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1 – INTRODUÇÃO: 
            Em razão da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT/2019, mais precisamente no tocante ao Item 1.6 da Área 01 – Controles de 
Gestão, que diz respeito ao Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna, e 
levando em consideração o monitoramento das Recomendações Pendentes no 
Relatório de Auditoria nº 04/2012 – GECC – Gratificação por encargos de cursos ou 
concursos foi encontrado um achado de Auditoria que, apesar de não está previsto no 
citado Relatório, possui vital importância à correção de falhas processuais e ao 
aperfeiçoamento dos controles internos, razão pela qual se fez necessária a confecção 
da presente Nota de Auditoria. 
 
 Ressalta-se que este documento é destinado a dar ciência ao gestor da área 
examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas 
ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos da Auditoria. Serve para a proposição de 
ação corretiva sobre situações que requeiram a imediata adoção de providências ou para 
recomendação de soluções com objetivo de eliminar situações potencialmente danosas 
ao erário, passíveis de serem evitadas com a adoção de procedimentos corretivos, 
conforme Manual de Auditoria Interna do IFS aprovado pela Resolução nº 006/2017 do 
Conselho Superior. 
 
 

2 – RESULTADOS DOS EXAMES: 
 

 Os achados de auditoria decorrentes do trabalho da Audint não correlatos ao 
Relatório de Auditoria nº 04/2012, que analisou os pagamentos realizados a título de 
gratificação por encargo de curso e concursos, serão apresentados a seguir. 
 
 Cabe mencionar que a “Constatação” descreve situações indesejáveis 
identificadas pela equipe de auditoria, devidamente evidenciadas. Em geral apontam a 
existência de dificuldades, equívocos, situações adversas autônomas e/ou exteriores à 
unidade objeto do exame e situações que careçam de ajustes quando de seu confronto 
com critérios técnicos, administrativos e legais, conforme Manual da Auditoria Interna 
do IFS. 
 

 
CONSTATAÇÃO 001: Morosidade na condução de processo administrativo para 
apuração de recebimento indevido de valores de gratificação por encargo de curso ou 
concurso (GECC).  
 
a) Evidências: 
- Relatório de Auditoria nº 04/2012; 
- Processo nº 23060.003706/2017-71; 
- Nota/AGU/PGF/PF/IFS nº 091/2017. 
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b) Fato: 
 A análise do processo administrativo aberto para apurar o recebimento indevido 
de valores da GECC (gratificação por encargo de curso ou concurso), conforme 
recomendações do Relatório de Auditoria nº 04/2012, evidencia a morosidade da 
gestão na análise e conclusão do processo, resultando em prejuízo ao Erário em 
decorrência do instituto da prescrição.   
 
 O referido Relatório de Auditoria foi concluído em 13/12/2012, data em que o 
gestor teve conhecimento dos fatos. Ressalta-se que houveram mudanças de gestores 
na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP entre o período de emissão do 
Relatório, em dezembro de 2012 e o último monitoramento, concluído em fevereiro de 
2019, fato que pode ter contribuído para os atrasos nos andamentos dos processos. 

 
O quadro a seguir resume o tempo gasto para abrir e concluir o processo de 

apuração, bem como o período em que o processo ficou parado: 
 

Quadro 1 – Tempo gasto para abrir e concluir o processo de apuração. 

Processo 
Data da abertura 

do processo 

Período transcorrido da 
ciência  ao gestor até a 

abertura 

Período transcorrido 
até a conclusão da 

apuração (identificação 
da prescrição) 

23060.003706/2017-71 06/11/2017 4 anos, 10 meses e 25 dias 10 meses e 11 dias 
Fonte: Elaborado pela Audint/IFS 

           
        Ressaltando que o acompanhamento das constatações referentes ao Relatório de 
Auditoria nº 04/2012 ocorreu por meio dos seguintes documentos e, a partir do ano de 
2013, com o auxílio do Módulo de Auditoria e Controle Interno no sistema do SIPAC. 
 
Quadro 2 – Histórico dos monitoramentos realizados pela Audint. 

Ação Descrição 

AUDINT 
Em 13/12/2012, por meio do Memorando nº 131/2012, a Audint informou que o 
Relatório de Auditoria nº 02/2012 foi finalizado em 13/12/2012. 

AUDINT 
Em 31/01/2013, através do Memorando nº 04/2013, diante da ausência de resposta, a 
Audint solicitou a manifestação dos gestores quanto às providências a serem 
implementadas e com o seu prazo respectivo. 

