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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 005/2017 – Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Extensão 
foram encontrados dois novos achados de Auditoria que, apesar de não estarem 
previstos no citado Relatório, possuem 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 
objeto do Relatório de Auditoria nº 005/2017, que avaliou os Projetos de Pesquisa e 
Extensão, 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: 
Prestação de contas utilizando notas fiscais repetidas. 
 
a) Evidências: 
- Relatório de Auditoria nº 005/2017; 
- Edital nº 22/2016/PROPEX/IFS – IFSTEC – Pré-incubação; 
- Prestação de Contas do Projeto APSELQUEIJO. 
 
b) Fato: 

Analisando o Edital nº 22/2016/PROPEX/IFS – IFSTEC – Pré-incubação, mais 
precisamente a alínea “h”, do Item 8, pode-se constatar que foi disponibilizada a 
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importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de Auxílio Financeiro para cada 
projeto selecionado, conforme transcrição subsequente: 
 

h) Será disponibilizado para cada projeto selecionado cota única de Auxílio 
Financeiro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para custear, 
exclusivamente, despesas do projeto com material de consumo, material 
permanente e prestação de serviços de pessoas jurídicas, conforme anexo 3; 
(Grifo Nosso) 

 
Analisando as notas fiscais apresentadas na Prestação de Contas do Projeto 

intitulado APSELQUEIJO, pode-se constatar que diversas foram incluídas de forma 
duplicada ou até triplicada, conforme quadro subsequente: 

 
Quadro 1 – Descrição das notas fiscais repetidas. 

LOCAL DA INCLUSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS VALOR DA NOTA 

FLS. 06 e 32 R$ 40,40 

FLS. 11 e 41 R$ 45,78 

FLS. 13, 39 e 42 R$ 37,381 

FLS. 07 e 29 R$ 44,67 

FLS. 14 e 44 R$ 24,90 

FLS. 13 e 43 R$ 62,70 

FLS. 05 e 33 R$ 29,66 

FLS. 06 e 30 R$ 38,84 

FLS. 09 e 39 R$ 48,82 

FLS. 10 e 40 R$ 15,70 

FLS. 15 e 45 R$ 23,14 

TOTAL R$ 449,37 
Fonte: Prestação de contas do Projeto APSELQUEIJO. 
1 Visto que esta nota fiscal foi triplicada, o valor de R$ 37,38 foi contabilizado duas vezes. 
 

Em seguida a apresentação das notas na mesma Prestação de Contas, 
percebe-se às fls. 52/56 que os Pesquisadores foram notificados para se manifestar 
sobre irregularidades na sua prestação de contas referente à notas fiscais fora do 
período de execução do projeto, repetidas, manuais, dentre outras, sendo que em sua 
manifestação de fl. 56/58 se restringiram a justificar que as notas não estavam “fora do 
prazo estipulado”, com exceção de algumas, motivo pelo qual haviam apurado um saldo 
a devolver de R$ 36,02 (trinta e seis reais e dois centavos), efetivando o devido 
ressarcimento ao erário dessa quantia. 

 
Em contato telefônico com a PROPEX, através do servidor A.E.S., o mesmo 

informou que o Pesquisador apresentou nova Prestação de Contas, contudo, não foi 
possível inseri-la no sistema por já ter findado o prazo. 

 
Analisando o nova Prestação de Contas, pode-se constatar que o servidor 

adicionou novas notas ficais e extraiu as repetidas, mantendo apenas a nota a seguir 
descrita: 
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Quadro 2 – Descrição das notas fiscais repetidas. 

LOCAL DA INCLUSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS VALOR DA NOTA 

FLS. 14 e 29 R$ 23,14 

TOTAL R$ 23,14 
Fonte: Prestação de contas do Projeto APSELQUEIJO. 

 
Desta forma, tem-se que deveriam apenas ser computados os seguintes 

valores na Prestação de Contas: 
 

Quadro 3 – Descrição das notas fiscais apresentadas sem computar a repetida. 

LOCAL DA INCLUSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS VALOR DA NOTA 

FL. 04 R$ 35,00 

FL. 04 R$ 29,66 

FL. 05 R$ 40,40 

FL. 05 R$ 38,84 

FL. 06 R$ 44,67 

FL. 06 R$ 49,25 

FL. 07 R$ 28,81 

FL. 08 R$ 48,82 

FL. 09 R$ 15,70 

FL. 10 R$ 45,78 

FL. 11 R$ 37,38 

FL. 12 R$ 62,70 

FL. 13 R$ 24,90 

FL. 14 R$ 23,14 

FL. 15 R$ 15,34 

FL. 16 R$ 99,27 

FL. 17 R$ 38,37 

FL. 18 R$ 21,53 

Fl. 19 R$ 39,13 

FL. 20 R$ 18,77 

FL. 21 R$ 23,64 

FL. 22 R$ 146,77 

FL. 23 R$ 68,15 

FL. 24 R$ 54,99 

FL. 25 R$ 71,03 

FL. 26 R$ 38,62 

FL. 27 R$ 39,12 

FL. 28 R$ 64,37 

FL. 29 R$ 23,14¹ 

FL. 30 R$ 24,00 

FL. 31 R$ 50,31 

FL. 32 R$ 50,55 

FL. 35 R$ 3.629,50 

FL. 36 R$ 296,64 

FL. 37 R$ 115,03 
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FL. 38 R$ 134,60 

