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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre registrar que, muito embora a presente ação estivesse planejada 
no Plano de Auditoria Interna – PAINT/2015 para ser realizada no período de 03 a 
26/11/2015 com 568h de trabalho, em virtude a atrasos na finalização das demandas 
anteriores, houve um atraso no início dos trabalhos, que se deu em 10/11/2015 e, tendo 
em vista sua complexidade, pioneirismo e adversidades da ação, a demanda só foi 
concluída em 23/12/2015, com 739h efetivamente trabalhadas. 
 
Apesar da previsão no PAINT de que o escopo abrangeria 20% dos Restos a Pagar 
inscritos nos anos de 2013 e 2014, fomos obrigados a reduzir esse percentual para 5% 
dos que ainda possuíssem saldo até o momento da seleção a ser auditada, pois, quando 
do planejamento do PAINT/2015 não tínhamos noção da quantidade de inscrições nessa 
situação, razão pela qual concluímos não ser possível cumprir o percentual inicialmente 
planejado. 
 
A AUDINT enviou aos setores envolvidos o Memorando nº 106/2015 comunicando o 
início dos trabalhos, e, para subsídio destes, a equipe expediu Solicitações de Auditoria 
(SA´s) solicitando processos, informações e outros documentos, e posteriormente, após 
análise do material, junto com as informações obtidas através de consultas realizadas 
aos sistemas do Tesouro Gerencial, Siafi Operacional e SIASG, foram emitidas SA’s em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
manifestações às constatações encontradas. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, consultas ao 
sistema do Tesouro Gerencial, confronto de informações, consolidação de informações 
recolhidas e indagações escritas, em estrita observância às normas de Auditoria Interna, 
em especial às aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização deste trabalho. 
 
1.1 – Escopo do trabalho 
 
Apesar da previsão no PAINT de que o escopo abrangeria 20% dos Restos a Pagar 
inscritos nos anos de 2013 e 2014, somente foi possível auditar um percentual de 5% de 
dos que ainda possuíssem saldo até o momento da seleção a ser auditada.  
 
Foram emitidas SA’s à Reitoria, Direções Gerais dos Campus, PROAD, PROPEX, DIPOP, 
DELC, PRONATEC, solicitando os processos que geraram a inscrição dos Restos a Pagar, 
informações e manifestações acerca das Constatação encontradas.  
 
Todos os processos solicitados foram encaminhados sem qualquer objeção. 
 
Para escolha das inscrições dos Restos a Pagar a serem auditadas, inicialmente foi feito 
um levantamento de todas as inscrições realizadas nos anos de 2013 e 2014 que ainda 
não haviam sido pagas até o momento dessa seleção, mais precisamente até 
outubro/2015, e a partir daí foi realizado um sorteio para selecionar o quantitativo 
referente aos 5% previsto no escopo, aplicando-se, para tanto, um sistema gerador de 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 006/2015 
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 

 

5 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 
 

números aleatórios, o qual serviu como determinante da amostra selecionada, a seguir 
indicada: 
 

CÂMPUS NE Nº PROCESSO FAVORECIDO (CNPJ/CPF) INFORMAÇÃO VALOR 

ARACAJU 158393264232014NE800314 23290.001203/2014-12 
***77891000*** 

 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

200,00 

ESTÂNCIA 

152426264232013NE000043 23463.000398/2013-65 ***950245** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 200,00 

152426264232013NE000054 23463.000398/2013-65 ***861095** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00 

152426264232014NE800157 23463.000546/2014-22 ***70159000*** MATERIAL DE CONSUMO 61,27 

ITABAIANA 152430264232014NE800035 23462.000242/2013-94 ***37658000*** MATERIAL DE CONSUMO 0,02 

LAGARTO 
158394264232014NE800005 23290.001204/2011-14 ***18171000*** 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

2.066,62 

158394264232014NE800070 23290.001157/2013-62 ***44888000*** LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14,26 

GLÓRIA 

152420264232013NE800045 23464.000150/2013-94 ***34453001*** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

19,97 

152420264232014NE800079 23290.000934/2013-51 ***23147000*** 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

468,00 

SÃO 
CRISTÓVÃO 

158392264232013NE800306 23289.0004020013-53 ***92175000*** MATERIAL DE CONSUMO 1.019,90 

158392264232014NE000078 23060.001134/2013-61 ***51005000*** OBRAS E INSTALACOES 492.105,31 

158392264232014NE800010 23060.001097/2011-20 ***94191000*** MATERIAL DE CONSUMO 4.144,87 

158392264232014NE800032 23289.000059/2014-28 ***11902000*** MATERIAL DE CONSUMO 2.206,81 

REITORIA 

158134264232013NE000416 23060.003238/2013-19 IFS - PRONATEC AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 317.553,50 

158134264232013NE800140 23060.001149/2013-20 ***45015000*** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

580,00 

158134264232013NE800276 23060.002725/2012-75 ***40188000*** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

4.711,46 

158134264232013NE800283 23060.002464/2012-93 ***52383000*** OBRAS E INSTALACOES 11,95 

158134264232014NE000303 23060.004144/2014-30 ***460785** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 110,00 

158134264232014NE000342 23060.004144/2014-30 ***817325** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 275,00 

158134264232014NE000366 23060.004144/2014-30 ***467296** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33,00 

158134264232014NE000381 23060.004144/2014-30 ***781615** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 99,00 

158134264232014NE000479 23060.004144/2014-30 ***380905** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33,00 

158134264232014NE000493 23060.004144/2014-30 ***236345** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11,00 

158134264232014NE000552 23060.004144/2014-30 ***374094** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33,00 

158134264232014NE000559 23060.004144/2014-30 ***284105** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 77,00 

158134264232014NE000576 23060.004144/2014-30 ***237465** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 66,00 

158134264232014NE000588 23060.004144/2014-30 ***539715** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11,00 

158134264232014NE000605 23060.004144/2014-30 ***322865** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33,00 

158134264232014NE000616 23060.004144/2014-30 ***039625** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11,00 

158134264232014NE000652 23060.004169/2014-33 ***740725** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
P.FISICA 

600,00 

158134264232014NE000669 23060.004169/2014-33 ***897225** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
P.FISICA 

1.216,00 

158134264232014NE000695 23060.004144/2014-30 ***016865** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 110,00 

158134264232014NE000702 23060.004144/2014-30 ***608765** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 440,00 

158134264232014NE000720 23060.004144/2014-30 ***019015** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 22,00 

