

3 – DAS DIRETRIZES 

3.1.5 Motivar a participação em projetos que objetivem a inclusão social e o desenvolvimento local e regional em todas as suas dimensões;

3.1.6 Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional e tecnológica, estabelecendo mecanismo de inclusão.

Abaixo, seguem alguns projetos de extensão desenvolvidos e executados pelos campi do IFBa e fomentados pela Proex:

CAMPUS CAMAÇARI

• Grupo de Teatro Art Ecco, 2014: Programa Mulheres Mil – Curso de Promotor de vendas/Recepcionista Hospedagem 
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• Grupo de Teatro Art Ecco, 2015: Programa Mulheres Mil – Vencendo a Crise

• Grupo de Teatro Art Ecco, 2016: Programa Mulheres Mil – Beleza Cidadã – Cursos de Maquiagem/Manicure e Maquiador 

CAMPUS BRUMADO

• Curso FIC – Línguas Brasileira de Sinais, 2015

CAMPUS ILHÉUS

• Capacitação e consultorias de micros e pequenos empreendedores individuais da Região de Ilhéus e Itabuna, 2015
• Projeto junto à sociedade da Vila Cachoeira  - Rodovia Jorge Amado, visando  a oportunizar o trabalho de renda e preservação do meio ambiente

CAMPUS JEQUIÉ

• Semana da consciência negra do IFBA, 2015
• Curso de Idiomas, língua espanhola e LIBRAS

CAMPUS PORTO SEGURO

• Economia solidária e Feira de troca – busca sensibilizar a população acerca da sustentabilidade, 2015

CAMPUS SALVADOR

• Radiologia e Saúde da Mulher, 2015
• Projeto Licuri – popularizando a Ciência para o desenvolvimento regional, 2015

CAMPUS SEABRA

• Semente Criola – introduzir os jovens quilombolas na educação tecnológica, 2015/2016
• Etnoconhecimento e qualidade da água em comunidades tradicionais do município 
• Escola sustentável: As tecnologias sociais na formação do nosso futuro. Incrementar práticas ecológicas, disseminando a educação ambiental na comuni-

dade do entorno, 2015
• UBUNTU – representatividade da diversidade sexual e de gênero nos espaços escolares, 2016

REITORIA/IFBA

• Convênio IFBA/PMBA - Curso preparatório Pré-IFBA – Bairro da PAZ – preparatório acesso à educação profissional e tecnológica, 2015/2016

• Convênio IFBA/FUNFAC – promover curso de capacitação para jovens e adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, 2016/2017

CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

• Semana da Engenharia Elétrica – promover e difundir áreas temáticas e práticas do curso de Engenharia Elétrica para a comunidade das regiões do entor-
no, 2015
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CAMPUS BARREIRAS
• Qualidade do leite produzido no Oeste da Bahia – avaliar a qualidade do leite na região do Oeste da Bahia, em especial na Bacia do Rio Grande, com vistas 

a promover ações corretivas e preventivas na produção e consumo do leite pelas comunidades locais e vizinhas, 2015

CAMPUS JACOBINA
• Desenvolvimento de cartão eletrônico para aplicação em sistema eletromecânico de reutilização de águas residuais cinzas em unidades domésticas para 

uso em descarga do vaso sanitário, 2015

CAMPUS IRECÊ
• Noções de Libras e Educação de surdos – visa a inclusão de pessoas com deficiência auditiva na escola e na sociedade, 2015
• Educação Ambiental e identidade cultural no povoado da Quixabeira de Uibai com vistas a contribuir para a preservação e recuperação do patrimônio 

ambiental e cultural do povoado, valorização da flora da caatinga local, fomentar a identidade cultural da comunidade em suas árvores nativas

CAMPUS SANTO AMARO
• Reciclando Mentes e mídias – contribuir com a inclusão sócio digital de jovens em vulnerabilidade social no município e regiões do entorno, 2015
• II IFBA Saúde 10 & III CINIF – atividades de caráter educativo na área de saúde para as comunidades em vulnerabilidade social, 2015

CAMPUS VALENÇA
• Ensino de Libras como facilitador a Humanização – Ensinar Libras- Língua Brasileira de Sinais aos agentes comunitários de Saúde do Município, 2016

