
 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

1 

 
 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
Administração Regional - Espírito Santo 
Exercício: 2016 
Município: Vitória - ES 
Relatório nº: 201701169 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

 
 

_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/ES,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701169, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 6 de abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual apresentada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Administração Regional - Espírito Santo. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 de junho a 1º de setembro de 
2017, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 
exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
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títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
29 de novembro de 2016, entre a Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério 
da Transparência e Controladoria-Geral da União – SFC/CGU e a Secretaria de 
Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social do Tribunal de 
Contas da União - Secex Previdência/TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 
2.31 Avaliação da Conformidade das Peças 

Trata-se de análise da conformidade das peças previstas nos incisos I, II e III do art. 13 
da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, bem como da adequação à estrutura geral de 
conteúdos do Relatório de Gestão e dos documentos, previstos na Decisão Normativa 
TCU nº 154/2016 e na Portaria TCU nº 59/2017, aplicáveis ao exercício de 2016, do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/ES. 
 
Após o exame dos documentos, verificou-se que o processo de contas contém os 
elementos relacionados nos dispositivos da IN TCU 63/2010, bem como atende à 
estrutura geral definida na DN 154/2016 e na Portaria 59/2017. 
 
Constatou-se que, embora a Unidade Prestadora de Contas tenha elaborado todas as 
peças exigidas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2016, o 
Relatório de Gestão apresentou inconformidades em seu conteúdo, nos termos do 
Anexo Único da Portaria TCU nº 59/2017. 
 
No que diz respeito ao rol de responsáveis, foram verificadas inconsistências que, após 
ciência por parte da entidade auditada, foram devidamente sanadas por meio de 
alterações efetivadas no sistema e-Contas.  
 
Ainda em relação ao rol de responsáveis, verificou-se a ausência dos representantes do 
Ministério da Educação e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no Conselho 
Regional do Senac/ES, e por consequência no rol, uma vez que os órgãos citados não 
atenderam à solicitação efetuada pela entidade com vistas à indicação dos mesmos. 
 
Os fatos aqui relatados encontram-se detalhados em pontos específicos constantes dos 
achados de auditoria deste relatório. 

  
##/Fato## 

 
 
2.32 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é uma entidade de direito 
privado criada pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e regulamentada 
pelo Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, com alterações aprovadas pelo 
Decreto 5.728, de 16 de março de 2006, e Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008. O 
atual Regimento Comum do Senac/ES foi aprovado pela Resolução Senac nº 893/2015. 
 
O Senac tem como missão “educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, 
serviços e turismo”. 
 
Para avaliar o atingimento dos resultados quantitativos e qualitativos no exercício de 
2016 pelo Senac/ES, em especial quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos 
objetivos estabelecidos, procurou-se dar ênfase na avaliação da gestão do Programa 
Senac de Gratuidade – PSG e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec, conforme acordado na Ata de Reunião, de 29 de novembro de 
2016, firmada entre a Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União – SFC/CGU e a Secretaria de Controle 
Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social do Tribunal de Contas da 
União - Secex Previdência/TCU. 
 
Levando-se em conta que não foram ofertados cursos do Pronatec pelo Senac/ES no 
exercício sob exame, optou-se por uma análise quanto ao alcance dos resultados da 
entidade como um todo no exercício de 2016, seguida por uma análise específica do 
PSG no período. 
 
 
a) Análise dos resultados alcançados pelo Senac/ES em 2016 
 
Na análise e conferência da compatibilidade da execução física e financeira das ações 
de qualificação inseridas no Programa 03330101 - Qualificação Profissional ao 
Trabalhador /Ação 8327 – Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços, 
diretamente vinculada à área finalística da entidade, verificou-se execução orçamentária 
de R$ 12.633.795,93, ante uma previsão de R$ 16.461.000,00, e execução física de 
39.479 pessoas qualificadas/requalificadas ante uma previsão de 38.000, ou seja, a 
execução física superou em 3,89% a meta prevista enquanto a execução financeira ficou 
23,25% abaixo da meta.  
 
Quadro – Cumprimento das Metas Físicas e Financeiras 
Programa/Ação Meta Física - Pessoa 

Qualificada/Requalificada 
Meta Financeira – R$ 

Prevista Executada % Prevista Executada % 
03330101/8327 38.000 39.479 103,89 16.461.000,00 12.633.795,93 76,75 
Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2016 

Não foram verificados fatos relevantes que justificassem a execução financeira aquém 
da meta prevista, situação que indica, ante o descompasso entre as respectivas previsões 
e realizações no exercício, fragilidade na metodologia aplicada para a sua definição.  
 