158134264232014NE000744 23060.004144/2014-30 ***293875** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 99,00 
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158134264232014NE000745 23060.004144/2014-30 ***123705** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 440,00 

158134264232014NE000749 23060.004144/2014-30 ***243755** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 440,00 

158134264232014NE000777 23060.004144/2014-30 ***304545** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 88,00 

158134264232014NE000844 23060.004144/2014-30 ***710755** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 165,00 

158134264232014NE000863 23060.004144/2014-30 ***510978** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 165,00 

158134264232014NE000877 23060.004144/2014-30 ***069485** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 176,00 

158134264232014NE000889 23060.004144/2014-30 ***744945** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 77,00 

158134264232014NE000896 23060.004144/2014-30 ***226425** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 418,00 

158134264232014NE000977 23060.004144/2014-30 ***616505** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33,00 

158134264232014NE000978 23060.004144/2014-30 ***365325** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 88,00 

158134264232014NE000989 23060.004144/2014-30 ***410865** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 88,00 

158134264232014NE000992 23060.004144/2014-30 ***254785** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 44,00 

158134264232014NE000994 23060.004144/2014-30 ***253975** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 22,00 

158134264232014NE001173 23060.004295/2014-98 ***357165** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 900,00 

158134264232014NE800247 23060.002313/2013-16 ***17462000 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

18.725,32 

158134264232014NE800315 23290.000733/2013-54 ***34707000*** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

2.950,00 

158134264232014NE800381 23290.001355/2011-64 ***28316003*** 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 

786,42 

158134264232014NE800507 23060.002359/2013-35 ***82495000*** LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 625,83 

158134264232014NE800511 01400.014456/2014-11 ***65064000*** 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

51.964,82 

PROPRIÁ 154681264232014NE000018 23060.004836/2014-88 ***003234** AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 400,00 

TOTAL 907.339,33 

 
1.2 – Programática 
 
Programa:  
2031 - Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação:  
20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Objeto Examinado:  
Inscrição de Restos a Pagar. 
 
Objetivos dos Exames:  
 Verificar a existência de saldos remanescentes em Restos a pagar; 
 Verificar se as justificativas de tais inscrições atentam para as normas vigentes; 
 Verificar se os valores inscritos em restos a pagar mantêm a condição de validade 

estabelecida na legislação vigente. 
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2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
 
2.1 – REITORIA 
 
 
CONSTATAÇÃO 001: 
Deficiências no acompanhamento efetivo dos saldos de Restos a Pagar não 
processados. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23060.003238/2013-19; 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Nota de Empenho nº 2013NE000416. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo nº 23060.003238/2013-19 à folha 237, foi verificado que em 
resposta à PROAD e Dirof, a Coordenadora Geral do Pronatec no dia 14/10/2014, se 
pronunciou a respeito da anulação de saldos de empenho, informando que poderiam 
ser anulados os saldos dos respectivos empenhos, pois não existia nenhuma pendência 
financeira até aquela data. 
 
No entanto, até a presente data os saldos de restos a pagar da nota de empenho da 
amostra (2013NE000416) ainda não foram anulados.  
 
c) Causas: 
Deficiência na comunicação entre os setores envolvidos, quando da anulação dos saldos 
de empenhos de resto a pagar. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 79/2015/AUDINT, a Pró-Reitoria de Administração assim se 
manifestou acerca da Constatação:  
Conforme se vê à folha 237, abaixo do despacho da Coordenadora do PRONATEC existe o 
despacho do Contador M. A. L. devolvendo o processo ao PRONATEC, onde ficou até ser 
entregue à Auditoria para estes trabalhos, só retornado à PROAD após tais 
procedimentos. Dessa forma, deve-se questionar ao PRONATEC o motivo de ter retido o 
processo por tanto tempo, impedindo a PROAD de realizar os cancelamentos dos RP’s. 
Conforme cópia da folha 238 do mencionado processo, acatamos o encaminhamento 
dessa Pró-Reitoria e encaminhamos o processo à Coordenação de Execução 
Orçamentária para anulação do RP, que será feito ainda neste exercício para que não seja 
reinscrito em 2016. 
 
e) Análise da Manifestação: 
 
A manifestação da unidade corrobora o achado uma vez que solicita a anulação dos 
saldos de empenho dos Restos a pagar registrado conforme solicitação da Coordenação 
do Pronatec às fls. 237 do processo nº 23060.003238/2013-19.  
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Ocorre que, até o fechamento deste relatório, não foi devidamente comprovada no Siafi 
a efetiva anulação dos saldos dos empenhos do processo. 
 
Cumpre registrar, que a inscrição de despesa em Restos a Pagar não processados deve 
ser procedida após a depuração das despesas pela anulação de empenhos, no exercício 
financeiro de sua emissão, ou seja, verificam-se quais despesas devem ser inscritas em 
Restos a Pagar, anulam-se as demais e inscrevem-se os Restos a Pagar não processados 
do exercício. Bem como, deve ser verificado os saldos de empenho de exercícios 
anteriores para evitar reinscrições desnecessárias. 
 
Como é sabido, as inscrições em restos a pagar não processados é procedimento de 
exceção, aplicável nas seguintes hipóteses, previstas no art. 35 do Decreto 93.872/1986. 
 

Art. 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado 
anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando: 
I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor, nele estabelecida; 
II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a 
liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração exigir o 
cumprimento da obrigação assumida pelo credor; 
III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou 
privadas; 
IV - corresponder a compromissos assumidos no exterior. 

 
Ademais, o volume expressivo na inscrição dos Restos a Pagar passou a ter uma atenção 
relevante nos relatórios do Tribunal de Contas da União, conforme se comprova no 
trecho do relatório das contas do exercício de 2011, dos Ministérios da Integração 
Nacional e do Esporte: 
 

Outro ponto que chamou atenção nos últimos anos foi a inscrição de 
percentual significativo dos recursos destinados às ações prioritárias 
em restos a pagar não processados ao final do exercício, transferindo a 
execução da ação para os exercícios seguintes. 
 
O volume crescente de inscrição de despesas empenhadas em restos a 
pagar representa risco para a programação financeira do Governo 
Federal, com impactos potenciais negativos sobre o planejamento e a 
execução das políticas públicas. Isso porque, embora não demande 
nova dotação orçamentária, o pagamento dos restos a pagar é feito 
com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também 
necessitam cobrir, cumulativamente, as despesas do respectivo 
orçamento em curso. 