Fonte: Proex/IFBA

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: Em relação a meta 15 do TAM, o gestor ressaltou que, na área de extensão, os editais apresentam critérios de par-
ticipação de discentes do IFBA na modalidade de bolsista ou de voluntário. Foi ressaltado que a Pró-Reitoria de Extensão - Proex elabora os editais com dire-
trizes de motivação da participação nos projetos de extensão, que haja a inclusão social, voltado ao desenvolvimento local e regional de forma ampla, além 
de promover a articulação de políticas públicas de forma a viabilizar o acesso à educação profissional e tecnológica. Foram relacionados também alguns pro-
jetos de extensão.

Entretanto, o gestor não tratou em sua manifestação da instituição de mecanismos de aferição de cumprimento das metas 14 e 15, do Termo de Acordo e 
Metas firmado entre o MEC e o IFBA, objeto da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

39 154120 03/11/2015 201503683 Constatação 06 Para providências 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 plano 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.

Solicita-se que o gestor atualize as informações sobre as providências adotadas, demonstrando o estabelecimento do plano efetivo de ações e metas que 
viabilizem a implementação das diretrizes na área de pessoal, bem como a formalização do processo de monitoramento das mesmas.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

40 154121 03/11/2015 201503683 Constatação 07 Para providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 07: Deficiência no alinhamento estratégico da gestão de pessoas.
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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 fer-
ramenta 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 im-
plantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP. Ressaltou que com essa ferramenta será possível estabelecer rotinas para obtenção de in-
formações 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 recomenda-
do, encaminhando respectiva documentação comprobatória.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

41 154124 03/11/2015 201503683 Constatação 32 Para providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 32: Ausência de normativo interno dispondo sobre as atividades da Unidade de Auditoria Interna - AUDINT do IFBA.

Dados da Recomendação

Recomendação 154124: Normatizar as atividades da Unidade de Auditoria Interna - AUDINT, buscando dotá-la de instrumentos e poderes para o desenvol-
vimento de suas missão institucional.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Em atendimento à recomendação de nº 154124, informamos sobre a elaboração da Minuta do Regimento Interno 
desta Unidade de Auditoria, durante o exercício de 2015, mas que devido às demandas do setor e à Licença-Maternidade da Titular não houve oportunidade 
de apresentação do referido Regimento para discussão do seu inteiro teor entre os   membros da citada Unidade. 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou que a minuta do regimento interno da Unidade de Auditoria Interna estava em fase de elabo-
ração e que posteriormente seria encaminhada para aprovação do CONSUP. 

Em consulta, ao portal do IFBA, foi verificado que o regimento interno da AUDINT ainda não foi aprovado. Solicita-se que o gestor atualize as informações, 
detalhando os prazos previstos para conclusão da minuta e encaminhamento ao CONSUP/IFBA para apreciação e aprovação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

42 154126 03/11/2015 201503683 Constatação 33 Para providências 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 154126: Adotar sistema informatizado para auxiliar a gestão da manutenção predial.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O setor de manutenção desenvolveu manual de manutenção predial (anexo) que está sendo adotado nas unida-
des do IFBA, entretanto estamos providenciando a implantação do software.
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Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor relatou que o setor de manutenção elaborou o manual de manutenção predial e informou que estavam 
sendo adotadas providências para implantação de software. Solicita-se que o gestor atualize as informações sobre as providências para a implantação de sis-
tema informatizado para auxiliar a gestão da manutenção predial.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

43 154127 03/11/2015 201503683 Constatação 33 Em análise pela CGU 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.