FL. 39 R$ 101,00 

FL. 40 R$ 12,59 

FL. 40 R$ 84,85 

FL. 41 R$ 49,90 

FL. 42 R$ 19,47 

FL. 43 R$ 26,90 

Fl. 44 R$ 53,40 

TOTAL R$ 5.889,75 
Fonte: Prestação de contas do Projeto APSELQUEIJO. 
¹ Valor não computado por se trata da mesma nota fiscal apresentada à fl. 14. 

 
Levando em consideração que o servidor recebeu a importância de R$ 

6.000,00 (sei mil reais) a título de Auxílio Financeiro, tendo uma despesa total de R$ 
5.889,75 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e 
realizado o reembolso de R$ 36,02 (trinta e seis reais e dois centavos), resta evidenciada 
a necessidade de ressarcimento ao erário do valor de R$ 74,23 (setenta e quatro reais e 
vinte e três centavos). 
 
c) Causas: 

Possível conduta dolosa do servidor na comprovação das despesas, para fins 
de prestação de contas. 

  
d) Manifestação da Unidade: 
 

Em resposta à Nota Preliminar de Auditoria, a Gestão apresentou resposta 
por intermédio do Memorando Eletrônico nº 61/2019 – PROPEX – REI e anexos, nos 
seguintes termos: 
 
“Cumprimentando-o cordialmente, de ordem da pró-reitora de pesquisa e extensão, 
informamos que foram retiradas as notas não conformes da referida prestação de 
contas do Edital 22/2016 /PROPEX/IFS, programa IFSTEC. As não conformidades foram: 
1. Notas Fiscais sem identificação do consumidor e/ou inserido CPF com carimbo 
2. Notas Fiscais Repetidas 
3. Notas fiscais sem datas (comprovação de período) 
4. Notas utilizadas em outras prestações de contas 
Dentre as recomendações da AUDINT, foi pedido ressarcimento do erário público 
(referente aos itens acima citados), dos seguintes projetos do programa IFSTEC 2016: 
1. APLSELQUEIJO (Orientador: I.A.O.R.); 
2. APLICATIVO PARA O CÁLCULO DA INCIDÊNCIA DE ENERGIA SOLAR – APLSOLAR 
(Orientador: M.J.S.).” 
 
e) Análise da Manifestação: 

Analisando a manifestação do Gestor, assim como os documentos em anexo, 
percebe-se que após recebimento da Nota Preliminar, o setor providenciou não apenas 
a restituição do valor referente a nota duplicada e a diferença entre o valor recebido e o 
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não comprovadamente gasto no projeto APSELQUEIJO (R$ 74,23 indicado no fato), mas, 
por cautela, foi providenciada a restituição da importância total de R$ 1.410,69 (hum mil 
quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), referente as “notas fiscais sem 
identificação do consumidor e/ou inserido CPF com carimbo, notas fiscais repetidas, 
notas fiscais sem datas (comprovação de período) e notas utilizadas em outras 
prestações de contas”. 

 
Portanto, restou devidamente comprovada a restituição ao erário de todo o 

valor que não foi comprovadamente recebido e não gasto pelo Orientador no projeto, 
razão pela qual não se justifica a manutenção de Recomendação nesse sentido. 

 
Ultrapassada a questão do prejuízo ao erário, imprescindível remeter-se à 

possibilidade de apuração administrativa da ação perpetrada pelo servidor, explicamos! 
 
Pode-se constatar no Quadro 01 do fato, que o servidor repetiu a inserção 

de notas por pelo menos 11 (onze) vezes em apenas um projeto (APSELQUEIJO), não 
podendo esta Auditoria concluir se realmente o mesmo agiu com dolo ou apenas por 
equívoco mesmo. 

 
Caso tenha o mesmo agido com dolo, resta configurado o ato de 

improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429/92, que o define como todo aquele 
que lesa o interesse da coletividade, importa em enriquecimento ilícito, que causa 
prejuízo ao erário e que atenta contra os princípios da Administração Pública (CUNHA 
JÚNIOR, 2009, p. 619). 

