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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA
        Chefe da CGU-Regional/BA,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 189698,  e consoante o estabelecido  na  Seção I, Capítulo II   da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados dos exames realizados na gestão da
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2. Os  trabalhos  foram  realizados por  meio de  testes,  análises  e
 consolidações  de  informações realizadas ao  longo do  exercício  sob
 exame  e a partir da  apresentação do  processo de contas pela Unidade
 Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis  ao
 Serviço Público Federal.  Nenhuma restrição  foi imposta à  realização
 dos exames, que contemplaram os seguintes itens:
   -  AVALIAÇÃO    DOS   RESULTADOS   QUANTITATIVOS   E QUALITATIVOS DA
 GESTÃO
    -   QUALIDADE   E  CONFIABILIDADE  DOS  INDICADORES   DE DESEMPENHO
 UTILIZADOS
    E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO
  - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
  - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
  - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU E CGU
  - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
  - CONCESSÃO DE DIÁRIAS
  - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - USO DE CARTÕES

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Os  exames realizados resultaram na  identificação das constatações
 listadas  detalhadamente no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"  e
 que dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório de
 Auditoria.  Os pontos  listados no referido  Anexo foram elaborados  a
 partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do
 processo de contas apresentado pela Unidade Auditada.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com



 o  inteiro  teor  das  peças  e  respectivos conteúdos  exigidos  pela
 IN-TCU-47/2004 e pela DN-TCU-81/2006,  Anexo XI,  conforme tratado  no
 no  item 5.1.2.2   do  Anexo-"Demonstrativo  das  Constatações"  deste
 Relatório.
 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-81/2006, e   em
 face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados  no
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",  efetuamos  as   seguintes
 análises:

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 
 Apresentam-se  a  seguir as informações relativas ao alcance das metas
 planejadas  para  os  programas/ações  de governo previstos na LOA sob
 gerência da unidade auditada:
 

Exercício 2006
Programa Ação Descrição do 

Indicador ou Medida
Planejado Realizado

0089 – 
Previdência de 
Inativos e 
Pensionistas da 
União

0181 0029 – Pagamento de 
aposentadorias e Pensões – Servidores 
Civis – No Estado da Bahia

Pessoa Beneficiada 
(unidade)

4.864 5.644

0750 – Apoio 
Administrativo

2010 0029 – Assistência  Pré-Escolar 
aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados – No Estado da Bahia

Criança de 0 a 6 anos 
atendida (unidade)

692 682

0750 – Apoio 
Administrativo

2011 0029 – Auxílio-Transporte aos 
Servidores e Empregados – No Estado 
da Bahia

Servidor Beneficiado 
(unidade)

3.629 3.719

0750 – Apoio 
Administrativo

2012 0029 – Auxílio-Alimentação aos 
Servidores e Empregados – No Estado 
da Bahia

Servidor Beneficiado 
(unidade)

5.135 5.726

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

4002 0029 – Assistência ao Educando 
do Ensino de Graduação – No Estado da 
Bahia

Aluno Assistido 
(unidade)

500 594

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

4004 0029 – Serviços à Comunidade 
por meio da Extensão Universitária – 
No Estado da Bahia

Pessoa Beneficiada 
(unidade)

20.500 22.064

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

4008 0029 - Acervo Bibliográfico 
Destinado às Instituições Federais de 
Ensino Superior e Hospitais de Ensino – 
No Estado da Bahia

Volume 
Disponibilizado 
(milhar)

4,000 3,000

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

4009 0029 – Funcionamento de Cursos 
de Graduação – No Estado da Bahia

Aluno Matriculado 
(unidade)

19.501 21.429

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6368 0154 - Instrumental para Ensino e 
Pesquisa Destinado a Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais 
de Ensino - Implantação da Biblioteca 
para o Inst. de Ciências Ambientais e 
Des. Sustentado em Barreiras - No 
Estado da Bahia

Laboratório Equipado 
(unidade)

1 1

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6368 0156 - Instrumental para Ensino e 
Pesquisa Destinado a Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais 
de Ensino - Maternidade Climério de 
Oliveira - No Estado da Bahia

Laboratório Equipado 
(unidade)

1 1

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6368 0158 - Instrumental para Ensino e 
Pesquisa Destinado a Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais 
de Ensino - Laboratório do Inst. Ciên. 
Amb. e Des. Sust. em Barreiras - No 
Estado da Bahia

Laboratório Equipado 
(unidade)

2 0



1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6368 0182 - Instrumental para Ensino e 
Pesquisa Destinado a Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais 
de Ensino - Implantação do Laboratório 
do Instituto de Ciências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentado do 
Campus da UFBA - Barreiras - BA