 
Como resultado desse Relatório de Levantamento foi proferido o Acórdão 3.108/2011 – 
TCU - Plenário. Com as seguintes medidas, entre outras: 

1.7. Recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, na qualidade de 
órgão Central do Sistema de Administração Financeira Federal, que 
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oriente os órgãos setoriais, inclusive por meio da inclusão de rotinas de 
comunicação no Siafi, sobre: 

1.7.1. a obrigatoriedade de se observar o caput e incisos de I a IV do 
art. 35 do Decreto nº 93.872/1986 e o disposto no parágrafo 1º do art. 
1º da Lei Complementar nº 101/2000; 
1.7.2. a necessidade de se inscrever a despesa em restos a pagar não 
processados pelos valores previstos nos respectivos contratos; 
1.7.3. a importância de se inscrever a despesa em restos a pagar não 
processados observando-se o emprego de recursos financeiros 
definidos no cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho 
do respectivo convênio ou contrato de repasse; 
 
1.8 recomendar ao Ministério do Planejamento que elabore estudos 
com vistas à criação de mecanismos no Siconv, para controle da 
emissão de notas de empenho no mesmo exercício financeiro da 
assinatura de convênios e contratos de repasse, de forma a observar o 
disposto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964 e o art. 3º da Portaria 
Interministerial MP/MF/MCT 127/2008;  

 
Recomendação: 001 
Aprimorar os controles internos administrativos para fins de anulação dos saldos de 
empenho referente a restos a pagar não processados. 
 
Recomendação: 002 
Proceder a anulação dos saldos das notas de empenho do processo nº 
23060.003238/2013-19. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Inscrição indevida em Restos a Pagar não processado. 
 
a) Evidências: 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Processo nº 23060.001149/2013-20; 
- Memorando nº 036/2013 da Coordenadoria de Meio Ambiente/IFS; 
- Nota de Empenho nº 2013NE800140; 
- Nota Fiscal nº 3857. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo nº 23060.001149/2013-20, percebe-se que à fl. 40 foi realizado o 
Empenho nº 2013NE800140 no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), 
referente à inscrição de 15 (quinze) servidores para participação na Oficina “Elaboração 
de Plano Municipal de Saneamento Básico”. 
 
Referido curso foi realizado de 15 a 18 de Abril de 2013, sendo cobrado o valor de R$ 
580,00 (quinhentos e oitenta reais) por participante, conforme doc. de fl. 07-V da 
proposta da Contratada, totalizando o valor do Empenho anteriormente indicado. 
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Contudo, não obstante valor empenhado para participação de 15 (quinze) servidores, 
analisando a Nota Fiscal de fl. 46 pôde-se constatar que apenas 14 (quatorze) servidores 
participaram do curso, assim como em consulta ao sistema do Tesouro Gerencial, foi 
inscrito justamente o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em Restos a Pagar, 
ou seja, referente a um servidor que deixou de participar. 
 
Portanto, conclui-se que ao invés de referido saldo do Empenho ter sido anulado, o valor 
foi inscrito em Restos a Pagar sem qualquer fundamentação. Nesse sentido prescreve o 
art. 35 do Decreto nº 93.872/86: 
 

Art. 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 
31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando:  
I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele 
estabelecida;  
II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a 
liquidação da despesa, ou seja, de interesse da Administração exigir o 
cumprimento da obrigação assumida pelo credor;  
III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;  
IV - corresponder aos compromissos assumidos no exterior. 

 
No mesmo sentido, o Item 3.2, Capítulo 020000, Seção 020300, Assunto 020317 do 
Manual SIAFI, abaixo transcrito, replica as hipóteses que autorizam a inscrição da 
despesa em “Restos a Pagar”:  
 

3.2 - O empenho de despesa não liquidada deverá ser anulado antes do 
processo de Restos a Pagar, salvo quando: 
a) vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele 
estabelecida; 
b) vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a 
liquidação da despesa, ou seja, de interesse da Administração exigir o 
cumprimento da obrigação assumida pelo credor; 
c) se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas; 
d) corresponder a compromissos assumidos no exterior. 

 
Através da SA nº 66/2015/AUDINT, o Gestor foi questionado acerca do enquadramento 
dessa inscrição em uma das exceções legais, e assim respondeu: 
 

É impossível se avaliar o enquadramento específico de cada empenho à época 
de sua inscrição em RP, porém a grande maioria foi feita com base na alínea 
“a”, uma vez que foram emitidos no final do exercício, ou seja, ainda estava no 
prazo para o credor adimplir a obrigação; para os que aí não se enquadravam, 
se presumiu ser do interesse da administração exigir do credor o cumprimento 
da obrigação exigida. 

 
Todavia, o caso trazido à baila não corresponde a hipótese da alínea “a”, uma vez que o 
prazo para cumprimento da obrigação se expirou em 18/04/2013 (data em que findou o 
curso), assim como não se justifica seu enquadramento na hipótese da alínea “b”, pois, 
não pode a administração “exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor” 
(prestação do curso), já que referido curso foi finalizado. 
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Perceba que a regra é a anulação dos empenhos em 31 de dezembro, exceto nos casos 
previstos nos incisos supra, que não dizem respeito ao caso concreto, razão a qual o 
saldo do Empenho deveria ter sido anulado ao invés de inscrito em Restos a Pagar. 
 
Ademais, além de o valor ter sido inscrito indevidamente, em 2015 o valor foi reinscrito, 
confirmando uma possível falha nos controles internos administrativos. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 79/2015/AUDINT, a Pró-Reitoria de Administração assim se 
manifestou acerca da Constatação:  
Antes de tudo, convém salientar que a autorização para inscrição de empenhos em 
restos a pagar é feita pelo ordenador de despesas ou por servidor indicado pelo mesmo. 
No referido exercício foi delegada competência ao então Pró-Reitor de Administração e 
ao seu Assessor de Planejamento Orçamentário. Evidentemente, existe uma análise 
prévia feita pela DIROF, em conjunto com a CEOR, dos empenhos que devem ter seus 
saldos anulados, considerando os critérios mencionados na resposta à SA 
66/2015/AUDINT.  
Também é importante frisar que o processo de encerramento do exercício exige desta 
Pró-Reitoria, sua Diretoria Financeira, e, principalmente, do setor responsável pela 
emissão de empenho (CEOR), muito mais que a sua capacidade operacional pode 
resolver, sendo necessário priorizar tarefas/obrigações. Aqui não temos somente as 
ações planejadas, por isto que são bem vindos os trabalhos de auditoria. Melhor seria 
que estes, para agregar mais valor à gestão, principalmente em áreas pontuais como 
estas, fossem feitos periodicamente e de forma abrangente (não por amostragem) para 
que auxiliassem tempestivamente na correção das imperfeições, isto é, dentro do 
próprio exercício.  
Por fim, informamos que o saldo de RP da 2013NE800140 já foi devidamente anulado. 
  