 
Nesse ínterim, importante ressaltar que o art. 1º da Lei de Improbidade 

Administrativa elenca como sujeito ativo “qualquer agente público”, e dentre as ações 
possíveis, cita aquela praticada contra a administração indireta da União, vejamos: 
 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei. 

 
Ou seja, estando configurada a improbidade administrativa, esta deve ser 

apurada e sancionada nos termos da legislação, já que, nos dizeres de Silva (2005, 
p.669), “a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao 
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem”. 

 
Nesse sentido, prescreve o inciso XI, do art. 9º, do mesmo diploma legal: 

 
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
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entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
(...) 
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei; 

 
Complementarmente, dispõe do inciso I, do art. 10, da mesma legislação: 

 
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: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 

 
E por fim, prevê o inciso I, do art. 11, da Lei de Improbidade, possivelmente 

aplicável ao caso trazido à baila: 
 

 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: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

 
Ademais, levando-se em conta os argumentos transcritos anteriormente, 

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: 
 

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. 

 
Caso não tenha existido a conduta dolosa no caso em questão, tendo em 

vista que os valores já foram devidamente ressarcidos, o procedimento estará satisfeito 
merecendo seu devido arquivamento. 

 
Todavia, tendo em vista a impossibilidade/incompetência desta AUDINT em 

apurar a conduta do Orientador, recomenda-se que esta Nota seja remetida ao setor 
competente para apuração do fato. 

 
Riscos e efeitos: 

Possibilidade de conduta ilícita do servidor, podendo gerar enriquecimento 
ilícito em contraposição ao prejuízo da Administração. 
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Recomendação 001: 
Apurar a responsabilidade pelos atos que resultariam em prejuízo ao Erário e adotar as 
providências decorrentes dos resultados dessa apuração, nos termos da legislação 
aplicável.  
 
 
CONSTATAÇÃO 002: 
Nota Fiscal utilizada na Prestação de Contas de 02 (dois) projetos distintos. 
 
a) Evidências: 
- Relatório de Auditoria nº 005/2017; 
- Edital nº 22/2016/PROPEX/IFS – IFSTEC – Pré-incubação; 
- Prestação de Contas do Projeto APSELQUEIJO; 
- Prestação de Contas do Projeto Aplicativo para o Cálculo da Incidência de Energia Solar 
– APSOLAR. 
 
b) Fato: 

Analisando a Prestação de Contas do Projeto intitulado APSELQUEIJO, 
percebe-se à fl. 07 que consta uma Nota Fiscal emitida às 11h 18m 43s do dia 
02/12/2017 pela empresa Ita Bolos LTDA ME no valor de R$ 49,25 (quarenta e nove 
reais e vinte e cinco centavos), conforme print a seguir: 

 

 
 
Da mesma forma, examinando a Prestação de Contas do Projeto intitulado 

Aplicativo para o Cálculo da Incidência de Energia Solar – APSOLAR, pode-se constatar à 
fl. 08 que a mesma Nota Fiscal foi igualmente utilizada para justificar os gastos desse 
projeto, conforme tela a seguir: 
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Destarte, pode-se concluir que em um dos projetos foi registrado 

indevidamente no cálculo da Prestação de Contas a importância de R$ 49,25 (quarenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos). 

 
Indo mais além, tem-se que, apesar da empresa fornecedora dos produtos 

não ter inserido na nota fiscal o consumidor (CPF), foi inserido manualmente o CPF nº 
***.242.345-**, pertencente ao Co-orientador Voluntário do Projeto APSOLAR, a fim de 
vincular a nota a este projeto. 

 
Desta forma, resta evidenciada a necessidade de ressarcimento ao erário. 

 
c) Causas: 

Possível conduta dolosa dos servidores na comprovação das despesas para 
fins de prestação de contas; 

 
Falha nos controles internos, mais precisamente no tocante a conferência 

das notas que justificaram o auxílio recebido. 
 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 

Em resposta à Nota Preliminar de Auditoria, a Gestão apresentou resposta 
por intermédio do Memorando Eletrônico nº 61/2019 – PROPEX – REI e anexos, nos 
seguintes termos: 
 
“Cumprimentando-o cordialmente, de ordem da pró-reitora de pesquisa e extensão, 
informamos que foram retiradas as notas não conformes da referida prestação de 
contas do Edital 22/2016 /PROPEX/IFS, programa IFSTEC. As não conformidades foram: 
1. Notas Fiscais sem identificação do consumidor e/ou inserido CPF com carimbo 
2. Notas Fiscais Repetidas 
3. Notas fiscais sem datas (comprovação de período) 
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4. Notas utilizadas em outras prestações de contas 
Dentre as recomendações da AUDINT, foi pedido ressarcimento do erário público 
(referente aos itens acima citados), dos seguintes projetos do programa IFSTEC 2016: 
1. APLSELQUEIJO (Orientador: I.A.O.R.); 
APLICATIVO PARA O CÁLCULO DA INCIDÊNCIA DE ENERGIA SOLAR – APLSOLAR 
(Orientador: M.J.S.).” 
 