Laboratório Equipado 
(unidade)

1 1

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6373 0029 - Modernização e 
Recuperação da Infra-Estrutura Física 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino - No 
Estado da Bahia

Instituição 
Modernizada / 
Recuperada (unidade)

5 5

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6373 0238 - Modernização e 
Recuperação da Infra-Estrutura Física 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino - 
Barreiras - BA

Instituição 
Modernizada / 
Recuperada (unidade)

1 1

1073 - Programa 
Universidade do 
Século XXI

6373 0240 - Modernização e 
Recuperação da Infra-Estrutura Física 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino- 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares 
sobre a Mulher - NEIM na Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas - No 
Estado da Bahia

Instituição 
Modernizada / 
Recuperada (unidade)

1 1

1375 – 
Desenvolvimento 
do Ensino da Pós-
Graduação e da 
Pesquisa 
Científica

4006 0029 – Funcionamento de Cursos 
de Pós-Graduação – No Estado da Bahia

Aluno Matriculado 
(unidade)

3.500 3.674

 Fonte: SIGPlan.

 Algumas  informações  apresentadas  pelo  gestor  em  seu Relatório de
 Gestão estão inconsistentes com as informações cadastradas no SIGPLAN.
 Além  disso,  as  metas  apresentadas  no  SIGPLAN  não  tiveram  suas
 previsões  corrigidas após a obtenção dos créditos adicionais, além de
 não   terem  sido  definidos  cronogramas  com  previsões  mensais  de
 atingimento das metas e realização dos recursos.
 Com  relação  às demais ações administrativas realizadas pela Unidade,
 não  integrantes  de  programas  de  governo,  não  há uma relação dos
 resultados  alcançados  versus metas previstas, prejudicando a análise
 dos dados. As informações se encontram de forma esparsa dificultando a
 tabulação e a avaliação dos resultados alcançados.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomenda-se ao gestor que efetue controle sobre o registro de dados e
 consistência  das informações alimentadas no SIGPlan, planejando mês a
 mês  as metas e os recursos previstos e realizados, e se utilize dessa
 ferramenta   como   instrumento   de  gestão  dos  programas  sob  sua
 responsabilidade.
 Com  relação  às  ações administrativas da Unidade, não integrantes de
 programas  de governo, recomenda-se que o gestor se utilize de quadros
 demonstrativos  dos  resultados  de  cada ação existente, com as metas
 previstas  e  alcançadas  no  exercício em exame e nos anteriores, bem
 como  os  resultados  esperados  para  o(s)  próximo(s)  exercício(s),
 efetuando uma análise crítica dos mesmos.

 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 
 Apresentam-se  a seguir as informações dos indicadores de avaliação de
 desempenho   utilizados   pela   Unidade.   Tais   indicadores   estão



 estabelecidos no Anexo II da DN TCU Nº 81/2006.
 

Descrição do Indicador Desempenho 
Obtido

I.A Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente 10.971,42
I.B Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente 10.604,09
II. Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 11,41
III.A Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU 5,33
III.B Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU 8,20
IV.A Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente 2,14
IV.B Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente 1,39
V. Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,71
VI. Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG) 0,12
VII. Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 3,82
VIII. Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 3,12
IX. Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,54

Fonte: Relatório de Gestão.

 Os  indicadores são consistentes e plenamente compatíveis com a missão
 institucional  da unidade, contudo, não foram identificados padrões de
 desempenho  a  serem  perseguidos  nem  o  gestor realizou uma análise
 gerencial dos resultados obtidos.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Os  Gestores devem realizar uma análise crítica dos resultados obtidos
 e buscar definir padrões de desempenho a serem alcançados.