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 estudo, po-
rém, os relatórios mensais estão sendo confeccionados mensalmente para controle. Anexo o manual de manutenção predial elaborado pelo setor de enge-
nharia do IFBA, desde 2017.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor relatou que o setor de manutenção elaborou o manual de manutenção predial e informou que estavam 
sendo adotadas providências para implantação de software. 
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Entretanto, não foi possível avaliar se o referido manual contemplou o atendimento da Recomendação nº 154127, pois o arquivo eletrônico anexado, referente 
ao manual, estava corrompido e não abria. Desta forma, solicita-se que o gestor reencaminhe o manual e informações sobre o atendimento da recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

44 154129 03/11/2015 201503683 Constatação 35 Para providências 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 17/03/2017: A Reitoria do IFBA está realizando obras com vistas a adequar seus espaços de modo que sejam dotados dos equi-
pamentos de combate a incêndio, conforme processo licitatório nº 23278.005645/2016-17. O mesmo procedimento será adotado para os demais Campi do 
IFBA, cabendo ressaltar que este processo encontra-se na fase de orçamento de projetos.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: Solicita-se que o gestor informe se as obras de adequação física para colocação dos equipamentos de combate a 
incêndio já foram realizadas em todos os Campi do IFBA, bem como encaminhe a documentação comprobatória da elaboração dos planos de combate a in-
cêndio de todos os câmpus, juntamente com as respectivas aprovações do Corpo de Bombeiros.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

45 154131 03/11/2015 201503683 Constatação 36 Para providências 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 am-
bientes 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 estabeleci-
mento de uma matriz de prioridades, equacioná-los e resolvê-los.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: O setor técnico do IFBA, vem efetuando os diagnósticos necessários para sanar os possíveis problemas constata-
dos. Encaminhamos anexo relatório dos diagnósticos.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor apresentou o relatório do diagnóstico de acessibilidade dos câmpus do IFBA, relacionando as situações 
que dificultam o acesso de pessoas com necessidades especiais. Entretanto, o gestor não apresentou o planejamento com um cronograma para a solução 
dos problemas de acessibilidade. Desta forma, reitera-se a recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

46 154132 03/11/2015 201503683 Constatação 29 Para providências do Gestor Salvador

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 extensão), 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-DGTI realizou 
acordo de parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN para transferência de tecnologia. Por este acordo o IFRN repassou ao IFBA a plata-
forma desenvolvida naquele Instituto, denominada de SUAP, e que abarca as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Desde então o SUAP vem sendo 
implementado nos Campi do IFBA, tendo a sua implantação iniciada pelo módulo de ensino. Paralelamente a implantação do módulo ensino, a Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA vem atuando em colaboração com a DGTI para ajustes necessários 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 original do sistema, está a sistemática de registro das atividades que compõem os documentos PIT e RIT dos docen-
tes. Como o SUAP é uma plataforma integrada entre seus módulos, a ideia é que o PIT e RIT dos docentes seja preenchido pela base de dados das platafor-
mas que compõem o SUAP (pesquisa, extensão e gestão), restando apenas algumas informações complementares a serem registradas pelo docente direta-
mente 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 ex-
tensão validam 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 desenvol-
vido 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. 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

47 154133 03/11/2015 201503683 Constatação 13 Para providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 13: Fragilidades nos mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades docentes.

Dados da Recomendação

Recomendação 154133: Estabelecer rotinas de atualização das pastas funcionais quanto à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, solicitar o 
horário de trabalho nas outras instituições/empresas quanto aos servidores que acumulam cargos legalmente, bem como realizar consultas periódicas ao 
sistema Siape, de modo a verificar se há ocorrência de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos dos servidores do Instituto, proceden-
do à apuração dos fatos e à adoção das providências cabíveis.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Informamos que fora implementada a medida de esclarecimentos sobre a necessidade de apresentação periódica 
de Declaração de não Acumulação de Cargos por todos os servidores do IFBA. Segue em anexo e-mail informativo e o modelo de Declaração.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: O gestor informou que adotou medidas de esclarecimento sobre a necessidade de apresentação periódica de De-
claração de não acumulação de cargos por parte dos servidores do IFBA. Relatou que com essa medida passará a analisar os servidores que acumulam car-
gos legalmente, consultando o outro vínculo através de módulo do SIAPE.

Além de realizar consultas periódicas no SIAPE para verificar os vínculos federais, é necessário que o gestor consulte também as outras instituições/empre-
sas, em que o servidor trabalha, que não fazem parte do Governo Federal. Ressalte-se também a necessidade de o gestor formalizar os procedimentos de ve-
rificação de eventual acumulação indevida de cargos, bem como os de avaliação de possível descumprimento do regime de dedicação exclusiva.