e) Análise da Manifestação: 
Com a providência tomada pela Gestão de cancelar o saldo do Empenho inscrito, 
cancelamento esse devidamente comprovado através do Empenho nº 2015NE800537, 
não se justifica a manutenção da Constatação e emissão de Recomendação. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003: 
Saldo remanescente de Restos a Pagar sem previsão de utilização. 
 
a) Evidências: 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Processo nº 23060.002725/2012-75. 
 
b) Fato 
Analisando o processo nº 23060.002725/2012-75, percebe-se que em 2013 foi realizado 
o Empenho nº 2013NE800276 (fl. 448/449) no valor de R$ 44.499,92 (quarenta e quatro 
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mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), tendo como 
finalidade o pagamento de despesas com “link dedicado de acesso à internet destinado à 
Reitoria” pelo período de 12 (doze) meses. 
 
À fl. 453 pode-se constatar que foi emitido o empenho de anulação parcial nº 
2013NE800278 no valor de R$ 29.944,39 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e 
quatro reais e trinta e nove centavos), restando um valor de R$ 14.555,53 (quatorze mil 
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a ser gasto com as 
despesas de 2013 em referido contrato. 
 
Em 2014 a Gestão realizou o pagamento de R$ 9.844,07 (nove mil oitocentos e quarenta 
e quatro reais e sete centavos) referente às despesas com o contrato em 2013, restando 
um saldo de R$ 4.711,46 (quatro mil setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), 
valor esse que foi reinscrito em Restos a Pagar Não Processados em 2015. 
 
Portanto, uma vez que as despesas de 2013 referentes ao Empenho em comento já 
foram devidamente pagas, não se justifica a reinscrição do valor em Restos a Pagar. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 83/2015/AUDINT, a Pró-Reitoria de Administração assim se 
manifestou acerca da Constatação: 
Segundo informações da CEOR, o empenho realizado em 2013 levou em consideração a 
data de emissão do empenho, pois ainda não se sabia a data exata da assinatura do 
contrato, dessa forma o saldo remanescente refere-se a este hiato. 
Informamos que o saldo do empenho já foi devidamente anulado e nos 
comprometemos a aprimorar os procedimentos de controle para evitar estas 
impropriedades. 
  __ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 
  21/12/1516:27                                      USUARIO : V. B.     
  DATA EMISSAO    : 21Dez15                            NUMERO  : 2015NE000351    
  UG EMITENTE     : 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE            
  GESTAO EMITENTE : 26423  - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE            
FAVORECIDO      : 12640188/0001-11 - BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. - EPP   
TAXA 
  OBSERVACAO                                                                     
CANCELAMENTO DO 2013NE800276 POIS O VALOR EMPENHADO PARA 2013 LEVOU EM CONSIDE 
  RAÇÃO A DATA DE EMISSÃO DE EMPENHO, EM VIRTUDE DE NESTE MOMENTO AINDA NÃO TER 
  DATA PREVISTA PARA ASSINATURA DO CONTRATO, PROC.23060.004729/2014-50.          
  EVENTOESF PTRES     FONTE     ND     UGR      PI                   V A L O R 
  4010951  062551 0112000000 339039 152522 F2992P0100P               4.711,46 
  TIPO: GLOBAL       SISTEMA DE ORIGEM:                NE ORIGINAL: 2013NE800276 
  PASSIVO ANTERIOR: NAO                CONTA PASSIVO : 
MODALIDADE : PREGAO                  AMPARO     :          INCISO :            
PROCESSO : 23060.004729/2014-50      PRECATORIO :                              
  UF BENEFICIADA     : SE              MUNICIPIO BENEF. :                        
  ORIGEM MATERIAL    : 
REFERENCIA         :                      NR.ORIG.TRANSF:                      
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  LANCADO POR : 79888798553 -  V. B.       UG : 158134   21Dez15   16:13   
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA                         
 
e) Análise da Manifestação: 
Com a providência tomada pela Gestão de cancelar o saldo do Empenho inscrito, 
cancelamento esse devidamente comprovado através do Empenho nº 2015NE000351, 
não se justifica a manutenção da Constatação e emissão de Recomendação. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004: 
Saldo remanescente de Restos a Pagar sem previsão de utilização. 
 
a) Evidências: 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Processo nº 23060.002464/2012-93; 
 
b) Fato: 
Em consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial percebe-se que em 2013 foi realizado o 
Empenho nº 2013NE800283 no valor de R$ 235.255,00 (duzentos e trinta e cinco mil e 
duzentos e cinquenta e cinco reais), tendo como finalidade o pagamento de despesas 
com a “implantação de infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para 
redes de telefonia e lógico com fornecimento de materiais”, referentes à unidade 
Reitoria, conforme especificação do objeto de fls. 1.512-V, 1.513 e 1.514 do processo nº 
23060.002464/2012-93. 
 
Em consulta ao Sistema SIAFI percebe-se que desse valor empenhado, em 2015 foi 
reinscrito em Restos a Pagar um saldo de R$ 11,95 (onze reais e noventa e cinco 
centavos), sem qualquer indicação de utilização no processo. 
 
Portanto, uma vez que todas as aquisições referentes ao Empenho em comento já foram 
devidamente pagas, não se justifica a reinscrição do valor em Restos a Pagar. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 83/2015/AUDINT, a Pró-Reitoria de Administração assim se 
manifestou acerca da Constatação: 
Segundo informações da DIROF, o empenho 2013NE800283 é do tipo global, e visa 
atendimento de despesas relativas ao Contrato nº 33/2013 (cabeamento estruturado), 
gerenciado pela DTI. Os saldos dos empenhos referentes a este contrato deveriam de 
fato passar para o exercício seguinte (setembro/2014), pois o contrato originalmente 
tinha vigência até setembro de 2014 inicialmente, tendo sido prorrogado 
posteriormente. 
Como é do conhecimento dessa Auditoria, existe processo aberto pela DIROF para que 
nos fossem informado quais dos saldos dos empenhos ali relacionados inscritos em RP 
devem ser cancelados. O processo objeto deste ponto lá está relacionado. Isto porque o 
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cancelamento de empenhos inscritos em RP deve ser confirmado por setores externos à 
PROAD (solicitantes). Somente podemos baixar os saldos que nos forem indicados.  O 
referido processo fora aberto objetivando tal controle.    
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta do Gestor confirma a Constatação, uma vez que o mesmo afirma que “existe 
processo aberto pela DIROF para que nos fossem informado quais dos saldos dos 
empenhos ali relacionados inscritos em RP devem ser cancelados”, e que inclusive “o 
processo objeto deste ponto lá está relacionado”. 
 
