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1 – INTRODUÇÃO: 

 A emissão da presente Nota de Auditoria se justifica pelo teor do Parecer n. 
00074/2019/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU, da Procuradoria Federal junto ao IFS, que 
analisou juridicamente a defesa da empresa Mega Service Construtora e Terceirização de 
Serviços em face do processo administrativo para devolução ao erário de valores que teriam 
sido pagos indevidamente, conforme apontado na Constatação 053 / Recomendação 002 do 
Relatório de Auditoria nº 005/2012 – Licitações e Contratos Administrativos. Visto que a 
conclusão do Parecer em comento foi pelo arquivamento do processo administrativo em 
virtude da ocorrência de prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública interessada, a 
Audint resolve pela emissão desta Nota para dar ciência à alta gestão do IFS da providência a 
ser adotada com vistas a sanar a falha apontada. 

CONSTATAÇÃO 001:  
Morosidade na apuração dos fatos e valores dos pagamentos realizados a maior em 
conformidade com os fatos apontados no Relatório de Auditoria nº 005/2012 (Constatação 
053/Recomendação 002), resultando em prejuízo ao Erário em decorrência do instituto da 
prescrição.   

a) Evidências: 
- Parecer n. 00074/2019/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU; 
- Relatório de Auditoria nº 005/2012 – Licitações e Contratos Administrativos (Constatação 
053/Recomendação 002); 
- Processo nº 23289.00****/2018-** (Comissão constituída para apurar os fatos apontados); 
- Nota/AGU/PGF/PF/IFS nº 091/2017. 
 
b) Fato:  

 Em 31.07.2019, foi enviado à Audint despacho do Diretor Geral do campus São 
Cristóvão dando ciência da decisão expressa no Parecer n. 
00074/2019/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU, que analisou a defesa administrativa da 
empresa Mega Service em face de notificação para ressarcimento ao erário, dado o teor da 
Constatação 053 / Recomendação 002 do Relatório de Auditoria nº 005/2012 – Licitações e 
Contratos Administrativos, que identificou no Contrato 14/2010 firmado entre o Campus São 
Cristóvão com a empresa Mega Service que o percentual de encargos trabalhistas, fixados na 
planilha de custos e formação de preços, estava acima dos valores praticados pelo mercado 
e impostos na legislação vigente e em estudos técnicos, sendo recomendado que o setor 
competente providenciasse junto a empresa contratada o ressarcimento dos insumos 
seguro de vida e assistência médica, durante todo o período contratual, garantindo o 
contraditório e ampla defesa. 

 A conclusão do referido Parecer foi pelo arquivamento do processo de ressarcimento 
ao erário, conforme processo nº 23289.000****/2018-**, que trata da apuração pela 
comissão constituída dos fatos apontados no Relatório de Auditoria nº 005/2012. 
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 O referido Relatório de Auditoria foi disponibilizado em 03.01.2013, data em que o 
gestor teve conhecimento dos fatos e desde então foram feitos diversos acompanhamentos 
pela Audint do atendimento da recomendação pelo campus, por meio dos documentos 
indicados no quadro a seguir e, a partir do ano de 2016, com o auxílio do Módulo de 
Auditoria e Controle Interno no Sistema do SIPAC. 

Quadro 1 – Histórico dos monitoramentos realizados pela Audint. 

Ação Descrição 

 
Audint 

 

Em 03.01.2013, por meio do Memorando nº 001/2013/AUDINT/IFS, a Audint encaminhou o 
Relatório de Auditoria nº 05/2012, por meio físico e eletrônico, com cópias para envio a 
CGU/Regional-SE e demais Campi do IFS. 

São Cristóvão 
Em 17.01.2013, através da Comunicação Interna IFS/Campus SC/DAG/Nº 001/2013, o 
campus se manifestou afirmando que “o setor competente foi informado desta 
recomendação e providenciará o ressarcimento destes valores junto a empresa”. 

Audint 

Em 07.02.2014, por meio do Memorando nº 011/2014 a Audint enviou à Reitoria e ao 
Conselho Superior o Raint/2013 onde consta o monitoramento da recomendação em tela 
em que a Audint constatou que até aquele momento não tinha sido comprovada a adoção 
de medidas no sentido de atender a recomendação. 

São Cristóvão 

Em 05.04.2016, por meio do Memorando Eletrônico 120/2016/DG/SC, o campus informou 
que não foi providenciado o ressarcimento junto a empresa, contudo, seria feito um 
levantamento objetivando avaliar o montante devido pela empresa para, a partir desse 
levantamento, notificar a empresa e oportunizar sua defesa. 

Audint 
Em 07.04.2016, a Audint realizou um novo monitoramento e constatou que o ressarcimento 
ainda não tinha sido efetuado, conforme Memorando Eletrônico nº 75/2016. 

São Cristóvão 

Em 24.01.2017, o campus informou, via SIPAC – Módulo Auditoria, que o levantamento dos 
dados necessários para acionamento da empresa contratada e o devido ressarcimento não 
tinha sido concluído até a presente data pelo fato de vários gestores de contratos terem 
passaram pelo setor. 