Desta forma, reitera-se a recomendação.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

48 154134 03/11/2015 201503683 Constatação 33 Para providências 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 154134: Realizar a contratação de empresa, objetivando a manutenção dos dispositivos de combate a incêndio.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 17/03/2017: Após a instalação dos equipamentos serão providenciadas a contratação de empresa para manutenção.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 18/07/2018: Solicita-se que o gestor encaminhe a documentação comprobatória da aquisição e instalação dos equipamentos 
de combate a incêndio, bem como informe sobre a contratação de empresa para manutenção dos dispositivos de combate a incêndio.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 16/09/2018

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

49 162206 14/07/2016 725322 Sem informação Em análise pela CGU Barreiras

Achados de Controle

Denúncia: Análise de denúncia relativa à contratação de empresa pelo IFBA, cujo proprietário é pai da esposa do diretor do DEPAD-IFBA-Barreiras/BA.

Dados da Recomendação

Recomendação 162206: Adotar providências no sentido de apurar a legalidade das aquisições realizadas junto à empresa Floricultura Rosa-Flor Ltda., em 
2013, verificando também a pertinência, a conveniência e a oportunidade, bem como a ocorrência de eventual favorecimento na contratação.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar de nº 23278.005681/2016-72 e Portaria nº 795, 06/04/2017. 
Apos relatório final da comissão processante e análise da Coordenação de Correição o citado processo foi enviado a Procuradoria deste instituto para mani-
festação e posteriormente irá retornar para este gabinete com a finalidade de efetuar o julgamento e demais encaminhamentos.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 22/01/2019 : Trata-se de Nota Técnica 1040/2016 decorrente de apuracão de denúncia relativa à contratação irregular de em-
presa Floricultura Rosa-Flor Ltda., através da qual recomendou-se que o IFBA que apurasse a eventual ocorrência de ilegalidade nas aquisições realizadas 
junto à empresa. 
Em sua manifestação, o gestor informou que realizou a apuração dos fatos em pauta, anexando a Nota de Auditoria nº 002/2016, emitida pela Unidade de 
Auditoria Interna do IFBA. Com efeito, verificou-se que a Auditoria Interna do IFBA realizou tempestivamente a devida avaliação das aquisições realizadas 
junto à empresa Floricultura Rosa-Flor Ltda., em atendimento a referida NT. 
No procedimento de auditoria foram apontadas fragilidades detectadas no processo de contratação da empresa (Pregão Eletrônico SRP nº 006/2012), assim co-
mo irregularidades que apontaram indícios de favorecimento na contratação da empresa (irregularidade na designação do Pregoeiro; inconformidades na cota-
ção de preços; restrição ao caráter competitivo da licitação; realização de contratações desconsiderando os menores preços apresentados e as classificações das 
propostas, recorrendo em prejuízo ao erário; reincidência na contratação da Floricultura Rosa-Flor Ltda., com a participação do servidor que possui afinidade pa-
rental com o proprietário da empresa; aceitação, por parte do pregoeiro, de atestado de capacidade técnica sem garantia mínima de autenticidade). 
Dessa forma, a conclusão do relatório conteve a recomendação de abertura de processo para apuração de eventual responsabilidade do servidor de matrí-
cula Siape 1460352, que conduziu o processo analisado. Todavia, não consta nenhuma manifestação da unidade sobre a condução do processo de apuracão 
de responsabilidades. 
Nessa medida, objetivando a conclusão do monitoramento dessa recomendação, solicitamos que o IFBA encaminhe informações sobre a abertura, anda-
mento e conclusão desse processo de apuracão de responsabilidades.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 21/02/2019
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

50 162207 14/07/2016 725322 Sem informação Em análise pela CGU Barreiras

Achados de Controle

Denúncia: Análise de denúncia relativa à contratação de empresa pelo IFBA, cujo proprietário é pai da esposa do diretor do DEPAD-IFBA-Barreiras/BA.