Portanto, deve o Gestor criar mecanismos mais eficazes de evitar a manutenção 
desnecessária e principalmente a reinscrição de saldos de Restos a Pagar que não mais 
serão utilizados pela administração. 
 
Ademais, o volume expressivo na inscrição dos Restos a Pagar passou a ter uma atenção 
relevante nos relatórios do Tribunal de Contas da União, conforme se comprova no 
trecho do relatório das contas do exercício de 2011, dos Ministérios da Integração 
Nacional e do Esporte: 
 

Outro ponto que chamou atenção nos últimos anos foi a inscrição de 
percentual significativo dos recursos destinados às ações prioritárias 
em restos a pagar não processados ao final do exercício, transferindo a 
execução da ação para os exercícios seguintes. 
 
O volume crescente de inscrição de despesas empenhadas em restos a 
pagar representa risco para a programação financeira do Governo 
Federal, com impactos potenciais negativos sobre o planejamento e a 
execução das políticas públicas. Isso porque, embora não demande 
nova dotação orçamentária, o pagamento dos restos a pagar é feito 
com recursos financeiros dos exercícios posteriores, os quais também 
necessitam cobrir, cumulativamente, as despesas do respectivo 
orçamento em curso. 

 
Como resultado desse Relatório de Levantamento foi proferido o Acórdão 3.108/2011 – 
TCU - Plenário. Com as seguintes medidas, entre outras: 

1.7. Recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, na qualidade de 
órgão Central do Sistema de Administração Financeira Federal, que 
oriente os órgãos setoriais, inclusive por meio da inclusão de rotinas de 
comunicação no Siafi, sobre: 

1.7.1. a obrigatoriedade de se observar o caput e incisos de I a IV do 
art. 35 do Decreto nº 93.872/1986 e o disposto no parágrafo 1º do art. 
1º da Lei Complementar nº 101/2000; 
1.7.2. a necessidade de se inscrever a despesa em restos a pagar não 
processados pelos valores previstos nos respectivos contratos; 
1.7.3. a importância de se inscrever a despesa em restos a pagar não 
processados observando-se o emprego de recursos financeiros 
definidos no cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho 
do respectivo convênio ou contrato de repasse; 
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1.8 recomendar ao Ministério do Planejamento que elabore estudos 
com vistas à criação de mecanismos no Siconv, para controle da 
emissão de notas de empenho no  mesmo exercício financeiro da 
assinatura de convênios e contratos de repasse, de forma a observar o 
disposto no art. 2º da Lei nº 4.320/1964 e o art. 3º da Portaria 
Interministerial MP/MF/MCT 127/2008;  

 
Recomendação: 001 
Aprimorar os controles internos administrativos para as inscrições de Restos a Pagar. 
 
Recomendação: 002 
Verificar a possibilidade de regulamentação dos Restos a Pagar do Instituto, via norma 
interna, estabelecendo prazos e procedimentos para os setores envolvidos. 
 
Recomendação: 003 
Proceder a anulação do saldo da nota de Empenho nº 2013NE800283. 
 
 
INFORMAÇÃO 005: 
Manutenção de Empenho cujo material não foi entregue. 
 
Fato: 
Analisando as inscrições em restos a pagar da Reitoria, verificou-se a manutenção de 
saldo do empenho 2014NE800315, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais), na conta de restos a pagar não processados remanescentes do exercício 2014, que 
tinha como credora a empresa NSA Papelaria e Informática, que descumpriu o contrato, 
não efetuando a entrega do material adquirido pelo IFS (Processo Nº 
23060.001419/2014-83).  
 
Em resposta a solicitação de esclarecimentos/justificativas para os fatos apresentados, o 
setor auditado emitiu em 14 de dezembro do corrente ano a nota de empenho 
2015NE800532, cancelando o empenho 2014NE800315, em virtude de inexecução total 
do objeto, conforme consta no supracitado processo (fl. 79). 
 
Sendo assim, as medidas adotadas foram suficientes para sanar as fragilidades 
apontadas. 
 
Diante da análise dos fatos acima mencionados, salientamos a importância para um 
acompanhamento efetivo dos saldos dos empenhos, evitando que os valores sem 
previsão de utilização sejam inscritos em restos a pagar. 
 
 
INFORMAÇÃO: 006 
Possibilidade de Manutenção de saldo em Restos a Pagar quando enquadrado nas 
exceções previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/86. 
 
Fato: 
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Analisando as inscrições em Restos a Pagar da Reitoria, esta AUDINT entende como 
possível a manutenção do saldo dos empenhos 2014NE800381 e 2014NE800507, que 
tem como objeto serviços de entrega de correspondências, malotes e encomendas pelos 
Correios e locação de mão-de-obra, respectivamente, da mesma forma entendemos 
como possível a manutenção do saldo dos empenhos 2014NE000652 e 2014NE000669, 
que tem como objeto a contratação de pessoas física para atividades do PRONATEC, que 
tem como objeto a aquisição de acervo bibliográfico uma vez que, de fato, tais inscrições 
remontam a despesas que estão em execução e se enquadram nas exceções previstas no 
art. 35 do Decreto 93872/1986. 
 
 
2.2 – CAMPUS ARACAJU 
 
 
INFORMAÇÃO 007: 
Possibilidade de manutenção do Empenho enquanto discutido o valor a pagar. 
 
Fato 
Analisando o processo nº 23290.001203/2014-12, percebe-se que a Nota de Empenho nº 
2014NE800314 (fl. 35), teve como finalidade o pagamento da inscrição de servidor em 
evento a ser realizado de 08 a 12 de setembro de 2014. 
 
Ocorre que, depreende-se da documentação constante no processo que a Administração 
vem tentando realizar o pagamento referente à inscrição do curso e inscrito em Restos a 
Pagar, contudo, em virtude de correção, multas e juros incidentes sobre o valor do ISS, 
até o presente momento não foi possível. 
 