Audint 
Em 18.12.2017 foi realizado novo monitoramento e ficou constatado que a recomendação 
ainda não havia sido implementada, conforme Memorando Eletrônico nº 007/2018/Audint. 
Assim, houve o redirecionamento da recomendação para a Reitoria. 

DGR/Reitoria 

Em 09.07.2018, foi realizado um levantamento do Departamento de Gestão de Riscos onde 
este verificou que a recomendação ainda não havia sido atendida pelo campus e sugeriu a 
assunção dos riscos que envolvem à presente recomendação entre a Reitoria e o gestor 
estratégico da unidade. 

Audint 

Em 10.10.2018, a Audint realizou um novo monitoramento e verificou-se que foram 
designados servidores, conforme Portaria nº 1553 de jun/2018, para comporem comissão e 
apurar os fatos desta constatação e que a Portaria nº 2490 de set/2018 reconduziu a 
Comissão por mais 60 dias com a finalidade de concluir os trabalhos.  

Na análise do processo 23289.00****/2018-** percebe-se que a Comissão já emitiu o 
parecer final (Fls. 63 a 67), e a Procuradoria Federal recomendou que a administração 
notifique a empresa do ressarcimento para que a mesma possa apresentar sua defesa (Fl. 
71). O status da recomendação continuou pendente até que a comprovação do pagamento 
fosse apresentada à Audint, conforme informado via Memorando Eletrônico nº 
007/2018/Audint. 

São Cristóvão 

Em 10.12.2018, a Direção Geral do Campus São Cristóvão informou que tomou as devidas 
providências com a formação da Comissão para apurar fatos e valores dos pagamentos 
realizados, conforme Portaria nº 2940/2018, e a referida Comissão encaminhou ofício nº 
1085/2018, solicitando à empresa que seja feito o ressarcimento ao erário dos valores 
pagos indevidamente. 
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Ação Descrição 

Audint 

Em 10.05.2019, a Audint verificou que, apesar de a empresa ter sido notificada sobre o 
novo entendimento e valor a ser ressarcido, até a data de realização do monitoramento o 
campus não havia comprovado o pagamento pela empresa, sendo a recomendação dada 
como pendente, conforme Memorando Eletrônico nº 057/2019/Audint. 

São Cristóvão 

Em 31.07.2019, o campus envia o processo 23289.00****/2018-** à Audint para ciência do 
teor do Parecer n. 00074/2019/PROC.IFS/PFIFSERGIPE/PGF/AGU, da Procuradoria Federal 
junto ao IFS, onde foi identificada a prescrição do direito de cobrança dos créditos em favor 
da Fazenda Pública, concluindo que o processo deve ser arquivado.  

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS 

 Conforme se verifica do quadro anterior, entre a data em que a gestão tomou 
conhecimento do teor do Relatório em 03.01.2013, e a data em que foi constituída comissão 
para apuração dos fatos, por meio da Portaria nº 1.553, 1º de junho de 2018, transcorreu-se 
mais de cinco anos sem que nenhuma ação efetiva fosse tomada por parte dos gestores. 
 
 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 pagos a maior à empresa. 
 
 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: 
 

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 02.06.1992 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, 
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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, pela gestão, na apuração dos valores 
a serem ressarcidos, conforme apontado na Constatação 053 / Recomendação 002 do 
Relatório de Auditoria nº 005/2012 – Licitações e Contratos Administrativos, que levou a 
prescrição do direito de cobrança de valores pagos a maior pelo IFS. 
  
c) Causa:  
  
 Falta de ação por parte dos gestores em apurar os valores pagos a maior à empresa 
contratada e deficiência no acompanhamento do cumprimento das recomendações emitidas 
pela Auditoria Interna. 

d) Manifestação da unidade: 
 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 25/2019/DEXEC/REI, de 28 de agosto de 2019, 
a Reitoria enviou apresentou a seguinte manifestação:  

“Em cumprimento à Recomendação 001 da NOTA DE AUDITORIA Nº 003/2019, informamos 
que foi aberto um processo nº 23060.00****/2019-**, para apurar responsabilidade pelos 
atos que resultaram em prejuízo ao erário. Acrescento ainda que a portaria de instituição da 
comissão de sindicância está em vias de publicação. ” 

e) Análise da manifestação: 
  
 A manifestação da gestão corrobora o achado de auditoria quando informa à Audint 
sobre a abertura de processo para apuração de responsabilidade dos atos apontados na 
constatação, ficando a mesma mantida em todos os termos. 
  
 Dessa maneira, a Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles do 
campus São Cristóvão, 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.  

 

 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                                  NOTA DE AUDITORIA Nº 003/2019 
MOROSIDADE NA CONDUÇÃO DE PROCESSO DE APURAÇÃO  

DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.                                                             

 

 

6 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1854/1880, e-mail: audint@ifs.edu.br 

 

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, 29 de agosto de 2019. 

 
 

 

Giulliano Santana Silva do Amaral 
Chefe da Auditoria Interna IFS 

 

 

Helanne Cristianne da Cunha Pontes  
Auditora Interna do IFS 
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