PROGEP 

Em 05/02/2013, através do Memorando nº 027/2013, a Progep encaminhou à Reitoria 
resposta ao Memorando 04/2013/AUDINT, onde se manifestou afirmando que os 
processos analisados pela Audint tinham sido solicitados por Comissão de Sindicância, 
designada pela portaria nº 54, de 08/01/2013  com cronograma  

REITORIA 
Em 07/11/2013, através do Memorando nº 125/2013/Reitoria informou as providências 
parciais realizadas assim como deu outras respostas as recomendações pendentes de 
atendimento. 

PROGEP 
Em 09/12/2013 a Progep enviou à Reitoria através do Memorando 334/2013/Progep 
Plano de Providência Permanente com medidas adotadas para atendimento das 
recomendações do Relatório de Auditoria.  

PROGEP 
Em 10/12/2013 a Progep através do Memorando nº 337/2013/PROGEP encaminhou à 
Reitoria um relatório parcial das atividades desenvolvidas. 
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Ação Descrição 

PROGEP 
Em 13/11/2013 a Progep através do Memorando nº 310/2013/PROGEP encaminhou à 
Reitoria Minuta de Resolução sobre a GECC. 

PROGEP 
Em 09/12/2013 a Progep através do Memorando nº 331/2013/PROGEP, encaminhou 
providências a serem adotadas pelos Pró-reitores e Coordenadores da Proen, Proad, CSDP 
(Progep) e COPAG(Progep).  

PROGEP 
Em 09/12/2013, através do Memorando n° 332/2013/PROGEP,  a Progep enviou as Pró-
reitorias, Direções de Campi e Diretores Sistêmicos procedimentos de forma a prevenir 
futuras falhas. 

REITORIA 

Em 06/01/2014, através da PORTARIA n º 016/2014, a Reitoria determinou o 
sobrestamento da Comissão de análise de todos os procedimentos de pagamentos a 
servidores e colaboradores externos dos processos, ocorridos quando da realização do 
concurso Edital nº 16/2011, processo nº 23060.001594/2013-90.  

REITORIA 
Em 25/02/2014, através da PORTARIA n º 573/2014, a Reitoria prorroga a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Apuração. 

REITORIA 

Em 18/06/2014, através da Portaria nº 1.414/2014 a Reitoria reconduziu a Comissão 
Processante para análise individualizada de todos os procedimentos de pagamentos a 
servidores e colaboradores externos, ocorridos quando da realização do concurso Edital 
16/2011, processo nº 23060.000049/2013-86.  

AUDINT 

Em 16/02/2016, através da SA nº 20 foi solicitado o resultado dos trabalhos da Comissão 
designada para análise individualizada de todos os procedimentos de pagamentos a 
servidor0065s e colaboradores externos, através da Portaria nº 1.222 de 27 de maio de 
2013. Ressaltando que foram emitidas, também, as S.A’s de nº 21, 31 e 33 com a 
finalidade de fazer novos testes. 

AUDINT 
Em 15/03/2016, através do Memorando nº 25/2016/Audint, a Audint notificou a Progep 
da situação das recomendações e arbitrou novo prazo para manifestação das 
recomendações pendentes. 

PROGEP 
Em 27/10/2016, através do Memorando nº 273/2016/PROGEP/IFS, a Progep solicitou a 
reitoria dilação de prazo e requisitou mais dois servidores para auxiliar nos trabalhos de 
análise do relatório. 

PROGEP 
Em 31/01/2017 a Progep apresentou resposta via Módulo Auditoria e Controle Interno no 
SIPAC. 

 
AUDINT 

Em 06/02/2017, por meio do Memorando nº 14/2017/AUDINT/IFS, a Audint notificou a 
Progep da situação das recomendações e arbitrou novo prazo de manifestação para o dia 
01/06/2017 das recomendações pendentes. 

PROGEP 
Em 19/06/2017 a Progep apresentou resposta via Módulo Auditoria e Controle Interno no 
SIPAC. 

 
AUDINT 

Em 12/09/2017, por meio do Memorando nº 111/2017/AUDINT/IFS, a Audint notificou a 
Progep da situação das recomendações e arbitrou novo prazo de manifestação para o dia 
08/01/2018 das recomendações pendentes. 

PROGEP 
Em 08/01/2018 a Progep apresentou resposta via Módulo Auditoria e Controle Interno no 
SIPAC. 