 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 As  constatações verificadas estão consignadas no Anexo "Demonstrativo
 das  Constatações,  onde foram apontadas situações em desacordo com os
 normativos vigentes e falhas nos controles internos.
 É  importante  destacar  que a UFBA adota uma política de ampliação da
 realização  de convênios/contratos com fundações de apoio, justificada
 com  base  no  objetivo de tornar as atividades de Pesquisa e Extensão
 mais  ágeis  e  flexíveis.  Entretanto,  conforme  relatado  em pontos
 específicos  do  anexo  supracitado,  foram identificadas situações de
 contratação  de  fundações  de  apoio  por  dispensa  de licitação sem
 respaldo  legal,  muitas  vezes  como  forma de garantir a execução de
 recursos liberados pelo MEC no final do exercício.
 Além  disso,  foram  identificadas falhas nas prestações de contas dos
 contratos/convênios  firmados com as fundações de apoio que demonstram
 a  necessidade  de  a UFBA aperfeiçoar os seus controles internos para
 acompanhar e fiscalizar, de forma mais efetiva, esses
 convênios/contratos.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos a UFBA:
 1)  Fortalecer  os  controles internos referentes ao acompanhamento da
 aplicação  de recursos dos contratos/convênios com fundações de apoio,
 adotando medidas como:
   Incluir  nos  contratos  a  obrigatoriedade  de  prestação de contas
 parciais,  conforme  critérios  a  serem  definidos na normatização do
 relacionamento da UFBA com as fundações de apoio;
   Reforçar  a estrutura da CCCONV/UFBA de forma que seja aprofundada a
 análise sobre as prestações de contas;
   Incluir  nas  atividades  da Coordenação de Controle Interno - CCI a
 verificação   por   amostragem   da  execução  de  contratos/convênios
 assinados com as fundações de apoio.



 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 Apresentamos,  na  tabela  a  seguir, o valor das aquisições de bens e
 serviços  pela UFBA, no exercício de 2006, por modalidade licitatória,
 dispensa ou inexigibilidade:
 
Tipo de Aquisição de bens/serviços Valor % Valor sobre total

Dispensa de licitação 48.545.130,99 62,8%

Pregão 14.581.707,55 18,9%

Concorrência 8.017.030,24 10,4%

Inexigibilidade 3.377.089,60 4,4%

Tomada de Preços 2.107.237,75 2,7%

Convite 670.472,72 0,9%

TOTAL 77.298.668,85 100,0%

 As  constatações verificadas estão consignadas no Anexo "Demonstrativo
 das Constatações", onde foram identificadas situações em desacordo com
 os  normativos  vigentes,  além  de  falhas  nos  controles  internos,
 destacando-se:
 A  reincidência  na  falta  de instrução dos processos de dispensa com
 todos os documentos legalmente exigidos;
 O  fracionamento de despesas com contratação por dispensa por valor ao
 invés  da  realização  da  correta  modalidade licitatória, tendo como
 parâmetro o valor planejado para o exercício;
 Contratações indevidas com fundações de apoio.
 Retenção  de  5%  dos  pagamentos  das  faturas  dos serviços de obras
 baseada   na   interpretação   equivocada  de  que  este  procedimento
 substituía  as  possíveis modalidades de garantia previstas no art. 56
 da Lei 8.666/93.

 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo -'Demonstrativo
 das  Constatações', onde foram apontadas situações em desacordo com os
 normativos  vigentes,  em  especial  foi citada a falta de apuração de
 ilícitos  de servidores que exercem cargos de gerência e administração
 em   empresas/organizações   privadas   pela  Comissão  Permanente  da
 Instituição,  bem  como a ocorrência de acumulações ilícitas de cargos
 na  administração pública por parte de servidores, as quais carecem de
 um  tratamento rigoroso por parte da Entidade. No mais, considerando a
 força  de trabalho disponível, verificamos que os controles existentes
 demonstraram  resultados satisfatórios.

 5.6 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 A  Entidade  não  efetua  transferência  de  recursos  a  Entidade  de
 Previdência complementar.

 5.7 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 Como  pode  ser  verificado  no quadro constante do Anexo I, a Unidade
 atendeu  a contento às recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas
 da União no exercício em exame.

 5.8 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 Não foram identificados projetos ou programas financiados com recursos



 externos ou em cooperação com organismos internacionais.

 5.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 A   estrutura  da  Unidade  de  Auditoria  Interna  é  insuficiente  e
 desproporcional   ao   tamanho,   quantidade   de   recursos  geridos,
 complexidade   das   atividades   e   dificuldades   operacionais   da
 Universidade.
 A  Unidade  de  Auditoria Interna da UFBA, denominada Coordenadoria de
 Controle  Interno,  possui  deficiência  no  quantitativo  de pessoal,
 contando  atualmente  com  apenas  três  servidores,  sendo que um dos
 mesmos  realiza  apenas  trabalhos  administrativos (secretária). Além
 disso,  os  dois  servidores  que  realizam  atividades  de  auditoria
 ingressaram  há menos de um ano, sendo que o seu coordenador entrou há
 menos  de  seis  meses, não apresentando ainda sua produtividade ideal
 devido à fase inicial de adaptação.