Deve-se ressaltar que realmente inexiste possibilidade de anular o empenho, uma vez 
que o serviço foi devidamente prestado, conforme Certificados de fls. 38/39, e nesse 
mesmo sentido assim se manifestou o Gestor em resposta ao Item 4 da SA nº 
59/2015/AUDINT: 
 

(...) não poderia ser anulado (o empenho) porque o serviço foi 

executado, o não pagamento da despesa configuraria em 

enriquecimento ilícito por parte da Administração. Além do 

mais, precisávamos aguardar o envio da Nota Fiscal/Fatura por 

parte da contratada. 

 
Portanto, justificado o empenho, já que o serviço foi devidamente prestado, concluí-se 
como pertinente a inscrição em Restos a Pagar ora analisada, existindo apenas um 
imbróglio no tocante ao pagamento do ISS, que esta AUDINT não não adentrou no 
mérito. 
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2.3 – CAMPUS ESTÂNCIA 
 
 
CONSTATAÇÃO 008: 
Saldo remanescente de Restos a Pagar sem previsão de utilização. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23463.000546/2014-22; 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Processo nº 23463.000691/2015-94. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo nº 23463.000546/2014-22, percebe-se que à fl. 34 foi realizado 
um empenho (2014NE800157) no valor de R$ 217,23 (duzentos e dezessete reais e vinte 
e três centavos), importância essa inscrita em Restos a Pagar. 
 
Instada a se manifestar, a Diretora Geral e a Gerente de Administração do Campus 
informaram em resposta a SA nº 61/2015 nos autos do processo nº 23463.000691/2015-
94, dentre outras coisas, que: 
 

O empenho foi emitido no dia 24 de novembro de 2014 e por questões 
internas referente a arte gráfica do material a ser entregue, o citado empenho 
só foi efetivamente encaminhado para o fornecedor no dia 02 de março de 
2015. Conforme consta no artigo 62 da lei 8.666/93 a nota de empenho é o 
instrumento apto a substituir o contrato. Assim a obrigação da entrega do 
material perdura no exercício de 2015 e por estas razões necessitou ser 
inscrito em restos a pagar. 

 
Ocorre que, não obstante empenho realizado no valor supramencionado, conforme Nota 
Fiscal de fl. 60, apenas foi utilizado o valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais 
e noventa e seis centavos), restando um saldo de R$ 61,27 (sessenta e um reais e vinte e 
sete centavos), e, tendo em vista que determinou o arquivamento do processo (fl. 66), 
até o presente momento o saldo remanesce no sistema como “Restos a Pagar Não 
Processados A Pagar”. 
 
Assim, uma vez que a Administração não possui interesse em adquirir o restante das 
unidades do item, não se justifica a manutenção do Empenho em Restos a Pagar. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 81/2015/AUDINT, a Direção Geral e a Gerência de Administração do 
Câmpus Estância assim se manifestaram acerca da Constatação: 
Conforme anteriormente informado na SA 61/2015, o empenho foi emitido no dia 24 de 
novembro de 2014 e por questões internas referente a arte gráfica do material a ser 
entregue, o citado empenho só foi efetivamente encaminhado para o fornecedor no dia 
02 de março de 2015. Assim a obrigação da entrega do material perdura no exercício de 
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2015 e por estas razões necessitou ser inscrito em restos a pagar. Após o recebimento do 
material foi identificado que não havia mais a necessidade do recebimento das unidades 
restantes no empenho, tendo sido encaminhado o processo para arquivamento e 
ficando o empenho no aguardo da abertura do prazo para cancelamento da inscrição em 
restos a pagar, o que já está sendo providenciado dentro dos prazos legais e em 
conformidade com normalidade do fluxo processual. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta do Gestor confirma a Constatação, uma vez que o mesmo afirma que “após o 
recebimento do material foi identificado que não havia mais a necessidade do 
recebimento das unidades restantes no empenho, tendo sido encaminhado o processo 
para arquivamento”. 
 
Portanto, deve o Gestor criar mecanismos mais eficazes de evitar a manutenção 
desnecessária e principalmente a reinscrição de saldos de Restos a Pagar que não mais 
serão utilizados pela administração. 
 
Recomendação: 001 
Aprimorar os controles internos administrativos para fins de anulação dos saldos de 
empenho referente a restos a pagar não processados. 
 
Recomendação: 002 
Proceder a anulação do saldo da Nota de Empenho nº 2014NE800157. 
 
 
CONSTATAÇÃO 009: 
Restos a Pagar reinscrito indevidamente em 2015 uma vez que o objeto do Empenho já 
havia sido quitado em 2014. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23463.000398/2013-65; 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
- Processo nº 23463.000691/2015-94. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo nº 23463.000398/2013-65, percebe-se que, dentre outros, foram 
realizados os empenhos 2013NE000043 e 2013NE000054, às fls. 12 e 23, tendo como 
credoras os CPFs nº ***.950.245-** e ***.861.095-**, respectivamente, cada um no 
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 
 
Ocorre que, não obstante empenhos realizados e devidamente inscritos em Restos a 
Pagar Processados, ao final do exercício de 2014, os mesmos foram reinscritos como 
Restos a Pagar Processados a Pagar com um saldo remanescente de R$ 200,00 (duzentos 
reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente. 
 
Instada a se manifestar, a Gestão informou em resposta a SA nº 73/2015 nos autos do 
processo nº 23463.000691/2015-94 que: 
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Trata-se de obrigação assumida para pagamento de assistência ao estudante, 
por ocasião da sua participação no curso do Programa Mulheres Mil. 
Os empenhos foram realizados no dia 17 de outubro de 2013 no valor de R$ 
1.000,00 (hum mil reais) para serem liquidados em 10 (dez) parcelas de R$ 
100,00 (cem reais) cada. 
Pelo fato dos recursos terem sido empenhados no final do exercício de 2013 
necessitou inscrevê-los em restos a pagar, para o ano de 2014. 
Em análise percebemos que para as alunas em questão todos os pagamentos 
foram efetivamente realizados, totalizando o valor definido e autorizado pela 
Coordenadoria de Assistência Estudantil desta unidade, não restando valores a 
pagar para as alunas citadas nesta solicitação de auditoria. 
Assim, os recursos constantes nos empenhos 2013NE000043 e 2013NE000054 
foram inscritos em restos a pagar para posterior análise e confirmação da 
divergência técnica contábil, visto que para as correspondentes alunas foram 
realizados os pagamentos nos valores e nas parcelas devidas, conforme ordem 
bancárias que segue anexadas a este relatório. 