 
AUDINT 

Em 22/01/2018, por meio do Memorando nº 013/2018/AUDINT/IFS, a Audint notificou a 
Progep da situação das recomendações e arbitrou novo prazo de manifestação para o dia 
01/06/2018 das recomendações pendentes. 

PROGEP 
Em 30/05/2018 a Progep apresentou resposta via Módulo Auditoria e Controle Interno no 
SIPAC. 

AUDINT 
Em 08/02/2019, por meio do Memorando nº 19/2019/AUDINT/IFS, a Audint notificou a 
Progep informando que não existia mais recomendações a serem monitoradas neste 
Relatório. Entretanto, na constatação 2.3(003), recomendação 001, o ressarcimento do 
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Ação Descrição 

processo nº 23060.003706/2017-71 (G. K. C. S.) não ocorrera devido ao instituto da 
prescrição, causa pela qual foi necessário a emissão desta Nota de Auditoria para 
apuração da responsabilidade. 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS 

 
         Entretanto, conforme se verifica no quadro abaixo, nos últimos 06 (seis) anos e 2 
(dois) meses, período que engloba os processos analisados pela Audint (2012 a 2019) e 
o período máximo para prescrição, a contar da data do Relatório de Auditoria nº 
04/2012 (13/12/2012 a 13/12/2017), o setor de pessoal do IFS, teve, ao menos, 04 
(quatro) titulares no período e, no entanto, o processo de ressarcimento da 
colaboradora (G. K. C. S.) somente fora aberto em 06/11/2017. 
 
Quadro 3 – Gestores titulares da PROPEG entre 2012 a 2019 

Período Tempo Cargo Portaria Servidor 

08/05/2011 a  
17/04/2013 

01 anos 11 
meses e 9 dias 

Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas 

0442/2011 e 
0955/2013 

SMMC 

18/04/2013 a 
25/07/2013 

03 meses e 09 
dias 

Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas 

958/2013 e 
1631/2013 

AAB 

26/07/2013 a 
01/06/2015 

01 ano 10 
meses e 11 dias 

Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas 

1634/2013 e 
1607/2015 

MAAMN 

02/06/2015 a 
14/05/2018 

02 ano 11 
meses e 12 dias 

Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas 

1608/2015 e 
1398/2018 

DRSS 

Fonte: Audint 

 
Evidenciada a lentidão na abertura do processo de apuração, fica claro o prejuízo 

ao Erário em decorrência do instituto da prescrição da pretensão da Administração de 
cobrar, não podendo a mesma exigir o ressarcimento dos valores percebidos 
indevidamente pela servidora.  
 
 Impende destacar que a NOTA/AGU/PGF/PF/IFS nº 091/2017 considera que 
havendo o instituto da prescrição em casos de ressarcimento ao erário, em situação que 
havia ciência e prazo para a realização da cobrança, a administração deve apurar a 
responsabilidade a quem deu causa, conforme transcrição a seguir: 

 
10. A rigor, uma vez prescrito o direito de a Administração reaver os 
valores indevidamente pagos, em situação na qual havia ciência e 
prazo suficiente para a realização para a realização da cobrança, deve a 
administração promover, na via disciplinar, a apuração de eventual 
responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição.   

 
 Nesse sentido, levando-se em conta a orientação da Procuradoria Federal junto 
ao IFS transcrita acima, entende-se ser necessário que a Administração avalie as 
medidas cabíveis de apuração de responsabilidade em razão do fato constatado, 
seguindo o preceito dos artigos 121 e 122 da Lei nº 8.112/90, que diz: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo 
exercício irregular de suas atribuições.  
Art. 122.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a 
terceiros. 

 
 A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências prevê: 
 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 
(...) 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente; 
 
 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente: 
(...) 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

 
 Diante do exposto, fica constatada morosidade na condução de processo 
administrativo para apuração de recebimento indevido de valores de gratificação por 
encargo de curso ou concurso. 
 
 
c) Causa:  
             Falta de efetividade dos controles internos juntamente com a rotatividade dos 
gestores da Progep causou descontinuidade gerando morosidade e consequentemente 
a prescrição do processo. 
 
d) Manifestação da unidade: 
 
            Em resposta a Nota Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando 
Eletrônico nº 028/2019/AUDINT, a Gestão apresentou resposta através de e-mail em que 
apensou o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - NAREC - PROGEP, redigido nos 
seguintes termos: 
 