Dados da Recomendação

Recomendação 162207: Proceder à apuração de responsabilidades, caso sejam identificadas irregularidades na contratação da empresa Floricultura Rosa-
Flor Ltda. - EPP.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar de nº 23278.005681/2016-72 e Portaria nº 795, 06/04/2017. 
Apos relatório final da comissão processante e análise da Coordenação de Correição o citado processo foi enviado a Procuradoria deste instituto para mani-
festação e posteriormente irá retornar para este gabinete com a finalidade de efetuar o julgamento e demais encaminhamentos.

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em 31/12/2018: Comprovar a instauração de processo administrativo disciplinar em face aos achados e recomendações registra-
dos na Nota Técnica nº 002/2016, de 23/08/2016, emitida pela instância de Auditoria Interna da Unidade.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 30/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

51 162652 05/08/2016 Sem informação Sem informação Em análise pela CGU Salvador

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 me-
diante as Notas nº 2015NE800474 e nº 2016NE800139 (pags. 22 e 23 do Anexo V).

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor: 

Último posicionamento CGU

Posicionamento da CGU em: 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 03/11/2016

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

52 178322 24/07/2018 201308083 Constatação 1 Para providências 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.
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Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18.01.19:

Prezados boa tarde,

Encaminhamos documentação complementar.

Atenciosamente, 

Murillo Ribeiro 

Diretor Substituto Diretoria de Gestão de Pessoas

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, atualizan-
do 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 refere 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 do Departamento de Química do Campus Salvador, é informado apenas que "as medidas preventivas foram recomendadas e en-
caminhadas ao dirigente do Órgão, o Diretor-Geral do Campus, conforme processo Nº SEI 23278.002560/2018-81 em anexo", não tendo sido identificado, nos 
documentos, 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 necessário 
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 Lau-
do Técnico de Avaliação do Departamento de Química do Campus Salvador, encaminhando a respectiva documentação comprobatória.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Reiteração 28/02/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

53 178323 24/07/2018 201308083 Constatação 1 Para providências 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, insalubridade e ra-
diação ionizante, além da gratificação por trabalho com raios-X, considerando a situação individual de trabalho do servidor, observando o disposto no art. 13 
da Orientação Normativa SRH nº 06 de 18/03/2013.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18.01.2019: 

Prezados boa tarde, 

Encaminhamos documentação complementar. 

Atenciosamente, 

Murillo Ribeiro

Diretor Substituto Diretoria de Gestão de Pessoas

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 servido-
res foram migrados no módulo SIAPE para o novo módulo SIAPE SAÚDE, conforme determinação do MPOG, expressos nos comunicados em anexo no pro-
cesso 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 gestão, recomenda-se que a Auditoria Interna do IFBA 
realize, por amostragem (considerando análise de riscos), a verificação da regularidade da concessão de adicionais e insira no Sistema Monitor o respectivo 
relatório. Desta forma, a recomendação continuará na situação "Monitorando" no Sistema Monitor, aguardando a verificação da Auditoria Interna do IFBA.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Prorrogação de prazo de atendimento 18/01/2019
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

54 178324 24/07/2018 201308083 Constatação 1 Para providências 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 trabalho com 
raios-X dos servidores que não cumprirem os requisitos da legislação vigente, notadamente aqueles apontados no Relatório da Auditoria Interna do IFBA.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 18.01.19: 

Prezados boa tarde, 

Encaminhamos documentação complementar. 

Atenciosamente, 

Murillo Ribeiro

Diretor Substituto Diretoria de Gestão de Pessoas 

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 servidores 
foram migrados no módulo SIAPE para o novo módulo SIAPE SAÚDE, conforme determinação do MPOG, expressos nos comunicados em anexo no proces-
so 23278.016423/2018-24. Tal determinação suscitou a suspensão do adicional e a confecção de nova portaria para o lançamento no sistema novo”. Não obs-
tante o gestor tenha encaminhado a documentação solicitada, tendo em vista o histórico de desconformidades identificadas no Relatório de Auditoria nº
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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 gestão, recomenda-se que a Auditoria Interna do IFBA 
realize, por amostragem (considerando análise de riscos), a verificação da regularidade da concessão de adicionais e insira no Sistema Monitor o respectivo 
relatório. Desta forma, a recomendação continuará na situação “Monitorando” no Sistema Monitor, aguardando a verificação da Auditoria Interna do IFBA.