 
Portanto, uma vez que o objeto do Empenho já foi devidamente quitado, não se justifica 
a reinscrição do valor em Restos a Pagar no ano de 2015. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a SA nº 81/2015/AUDINT, a Direção Geral e a Gerência de Administração do 
Câmpus Estância assim se manifestaram acerca da Constatação: 
Conforme esclarecido na AS 73/2015, os empenhos foram realizados no dia 17 de 
outubro de 2013 no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para serem liquidados em 10 
(dez) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) cada. 
Pelo fato dos recursos terem sido empenhados no final do exercício de 2013 necessitou 
inscrevê-los em restos a pagar, para o ano de 2014.   
Quando da abertura do prazo para inscrição dos restos a pagar para o exercício de 2015, 
após análise do empenho e das informações financeiras no tocante a baixa do saldo do 
empenho em decorrência do pagamento, não foi possível identificar o porquê de todos 
os pagamentos terem sido realizados, em conformidade com o determinado pela 
Coordenadoria de Assistência Estudantil, e, ainda assim, haver saldo nos empenhos.  
Em função do encerramento do prazo para inscrição dos empenhos e em função da falta 
da identificação da inconsistência, foi prudente e necessário realizar a citada inscrição 
para uma melhor análise posterior, o que já foi feito e por isso a obrigação de 
pagamento já foi cancelada no sistema, assim como a inscrição do empenho em restos a 
pagar já está sendo providenciada.  
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta do Gestor confirma a Constatação, uma vez que o mesmo afirma que “não foi 
possível identificar o porquê de todos os pagamentos terem sido realizados, em 
conformidade com o determinado pela Coordenadoria de Assistência Estudantil, e, ainda 
assim, haver saldo nos empenhos”. 
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Ora, uma vez que o objeto do Empenho já foi devidamente quitado desde meados de 
2014, não se justifica a manutenção do empenho por mais de 01 (um) um ano sem a 
análise da sua justificativa, e muito menos sua reincrição em 2015. 
 
Portanto, deve o Gestor criar mecanismos mais eficazes de evitar a manutenção 
desnecessária e principalmente a reinscrição de saldos de Restos a Pagar que não mais 
serão utilizados pela administração. 
 
Recomendação: 001 
Proceder a anulação do saldo das Notas de Empenho nº 2013NE000043 e 
2013NE000054. 
 
 
2.4 – CAMPUS ITABAIANA 
 
 
CONSTATAÇÃO 010: 
Saldo remanescente de Restos a Pagar sem previsão de utilização. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23462.000242/2013-94; 
- Consulta ao Sistema do Tesouro Gerencial; 
 
b) Fato 
Analisando o processo nº 23462.000242/2013-94 percebe-se que às fls. 264/270 foi 
realizado um empenho nº 2014NE800035 num valor total de R$ 4.029,55 (quatro mil e 
vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
Compulsando os autos do processo supra, percebe-se que do valor empenhado de R$ 
4.029,55 (quatro mil e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), em 2014 foi pago 
um valor total de R$ 3.709,33 (três mil setecentos e nove reais e trinta e três centavos), 
conforme Notas Fiscais devidamente atestadas de fls. 319, 326, 338, e 341. Assim como 
à fl. 283, possui a informação de cancelamento do Item 07 (Hidróxido de Potássio) no 
valor de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos), conforme tabela de fl. 262, 
valor esse que foi anulado de acordo com consulta realizada por esta AUDINT ao 
empenho no SIAFI 2014, restando um saldo de R$ 286,02 (duzentos e oitenta e seis reais 
e dois centavos). 
 
Pelo sistema do Tesouro Gerencial foi constatado que de referido saldo de Empenho de 
R$ 286,02 (duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos) foi inscrito em Restos a Pagar 
Não Processados. 
 
Em 2015 o Instituto recebeu R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seus reais) em produtos, 
conforme Notas Fiscais devidamente atestadas de fls. 359, 362 e 378, restando um saldo 
de R$ 00,02 (dois centavos de real) que continua inscrito em Restos à Pagar. 
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Portanto, uma vez que as despesas referentes à Nota de Empenho em comento já foram 
devidamente pagas, não se justifica a manutenção do valor em Restos a Pagar. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a Contestação, a Direção Geral do Campus São Cristóvão se manifestou 
através do Memorando Eletrônico nº 348/2015/DG da seguinte forma: 
Segue documento de cancelamento do empenho 2015NE800035, objeto da SA 82/2015. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Com a providência tomada pela Gestão de cancelar o saldo do Empenho inscrito, 
cancelamento esse devidamente comprovado através do Emepnho de Cancelamento nº 
2015NE800164, não se justifica a manutenção da Constatação e emissão de 
Recomendação. 
 
 
2.5 – CAMPUS LAGARTO 
 
 
INFORMAÇÃO 011: 
Possibilidade de Manutenção de saldo em Restos a Pagar quando enquadrado nas 
exceções previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/86. 
 
Fato: 
Analisando as inscrições em restos a pagar do Campus Lagarto, esta AUDINT entende 
como possível a manutenção do saldo dos empenhos 2014NE800005 e 2014NE800070, 
uma vez que, de fato, tais inscrições remontam a despesas que estão em execução e se 
enquadram nas exceções previstas no art. 35 do Decreto 93872/1986. 
 
 
 
2.6 – CAMPUS N. S. DA GLÓRIA 
 
 
INFORMAÇÃO 012: 
Manutenção de saldo de Restos a Pagar com dívida inexistente. 
  
Fato: 
Analisando as inscrições em restos a pagar do Campus Nossa Senhora da Glória, 
verificou-se a inscrição do empenho 2013NE800045, no valor de R$ 19,97 (dezenove 
reais e noventa e sete centavos), na conta de restos a pagar não processados do 
exercício 2013, que tinha como credora a Toyolex Autos LTDA (Processo nº 
23464.000150/2013-94). 
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Em resposta a solicitação de esclarecimentos/justificativas para os fatos apresentados, o 
setor auditado informou tratar-se do saldo remanescente entre o valor orçado pela 
credora e o efetivamente cobrado.  Por considerar não haver enquadramento nas 
hipóteses as quais justificariam a inscrição em restos a pagar, a auditada corrigiu a 
situação através da emissão do empenho de cancelamento 2015NE800133. 
 