Não foram verificadas inconformidades no que diz respeito à compatibilidade entre o 
Programa/Ação analisado e a missão/objetivos estratégicos da entidade, bem como em 
relação à existência de nexo entre os recursos, ações e despesas efetuadas no âmbito do 
mesmo. 
 
Na análise da gestão de compras e contratações, não foram identificados fatos que 
impactassem o atingimento das metas e objetivos da entidade no período sob exame. 
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No que diz respeito à análise do impacto da gestão de pessoas no atingimento das metas 
e objetivos da entidade, verificou-se que o Senac/ES adotou procedimentos compatíveis 
com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle.  
 
 
b) Análise da Gestão do Programa Senac de Gratuidade - PSG  
 
Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o 
Ministério da Educação - Mec, o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, o 
Ministério da Fazenda - MF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo - CNC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, e ratificado 
pelo Decreto Federal n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de 
Gratuidade - PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa 
renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e 
trabalhadores – empregados ou desempregados. 
 
Para o exercício de 2016, verificou-se que a meta da execução física era de 7.688 
matrículas no ano e que houve a efetuação de 7.776 matrículas, número que representa 
um acréscimo de 1,14% em relação à meta estabelecida. Já a meta financeira era de R$ 
26.169.651,20. Ao final do exercício, verificou-se uma execução de R$ 33.271.203,84, 
ou seja, um acréscimo de 27,14% em relação à meta fixada. 
 
Quadro – Dados relativos ao PSG do Senac/ES em 2016 

Senac 
Gratuidade 

Execução física Execução financeira 
Meta Execução % Meta (R$) Execução (R$) % 

 7.688* 7.776* 101,14 26.169.651,20** 33.271.203,84** 127,14 
*Matrículas efetuadas;  
** Custo médio do aluno/hora aula no valor de R$ 13,02. 
 
O fator que mais influenciou o acréscimo verificado na execução financeira em relação 
à meta estipulada foi o aumento da carga horária efetiva do exercício, que em 2016 foi 
de 2.555.392 horas, ante uma previsão inicial de 2.058.284 horas.  
 
Como não são efetuadas compras ou contratações específicas para o PSG, uma vez que 
as mesmas atendem também aos cursos pagos oferecidos pela entidade, as análises 
realizadas para o Senac/ES como um todo valem também para o programa, não tendo 
sido identificados fatos que impactassem o atingimento das metas e objetivos da 
entidade no âmbito do PSG no período sob exame. 
 
O mesmo vale para a análise do impacto da gestão de pessoas no atingimento das metas 
e objetivos da entidade no âmbito do PSG, na qual verificou-se que o Senac/ES adotou 
procedimentos compatíveis com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos 
órgãos de controle.  
 
Observações relevantes: 
 
A própria entidade é responsável pela execução das suas atividades finalísticas, não 
havendo terceirização;  
 
A entidade utiliza-se do sistema Mira para registro dos beneficiários, que permite 
rastrear, por unidade operativa, a clientela atendida, com respectiva qualificação, cursos 
realizados e/ou fase em que se encontram, bem como as datas de início e fim de cada 
evento, tudo segregado por unidade operativa; 
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Não foram efetuados pagamentos de remuneração variável aos empregados da entidade 
a título de participação nos lucros e resultados/prêmio/bônus no exercício sob exame; 
 
Não foram realizadas transferências discricionárias no exercício sob exame. 
  
##/Fato## 

 
 
2.33 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

O objetivo desta análise é avaliar se os indicadores de desempenho da gestão instituídos 
e utilizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração 
Regional do Espírito Santo – Senac/ES para aferir o desempenho da sua gestão atendem 
aos critérios de Validade, Comparabilidade, Estabilidade, Praticidade, Independência, 
Confiabilidade, Seletividade, Compreensão, Completude, Economicidade, 
Acessibilidade, Tempestividade e Objetividade. 
 
O Senac/ES apresentou em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701169-02, de 14 
de junho de 2017, vinte e seis indicadores institucionais – todos constantes do Relatório 
de Gestão da entidade, relativo ao exercício de 2016 –, dos quais foram selecionados 
cinco deles para avaliação do controle interno. 
 