 5.10 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo -'Demonstrativo
 das  Constatações', onde foram apontadas situações em desacordo com os
 normativos  vigentes, as quais necessitam de melhor controle por parte
 da Entidade.
 Verificou-se,   dentre   as   concessões   de   diárias   que  incluem
 finais  de  semana  analisadas,  um  caso   em que a justificativa não
 indicava  o  serviço  a ser realizado. Dessa forma, consideramos que o
 processo  de  operacionalização de diárias da instituição necessita de
 melhores ajustes com vistas a evitar a incidência de falhas.

 5.11 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 Nos  exames  realizados,  não  foram  identificadas irregularidades na
 utilização  dos  gastos  efetuados  por meio do Cartão de Pagamento do
 Governo Federal.

 5.12 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo
 das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência
 de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO
       Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação
 aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de
 modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de  Auditoria,
 a  partir  das   constatações   levantadas  pela   equipe,  que  estão
 detalhadamente  consignadas no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"
 deste Relatório.

                   Salvador , 06 de Maio de 2007



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CERTIFICADO Nº      : 189698
UNIDADE AUDITADA    : UFBA
CÓDIGO              : 153038
EXERCÍCIO           : 2006
PROCESSO Nº         : 23066.006011/07-66
CIDADE              : SALVADOR

CERTIFICADO DE AUDITORIA
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0107  a  0110,  deste
processo.

3.     Diante  dos  exames  aplicados,  de  acordo  com   o   escopo 
mencionado no  parágrafo  segundo,  consubstanciados no Relatório  de 
Auditoria  de  Avaliação  da  Gestão  nº  189698,  houve  gestores  cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes:

Impropriedades

2.1.1.1 - Recursos  movimentados  em  paralelo  à  conta  única  da 
União – não atendimento a recomendações da CGU.

4.2.1.1 - Dispensas  de  licitação  indevidas  para  contratação  de 
fundação de apoio.

5.1.2.2 - Ausência, insuficiência e inconsistência de informações no 
conteúdo do Relatório de Gestão.

4.1.2.1 - Fracionamento  de  Despesa  com contratação direta sem a 
realização de licitação.



3.2.1.1 - Ausência  de  providências  efetivas  no  sentido  da 
implantação   de  controles  na  concessão,  pagamento  e  prestação  de 
contas de diárias.

3.3.1.1 - Ausência  de  encaminhamento ao controle interno dos dados 
relativos a concessões de pensões por meio do Sistema Sisac/TCU.

3.4.1.1 - Ausência de apuração dos casos apontados no relatório de 
auditoria  de gestão   da   Entidade  do  exercício  de  2005(nº 
175139),   sobre   a  participação   de   servidores  em  gerência  ou 
administração de Sociedade privada e acumulação ilícita de cargos.

4.1.1.1 - Exigência ilegal em editais de licitação.

4.1.1.3 - Falta   de   elementos   obrigatórios   na  composição  dos 
processos licitatórios - não atendimento a recomendações da CGU.

4.3.1.1 - Falhas nas Prestações de contas de contratos com fundação de 
apoio.

5.1.1.1 - Deficiência  na  estrutura  da  unidade  de  Auditoria 
Interna  - não atendimento a recomendações da CGU.

5.1.3.1 - Ausência de norma operacional regulamentando o relacionamento 
entre as Fundações  de  Apoio  e  a  Universidade  Federal  da Bahia 
através de convênios,   parcerias,  contratos  e  ajustes  -  não 
atendimento  a recomendações da CGU.

Salvador , 06 de Maio de 2007

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                        PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

 RELATÓRIO Nº        : 189698
 EXERCÍCIO           : 2006
 PROCESSO Nº         : 00205.000053/2007-17
 UNIDADE AUDITADA    : UFBA
 CÓDIGO              : 153038
 CIDADE              : SALVADOR

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às determinações contidas no inciso III, 
art. 9º  da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 
do  Decreto  n.º  93.872/86  e  inciso  VIII,  art.  14  da  IN/TCU/N.º 
47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no 
Certificado de Auditoria, que certificou  as contas dos gestores no 
período  de  01jan2006  a  31dez2006  como  REGULARES  COM  RESSALVAS  E 
REGULARES.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas  foram  levadas  ao 
conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme 
determina a Portaria CGU nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que 
aprovou a Norma de Execução nº 03, de 28 de dezembro de 2006, e 
estão relacionadas em tópico próprio do Certificado de Auditoria. As 
manifestações  dos  Gestores  sobre  referidas  questões  constam  do 
Relatório de Auditoria.

3. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro 
de  Estado  supervisor,  com  vistas  à  obtenção  do  Pronunciamento 
Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior 
remessa ao Tribunal de Contas da União.

                       Brasília, 30 de junho de 2007.

Diretor de Auditoria da Área Social
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