“ Em atenção às disposições constantes da Nota Preliminar de Auditoria nº 001/2019 
Morosidade na condução de processo de devolução ao erário relativo a pagamento de 
GECC, preliminarmente, informo que não podemos responder pelas gestões anteriores. 
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Outrossim, convém pontuar que do Relatório de Auditoria Especial nº 004/2012 
Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, constava lista considerável de 
beneficiários na condição de colabores externos, situação em que se encontrava a 
interessada, o que dificultou, sobremaneira, os trabalhos desenvolvidos pela PROGEP, já 
que não havia na base de dados desta Pró-Reitoria, tampouco nos trabalhos 
desenvolvidos pela comissão responsável, os contatos necessários, razão pela qual 
tivemos que proceder à pesquisas junto aos processos correlatos, à rede mundial de 
computadores, assim como junto à órgãos públicos, tal como consignado no processo nº 
23060.000275/2017-91, já encaminhado a esse órgão correcional em monitoramentos 
anteriores. Imperioso mencionar também que, especificamente no que se refere ao 
processo em questão, foram várias tentativas de notificação, todas infrutíferas, 
ensejando o encaminhamento dos autos à Procuradoria Federal junto ao IFS, em 16 de 
fevereiro de 2018, para a cobrança judicial, retornando os autos a esta PROGEP, em 20 
de setembro de 2018. Finalmente, encaminharemos a referida Nota ao Gabinete da 
Reitoria, para abertura do procedimento adequado, com vistas à apuração de eventuais 
responsabilidades”.  (Grifo nosso) 
 
e) Análise da manifestação: 
 
            A manifestação da gestão não tem o condão de afastar o achado de auditoria, 
uma vez que afirma que o caso apontado pela equipe de auditoria será encaminhado ao 
Gabinete da Reitoria para abertura do procedimento adequado, com vistas à apuração 
de eventuais responsabilidades. 
 
          Ressaltando que o gestor argumentou, também, como possível causa da 
morosidade o seguinte: “...constava lista considerável de beneficiários na condição de 
colabores externos, situação em que se encontrava a interessada, o que dificultou, 
sobremaneira, os trabalhos desenvolvidos pela PROGEP, já que não havia na base de 
dados desta Pró-Reitoria, tampouco nos trabalhos desenvolvidos pela comissão 
responsável, os contatos necessários, razão pela qual tivemos que proceder à pesquisas 
junto aos processos correlatos, à rede mundial de computadores, assim como junto à 
órgãos públicos...” percebe-se que na época do fato os controles internos não eram 
executados de forma adequados, evidenciando-se assim, dificuldades na aplicação de 
procedimentos de controles na rotina do setor.  
 
Sobre a argumentação que, “foram várias tentativas de notificação e todas infrutíferas”, 
só fora apresentado a Audint evidências que a colaboradora externa fora notificada 
somente a partir do dia 07/11/2017, conforme fl. 13, do processo 23060.003706/2017-
71. Na data supracitada fora enviado o primeiro telegrama para ciência e manifestação 
da colaboradora, ou seja, a notificação acontecera 33 dias antes da prescrição do 
processo, sendo que a gestão ficou ciente dos fatos em 13/12/2012.  
   
Assim, a constatação fica mantida em todos os seus termos, devendo a gestão realizar os 
procedimentos necessários para apurar a responsabilidade pelos atos que resultaram 
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em prejuízo ao Erário em decorrência do instituto da prescrição do caso, resguardando o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
Dessa maneira, a Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles na 
PROGEP, no sentido de que as recomendações da auditoria que envolvam ressarcimento 
ao erário sejam priorizadas, evitando-se, assim, reincidência de falhas de mesma 
natureza nos processos vindouros, culminando em prejuízos ao Erário. Desse modo, a 
constatação fica mantida em todos os termos. 
 
f) Riscos e efeitos: 
 A morosidade nos processos de ressarcimento ao erário pode levar a prescrição 
da ação, causando prejuízo à administração pública.  
 
RECOMENDAÇÃO 001:  
Apurar responsabilidade pelos atos que resultaram em prejuízo ao Erário em 
decorrência do instituto da prescrição do caso apontado na Constatação e adotar as 
providências decorrentes dos resultados dessa apuração, nos termos da legislação 
aplicável.  
 
 

Aracaju/SE, 25 de março de 2019. 
 
 
 
 

 

Giulliano Santana Silva do Amaral                                                 
Chefe da Auditoria Interna IFS  

 

 

Ivan Carlos de Souza  
Auditor Interno do IFS 
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