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

Prorrogação de prazo de atendimento 18/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

55 180196 04/10/2018 201702656 Constatação 2 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Deficiência na gestão e controles do Contrato n° 14/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180196: Criar mecanismos de controles dos prazos relativos às vigências e dos seguros garantia dos seus contratos, visando mitigar a des-
continuidade indesejada na prestação de serviços de seus contratados e na cobertura das garantias contratuais, respectivamente.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Em atendimento a esta Recomendação, informamos que foi implantado no Instituto Federal da Bahia o sistema SUAP 
(Sistema Unificado de Administração Pública), o qual possui o módulo “ Contratos”. Neste é realizado o cadastro de todos os contratos e realizamos o controle de 
prazos relativos às vigências e seguros garantias . Com este controle a Administração toma decisões antecipadas, visando a possível prorrogação contratual ou 
realização de novo processo licitatório para que não ocorra a descontinuidade  dos serviços.  Em anexo segue tela do sistema SUAP – módulo Contratos.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019



237 

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

56 180197 04/10/2018 201702656 Constatação 2 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Deficiência na gestão e controles do Contrato n° 14/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180197: Que o Ifba informe aos responsáveis pelas minutas de contratos que se abstenham de estabelecer prazos de vigência e execução 
distintos, uma vez que, desde que os serviços tenham sido prestados dentro do prazo de vigência do contrato, a administração poderá atestar e realizar o 
pagamento da última parcela após o término da vigência.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Em atendimento a esta solicitação, informamos que encaminhamos memorando nº 40/2019/DGAP/PROAP-IFBA 
-Reitoria para os setores envolvidos, conforme anexo.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

57 180198 04/10/2018 201702656 Constatação 2 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Deficiência na gestão e controles do Contrato n° 14/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180198: Frente a necessidade de firmar termos aditivos a contratos, que o Ifba emita expediente interno destinado aos gestores de contra-
tos, no sentido de instruir seus processos com as respectivas justificativas técnicas dos setores responsáveis e pareceres jurídicos da Procuradoria Federal Es-
pecializada, em atendimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Em atendimento a esta recomendação, informamos que foi encaminhado memorando nº 42/DGAP/PROAP/IFBA - 
Reitoria, conforme anexo.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

58 180199 04/10/2018 201702656 Constatação 2 Para providências do Gestor Salvador

Achados de Controle

Constatação 2: Deficiência na gestão e controles do Contrato n° 14/2011.
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Dados da Recomendação

Recomendação 180199: Promover treinamento em gestão/fiscalização de contratos dos servidores designados para tal responsabilidade.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

59 180200 04/10/2018 201702656 Constatação 4 Para providências 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 cumprimento às normas técnicas, rela-
tórios circunstanciados de coerência entre projeto elaborado e anteprojeto ou projeto básico, bem como previsão de responsabilização por descumprimen-
to dos normativos elaborados.

Última manifestação do Gestor

-
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Último posicionamento CGU

- 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

60 180201 04/10/2018 201702656 Constatação 5 Em análise pela CGU Salvador

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 unidades, 
contemplando a necessidade de adoção de BDI diferenciado reduzido nas hipóteses de fornecimento de materiais, equipamentos ou mesmo serviços, quan-
do 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 informações, para fins de controle.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: O IFBA, nas licitações seguintes, efetuou à aquisição de elevadores e plataformas em processo distinto ao da aqui-
sição 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

- 

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

61 180202 04/10/2018 201702656 Constatação 6 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 6: Ausência das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) nas obras de fornecimento e instalação de plataformas e elevadores.