A metodologia de medição e gestão de desempenho aplicada pelo Senac/ES para seus 
indicadores é o Balanced Scorecard, organizada em torno de quatro perspectivas: 
clientes e sociedade, processos internos, financeira e aprendizagem e crescimento. Esses 
indicadores, constantes do item 4.4 do Relatório de Gestão, são os seguintes:  
 
Perspectiva: Clientes e Sociedade/Missão Institucional 

1) Indicador de Eficácia - Matrícula Total; 
2) Indicador de Eficácia - Carga Horária Efetiva; 
3) Indicador de Eficácia - Egressos Encaminhados às Empresas; 
4) Indicador de Eficácia - Alinhamento à Demanda; 
5) Indicador de Qualidade - Satisfação do Cliente; 
6) Indicador de Eficiência - Evolução do Atendimento Corporativo; 
7) Indicador de Eficácia - Execução de Projetos de Fortalecimento da Marca; 
 
Perspectiva: Processos Internos 
 
8) Indicador de Eficácia - Implantação do Plano Diretor de TI; 
9) Indicador de Eficácia - Atendimento de Ocorrências em Tecnologia; 
10) Indicador de Efetividade - Índice de Evasão; 
11) Indicador de Eficácia - Execução de Procedimentos Administrativos e Pedagógicos 
no MPN; 
12) Indicador de Eficácia - Oferta de Cursos Nacionais no Modelo Pedagógico Senac; 
13) Indicador de Eficácia - Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico Senac; 
14) Indicador de Eficácia - Execução de Projetos de Inovação; 
15) Indicador de Efetividade - Investimento na Reestruturação dos Ambientes Físicos; 
 
Perspectiva: Financeira 
 
16) Indicador de Eficácia - Execução Financeira do PSG; 
17) Indicador de Eficiência - Resultado Financeiro; 
18) Indicador de Eficiência - Participação da Receita de Serviços; 
19) Indicador de Eficiência - Evolução da Receita de Serviços; 
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20) Indicador de Eficácia - Participação da Receita de Contribuição na Receita Total; 
21) Indicador de Eficácia - Execução da Receita Orçada; 
22) Indicador de Eficácia - Execução da Despesa Orçada; 
23) Indicador de Eficácia - Sustentabilidade das Unidades Operativas; 
24) Indicador de Eficácia - Relação entre o Executado e Orçado de Contratos de Obras, 
Compra de Materiais, Equipamentos e Mobiliário; 
 
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento 
 
25) Indicador de Eficácia - Investimento na Qualificação dos Colaboradores; 
26) Indicador de Eficácia - Número de Funcionários Capacitados. 
 
Com a finalidade de verificar se os indicadores apresentados pelo Senac/ES atendem 
aos critérios acima mencionados, selecionou-se ao menos um indicador para cada 
programa finalístico da entidade, dois deles relativos à missão institucional e em 
consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico do Sistema Senac para o 
período de 2016 -2019. 
 
Os indicadores selecionados visam atender a alguns requisitos essenciais, como ser 
operacionalmente passíveis de apuração, além de possuir atributos de comparabilidade 
que possam ser aplicados com o intuito de subsidiar a elaboração de diagnóstico das 
atividades desenvolvidas pela instituição, bem como apresentar a capacidade de 
representar confiavelmente aspectos da realidade da entidade. 
 
O quadro a seguir mostra o resultado da análise dos indicadores de desempenho da 
gestão da entidade selecionados, conforme orientação técnica e os critérios estabelecidos 
para Auditorias pelo Tribunal de Contas da União. 
 
Quadro – Avaliação dos atributos dos indicadores 

Indicador 
Análise do 
controle 
interno 

Critérios analisados 

Atende 
Não 
atende 

Atende 
parcialmente 

Não foi possível 
avaliar 

Item 1 
Matrícula Total 
 
Perspectiva: 
(Clientes e 
Sociedade/Missão 
Institucional) 
 
Objetivo: 
Medir a execução 
da matrícula da 
produção 
educacional. 

 
 

 

Validade, 
Comparabilidade, 
Praticidade, 
Independência, 
Confiabilidade, 
Seletividade, 
Compreensão, 
Economicidade, 
Acessibilidade, 
Tempestividade e 
Objetividade. 

  

Estabilidade e 
Completude. 
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Indicador 
Análise do 
controle 
interno 

Critérios analisados 

Atende 
Não 
atende 

Atende 
parcialmente 

Não foi possível 
avaliar 

Item 5 
Satisfação do 
Cliente 
 
Perspectiva: 
(Clientes e 
Sociedade/Missão 
Institucional) 
 
Objetivo: 
Mensurar o grau 
de satisfação da 
clientela 
Senac/ES. 
 
 

 

Validade, 
Estabilidade, 
Praticidade, 
Confiabilidade, 
Seletividade, 
Compreensão, 
Completude, 
Economicidade, 
Acessibilidade, 
Tempestividade e 
Objetividade. 

  

Comparabilidade 
e Independência. 

Item 10 
Índice de Evasão 
 
Perspectiva: 
(Processos 
Internos) 
 
Objetivo: 
Quantificar a taxa 
de evasão de 
alunos. 
 

 
 

 
Validade, 
Comparabilidade, 
Estabilidade, 
Praticidade, 
Independência, 
Confiabilidade, 
Seletividade, 
Compreensão, 
Completude, 
Acessibilidade, 
Tempestividade e 
Objetividade. 