Sendo assim, as medidas adotadas foram suficientes para sanar as fragilidades. 
 
Diante da análise dos fatos acima mencionados, enfatizamos a importância de se 
observar as definições trazidas pelo decreto n° 93.872/86, em seu art. 35, acerca dos 
critérios para inscrição dos empenhos em restos a pagar, com o objetivo de evitar que 
valores que não se enquadrem nas hipóteses previstas no referido artigo sejam 
indicados de forma indevida para inscrição como restos a pagar por ocasião do 
encerramento do exercício. 
 
 
INFORMAÇÃO 013: 
Manutenção de saldo em Restos a Pagar enquanto perdurar discussão em que o objeto 
contratado diverge do fornecido. 
 
Fato: 
Analisando as inscrições em restos a pagar do Campus Nossa Senhora da Glória, esta 
AUDINT entende como possível a manutenção do saldo do empenho 2014NE800079, 
visto que o objeto foi entregue pelo fornecedor com divergência do especificado, por 
isso encontra-se pendente de pagamento, justificando a manutenção de saldo em restos 
a pagar (Processo nº 23464.000591/2014-77). 
 
 
2.7 – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
 
 
CONSTATAÇÃO 014: 
Ausência de acompanhamento efetivo de saldo de restos a pagar não processados. 
 
Evidências: 
- Processo nº 23289.000402/2013-53; 
- Resposta da Direção Geral do Campus São Cristóvão à SA nº 60/2015 em 19/11/2015. 
 
Fato: 
Após análise das inscrições em restos a pagar do Campus São Cristóvão, verificou-se a 
manutenção de saldo de empenho (2013NE800306) na conta de Restos a pagar não 
processados referentes ao Exercício de 2013. Tal inscrição refere-se à despesa com 
aquisição de componentes para manutenção de refrigeradores e segundo consta nos 
autos do processo nº 23289.0004020013-53, à folha 207, a nota de empenho foi enviada 
ao fornecedor no dia 20/01/2014, quando este teria o prazo de até 20 dias para o 
fornecimento do material. Não há qualquer evidência no processo de que a compra foi 
realmente liquidada. 
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Em consulta ao SIAFI Operacional (Consulta Ordem Bancária) foi verificado, em 
02/04/2014, um pagamento realizado, referente a esta Nota de Empenho, no valor de R$ 
255,96 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Contudo, 
passados quase dois anos da obrigação do credor do fornecimento dos bens, não se 
demonstrou nenhuma conduta da Administração em anular o referido empenho e/ou de 
aplicar sanção ao respectivo fornecedor, se for o caso.  
Portanto, nota-se no caso em tela a ausência de acompanhamento efetivo de saldo de 
restos a pagar não processados, o que facilitaria a identificação de despesas inscritas em 
restos a pagar que foram liquidadas posteriormente. Assim, sugere-se à gestão que 
adote procedimentos para verificar a manutenção da inscrição em restos a pagar do fato 
em questão, bem como dos demais saldos de restos a pagar não processados. 
 
c) Causas: 
Deficiência no acompanhamento dos Restos a Pagar.  
 
d) Manifestação da Unidade: 
Em resposta a Contestação, a Direção Geral do Campus São Cristóvão se manifestou 
através do Memorando Eletrônico nº 574/2015/DG da seguinte forma: 
Em resposta a SA nº 80/2015AUDINT, conforme pode ser visto no empenho de anulação 
2015NE000082 foi realizado a anulação do saldo do empenho 2013NE800306. Quanto 
aos demais saldos de empenhos de restos a pagar, conforme sugerido, serão feito 
estudos para verificar a possibilidade de anulação. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Com a providência tomada pela Gestão de cancelar o saldo do Empenho inscrito, 
cancelamento esse devidamente comprovado através do Empenho de Cancelamento nº 
2015NE000082, não se justifica a manutenção da Constatação e emissão de 
Recomendação. 
 
 
2.8 – CAMPUS PRÓPRIÁ 
 
 
INFORMAÇÃO 015: 
Manutenção de saldo de Restos a Pagar com dívida inexistente. 
 
Fato: 
Analisando as inscrições em restos a pagar do Campus Propriá, verificou-se a 
manutenção de saldo do empenho 2014NE000018, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), na conta de restos a pagar não processados remanescentes do exercício 2014, que 
tinha como credora a portadora do CPF nº ***.003.234-**, após a informação de que os 
auxílios estavam suspensos, conforme Memorando Eletrônico Nº 05/2015 – COAE – CPR 
– Campus Propriá, datado de 13 de abril de 2015, à fl.71 e 72 (Processo nº 
23464.000150/2013-94). 
 
Em resposta a solicitação de esclarecimentos/justificativas para os fatos apresentados, o 
setor auditado emitiu em 18 de novembro do corrente ano o empenho 2015NE000162, 
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que cancelou o empenho 2014NE000018, por se tratar de estudante que teve seu auxílio 
suspenso por ausência às aulas por mais de 30 dias. 
Sendo assim, as medidas adotadas foram suficientes para sanar as fragilidades 
apontadas. 
 
Diante da análise dos fatos acima mencionados, salientamos a importância para um 
acompanhamento efetivo dos saldos dos empenhos, evitando que os valores sem 
previsão de utilização sejam inscritos em restos a pagar. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que há deficiência na 
inscrição dos empenhos em restos a pagar, bem como no acompanhamento destes, 
tendo em vista a carência de mecanismos de controles administrativos disciplinando a 
matéria no âmbito do IFS. 
 
Por outro lado, é importante ressaltar que a carência de capacidade operacional, alegada 
pela gestão (PROAD), tem contribuído para as inconsistências apontadas neste relatório. 
 
Ademais, faz-se necessário destacar de forma positiva a abertura de processo 
administrativo específico com o fito de acompanhar os saldos de restos a pagar inscritos 
que foram apresentados pela DIROF, no âmbito da Reitoria, e pelo Câmpus Aracaju, 
como instrumento de controle que deve ser adotado pelas demais unidades gestoras 
como uma boa prática administrativa. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem dos setores envolvidos a adoção 
imediata e tempestiva de medidas corretivas, além de ações futuras de medida 
preventiva, a fim de evitar que a ausência de um adequado planejamento venha a gerar 
os mesmos problemas aqui encontrados, assim como para salvaguardar o interesse 
público, fortalecer os controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos 
gestores. 
 
Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 
não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável 
pela ação de controle. 
 
 

Aracaju/SE, 23 de dezembro de 2015. 
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