Dados da Recomendação

Recomendação 180202: Elaborar procedimentos/controles que tratem de rotinas acerca da verificação da exigência de ARTs, necessárias em contratos que 
envolvam obras e serviços de engenharia.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Conforme orientações da constatação, o IFBA vem controlando a emissão de todas Anotações de Responsabilida-
des Técnicas pertinentes as obras e serviços de engenharia. Segue anexo termo de ciência elaborado pelo setor de engenharia do IFBA, entregue a empresa 
contratada no ato da assinatura do contrato, reiterando a obrigatoriedade de apresentação dos documentos.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

62 180203 04/10/2018 201702656 Constatação 8 Para providências 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 prejuí-
zo 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 or-
dem bancária, de 01/03/2013), em razão de revisão de preços no Contrato n° 14/2011, sem comprovação da hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

63 180204 04/10/2018 201702656 Constatação 7 Para providências 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.
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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 regime de 
empreitada por preço global remunere as empresas contratadas por execução de cada etapa, previamente definida em cronograma físico-financeiro, bem 
como que as planilhas de custos sejam estruturadas de forma a estratificar tais etapas (p. ex.: fundação, estrutura, alvenarias, revestimentos, instalações elé-
tricas, etc.), de cada elemento construtivo.

Última manifestação do Gestor

- 

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

64 180205 04/10/2018 201702656 Constatação 7 Para providências 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 ser-
viços 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 responsabilidades, 
padronização de documentos, checklists de verificação da documentação mínima, além de relatórios circunstanciados, memórias de cálculos, relatórios foto-
gráficos e planilhas de medição, todos esses com ateste da fiscalização ou responsáveis formalmente designados.
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Última manifestação do Gestor

- 

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

65 180206 04/10/2018 201702656 Constatação 4 Em análise pela CGU Salvador

Achados de Controle

Constatação 4: Orçamento do projeto básico deficiente, na Tomada de Preço n° 09/2011.

Dados da Recomendação

Recomendação 180206: No caso de impossibilidade de obtenção de preços referenciais, via sistemas oficiais, para a estimativa dos custos em processos li-
citatórios, que o Ifba instrua seus servidores no sentido de realizar pesquisa contendo o mínimo de três cotações de fornecedores distintos, fazendo constar 
do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado, devendo ser devi-
damente justificadas as situações em que não for possível atingir o número mínimo de cotações.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: Em atendimento a esta recomendação, informo que foi encaminhado memorando circular para os setores do 
IFBA-Reitoria, conforme anexo.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019
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Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

66 180207 04/10/2018 201702656 Constatação 8 Para providências 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 prejuí-
zo 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 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.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

67 180208 04/10/2018 201702656 Constatação 9 Em análise pela CGU 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 super-
faturamento por pagamento antecipado no montante de R$ 9.343,63.

Dados da Recomendação

Recomendação 180208: Que o Ifba em seus editais licitatórios, cujo objeto envolva a execução de obras ou o fornecimento e instalação de equipamentos, faça 
constar critérios de medição e pagamento que respeitem a proporcionalidade entre a remuneração e o respectivo cumprimento de etapas pelos contratados.

Última manifestação do Gestor

Manifestação do gestor em 26/02/2019: O IFBA vem adotando nos seus Editais, critérios de medição para cumprimento de etapas pelas empresas contra-
tadas, como por exemplo os itens 10 e 19 do Edital da Tomada de Preços nº 01/2018 (anexo).

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

68 180209 04/10/2018 201702656 Constatação 9 Para providências 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 super-
faturamento por pagamento antecipado no montante de R$ 9.343,63.
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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), devida-
mente corrigido, em razão do pagamento antecipado da instalação de elevadores, sob o Contrato n° 14/2001.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

69 180210 04/10/2018 201702656 Constatação 10 Em análise pela CGU 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 26/02/2019: O Prof. Marcelo Machado Cad, Diretor Adjunto da Diretoria de Engenharia e Manutenção - DEMAG- Campus de 
Salvador, encaminhou projeto de layout (anexo) que está em fase de discussão com os demais setores para análise e possíveis modificações.

Último posicionamento CGU

-
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Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

70 180211 04/10/2018 201702656 Constatação 10 Para providências 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 aquisições e obras.

Última manifestação do Gestor

-

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/01/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 

Recomendações Expedidas pelo OCI

Nº Ordem Recomendação Envio ao Gestor Identificação da OS/Documento Item da OS/Documento Pendência Município

71 180212 04/10/2018 201702656 Constatação 9 Em análise pela CGU 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 super-
faturamento 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), devida-
mente 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 finalida-
de de atender a presente recomendação.