e) Análise da Manifestação: 

Analisando a manifestação do Gestor, assim como os documentos em anexo, 
percebe-se que após recebimento da Nota Preliminar, o setor providenciou não apenas 
a restituição do valor referente a nota duplicada e a diferença entre o valor recebido e o 
não comprovadamente gasto nos projetos APLSELQUEIJO e Aplicativo para o Cálculo da 
Incidência de Energia Solar – APLSOLAR (R$ 49,25 indicado no fato), mas, por cautela, foi 
providenciada a restituição da importância total de R$ 1.410,69 (hum mil quatrocentos 
e dez reais e sessenta e nove centavos) e R$ 1.178,43 (hum mil cento e setenta e oito 
reais e quarenta e três centavos), respectivamente, referente as “notas fiscais sem 
identificação do consumidor e/ou inserido CPF com carimbo, notas fiscais repetidas, 
notas fiscais sem datas (comprovação de período) e notas utilizadas em outras 
prestações de contas”. 

 
Portanto, restou devidamente comprovada a restituição ao erário de todo o 

valor que não foi comprovadamente recebido e não gasto pelos Orientadores nos 
projetos, razão pela qual não se justifica a manutenção de Recomendação nesse 
sentido. 

 
Ultrapassada a questão do prejuízo ao erário, imprescindível remeter-se à 

possibilidade de apuração administrativa da ação perpetrada pelo servidor, explicamos! 
 
Pode-se constatar no fato que, não se sabe como ou por qual motivo, houve 

a utilização da mesma nota fiscal por dois Orientadores em projetos distintos, inclusive 
com a inserção de carimbo manualmente em um dos projetos, não podendo esta 
Auditoria concluir se realmente os mesmos agiram com dolo ou apenas por equívoco. 

 
Caso tenham agido com dolo, resta configurado o ato de improbidade 

administrativa previsto na Lei nº 8.429/92, que o define como todo aquele que lesa o 
interesse da coletividade, importa em enriquecimento ilícito, que causa prejuízo ao 
erário e que atenta contra os princípios da Administração Pública (CUNHA JÚNIOR, 
2009, p. 619). 

 
Nesse ínterim, importante ressaltar que o art. 1º da Lei de Improbidade 

Administrativa elenca como sujeito ativo “qualquer agente público”, e dentre as ações 
possíveis, cita aquela praticada contra a administração indireta da União, vejamos: 
 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 
punidos na forma desta lei. 

 
Ou seja, estando configurada a improbidade administrativa, esta deve ser 

apurada e sancionada nos termos da legislação, já que, nos dizeres de Silva (2005, 
p.669), “a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao 
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem”. 

 
Nesse sentido, prescreve o inciso XI, do art. 9º, do mesmo diploma legal: 

 
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
(...) 
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei; 

 
Complementarmente, dispõe do inciso I, do art. 10, da mesma legislação: 

 
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: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 

 
E por fim, prevê o inciso I, do art. 11, da Lei de Improbidade, possivelmente 

aplicável ao caso trazido à baila: 
 

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: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

 
Ademais, levando-se em conta os argumentos transcritos anteriormente, 

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: 
 

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

 
Ou seja, estando configurada a improbidade administrativa, esta deve ser 

apurada e sancionada nos termos da legislação, já que, nos dizeres de Silva (2005, 
p.669), “a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao 
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem”. 

 
Nesse sentido, 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: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1º desta lei; 
 
 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: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 

 
Ademais, levando-se em conta os argumentos transcritos anteriormente, 

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: 
 

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. 

 
Caso não tenha existido a conduta dolosa no caso em questão, tendo em 

vista que os valores já foram devidamente ressarcidos, o procedimento estará satisfeito 
merecendo seu devido arquivamento. 

 
Todavia, tendo em vista a impossibilidade/incompetência desta AUDINT em 

apurar a conduta dos servidores, recomenda-se que esta Nota seja remetida ao setor 
competente para apuração do fato. 

 
Riscos e efeitos: 
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Possibilidade de conduta ilícita do servidor, podendo gerar enriquecimento 
ilícito em contraposição ao prejuízo da Administração. 
 
Recomendação 001: 
Apurar a responsabilidade pelos atos que resultariam em prejuízo ao Erário e adotar as 
providências decorrentes dos resultados dessa apuração, nos termos da legislação 
aplicável.  
 

Aracaju/SE, 24 de maio de 2019. 
 

 
Giulliano Santana Silva do Amaral                                                     William de Jesus Santos 
            Chefe da Auditoria Interna                                                                                      Auditor Interno/IFS            
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