Último posicionamento CGU

-

Tipo último posicionamento da CGU Data limite para atendimento

- 02/04/2019

Situação Atual

Monitorando

*Fonte: Sistema de Acompanhamento de Recomendações / PPP CGU em 31/03/19 às 00h49 
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Anexos

Declaração de integridade, pelos responsáveis pela governança, do relato integrado,  
conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato Integrado30/04/2019 :: SEI / IFBA - 1064323 - Justificativa ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1303667&infra_siste… 1/2

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 

JUSTIFICATIVA

Os membros do Comitê Interno de Governança e Integridade, criado através da Portaria
de nº 3239, data de 28/09/2018, vem por meio deste informar que executarão as ações voltadas para a
construção de uma Política Institucional de Governança e Integridade para o IFBA, elaborando atividades
como:

Fomentar a criação dos Subcomitês de Governança e Integridade;

Criar procedimentos escritos, para melhor implantação dos Instrumentos de controles internos no
IFBA;

Buscar capacitar os servidores, com vistas a implantação do sistema de monitoramento;

Mapeamento de riscos;

Vinculação entre risco e objetivos estratégicos;

Avaliação dos riscos e a mitigação dos impactos destes riscos.

Observa-se que o referido Relatório, apresenta, no seu contexto, a estrutura de
Governança do IFBA, na qual destaca a função e o papel de cada ator.

Cabe observar, que mesmo em um processo de mudança de gestão do IFBA, bem como
a importância do tema para o bom funcionamento da Instituição, o Comitê, no ano de 2019, pretende
adotar ações com vistas a implementação da Política de Governança e Integridade no IFBA e acredita-se
que até no ano de 2021, possa efetivamente agregar a Declaração de Integridade ao Relatório Integrado de
Contas do exercício de 2020.

 
Atenciosamente,
 
Renato da Anunciação Filho  - (Presidente)
Paulo André Queiroz Ferreira - PROAP
Roger Ramos Santana  - PRODIN
José Roberto Silva de Oliveira - PROEX
Railda de Freitas Santos Alves - PROEN
Henrique José Caribé Ribeiro - PRPGI
André dos Santos Rocha - DGP
Luiz Claudio Machado dos Santos  - DGTI
Liz Rodrigues Cerqueira - DGCOM
João Carlos Mota de Araújo  - Coordenação de Correição
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30/04/2019 :: SEI / IFBA - 1064323 - Justificativa ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1303667&infra_siste… 1/2

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 

JUSTIFICATIVA

Os membros do Comitê Interno de Governança e Integridade, criado através da Portaria
de nº 3239, data de 28/09/2018, vem por meio deste informar que executarão as ações voltadas para a
construção de uma Política Institucional de Governança e Integridade para o IFBA, elaborando atividades
como:

Fomentar a criação dos Subcomitês de Governança e Integridade;

Criar procedimentos escritos, para melhor implantação dos Instrumentos de controles internos no
IFBA;

Buscar capacitar os servidores, com vistas a implantação do sistema de monitoramento;

Mapeamento de riscos;

Vinculação entre risco e objetivos estratégicos;

Avaliação dos riscos e a mitigação dos impactos destes riscos.

Observa-se que o referido Relatório, apresenta, no seu contexto, a estrutura de
Governança do IFBA, na qual destaca a função e o papel de cada ator.

Cabe observar, que mesmo em um processo de mudança de gestão do IFBA, bem como
a importância do tema para o bom funcionamento da Instituição, o Comitê, no ano de 2019, pretende
adotar ações com vistas a implementação da Política de Governança e Integridade no IFBA e acredita-se
que até no ano de 2021, possa efetivamente agregar a Declaração de Integridade ao Relatório Integrado de
Contas do exercício de 2020.

 
Atenciosamente,
 
Renato da Anunciação Filho  - (Presidente)
Paulo André Queiroz Ferreira - PROAP
Roger Ramos Santana  - PRODIN
José Roberto Silva de Oliveira - PROEX
Railda de Freitas Santos Alves - PROEN
Henrique José Caribé Ribeiro - PRPGI
André dos Santos Rocha - DGP
Luiz Claudio Machado dos Santos  - DGTI
Liz Rodrigues Cerqueira - DGCOM
João Carlos Mota de Araújo  - Coordenação de Correição
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