  

Economicidade. 

Item 22 
Execução da 
Despesa Orçada 
 
Perspectiva: 
(Financeira) 
 
Objetivo: 

Medir a 
execução das 
despesas 
orçadas. 
 
 

 

 
Validade, 
Comparabilidade, 
Estabilidade, 
Praticidade, 
Independência, 
Confiabilidade, 
Seletividade, 
Compreensão, 
Completude, 
Economicidade, 
Acessibilidade, 
Tempestividade e 
Objetividade. 
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Indicador 
Análise do 
controle 
interno 

Critérios analisados 

Atende 
Não 
atende 

Atende 
parcialmente 

Não foi possível 
avaliar 

Item 25 
Investimento na 
Qualificação 
dos 
Colaboradores 
 
Perspectiva: 
(Aprendizagem 
e Crescimento) 
 
Objetivo: 
Medir o 
investimento do 
Departamento 
Regional na 
qualificação dos 
colaboradores. 
 

 

Comentário 
inserido 
abaixo para 
os critérios: 
Validade e 
Objetividade. 
 

Comparabilidade, 
Estabilidade, 
Praticidade, 
Independência, 
Seletividade, 
Compreensão, 
Completude, 
Economicidade, 
Acessibilidade e 
Tempestividade. 

 

Validade e 
Objetividade. 

Confiabilidade 

Fonte: Relatório de Gestão do exercício de 2016 da entidade. 
 
No que se refere ao indicador de desempenho “Investimento na Qualificação dos 
Colaboradores”, constante do item 25 da relação de indicadores apresentada acima e 
elencado no item 4.4.5 do Relatório de Gestão da entidade, foram observadas 
fragilidades no que concerne ao atendimento dos critérios de qualidade Validade e 
Objetividade, conforme demonstrado no quadro acima.   
 
A qualidade das metas estabelecidas em determinado indicador é essencial para que a 
atuação da entidade seja avaliada. O indicador em questão não apresenta os atributos 
necessários para garantir a efetividade da avaliação dos resultados alcançados, 
abrangendo as dimensões necessárias à visão ampla acerca do desempenho da 
Instituição, como orienta o Tribunal de Contas da União.  
 
A entidade apenas apresentou o volume do investimento realizado na qualificação dos 
funcionários (R$ 704.599,54) como contrapartida ao investimento previsto 
(R$1.026.00,00) definido em sua métrica para calcular o indicador de desempenho, 
conforme consta do Relatório de Gestão do Senac/ES, demonstrado a seguir:  
 

“4.4.5 - Perspectiva Aprendizado e Crescimento 
 
Indicador: Investimento na qualificação dos colaboradores 
 
Objetivo: Medir o investimento do DR na qualificação de colaboradores 
Tipo: Eficácia 
Métrica: Investimento realizado/investimento previsto 
Unidade de Medida: Moeda (R$) 
Critério de aferição: Valor de referência = R$ 1.026.000,00 
Direção: Próximo ou igual a 1,0 
Área responsável: Gerência de Recursos Humanos 
 
Tabela 4.4.5-a- Investimento na qualificação dos colaboradores 

Investimento realizado 
(R$) 

Investimento Previsto 
(R$) 

Índice 
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704.599,54 1.026.000,00 0,68 

Fonte: Orçamento – Controladoria 
 
Análise dos resultados 
O investimento aplicado em 2016 na qualificação dos funcionários do SENAC ficou 
abaixo da meta, em função da não realização de alguns treinamentos como 
demonstrado no próximo indicador” (sic). 
 
Não houve especificação dos resultados a serem alcançados conforme alinhamento com 
as propostas de gestão previstas em seu Planejamento Organizacional, que estão 
relacionadas à atuação da entidade, assim como a definição de metas indicativas de 
melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados a sua clientela, decorrentes 
dessa mensuração.   
 
Nesse sentido a avaliação quanto aos critérios de qualidade Validade e Objetividade do 
referido indicador não permite uma verificação precisa dos resultados alcançados para 
garantir a satisfação da clientela quanto aos serviços prestados, em busca do 
atendimento de sua missão institucional: “Ser a Instituição brasileira que oferece as 
melhores soluções em educação profissional”. 
 
Cumpre ressaltar que o Departamento Regional realiza o monitoramento trimestral das 
ações propostas em seu Plano de Ação do ano de 2016, com a participação dos 
coordenadores e gerentes setoriais, observando sua estrutura hierárquica de acordo com 
o organograma da Instituição. Dentre as principais ações previstas para o 
acompanhamento do planejamento estratégico institucional está a de avaliar os 
indicadores de desempenho da gestão instituídos, bem como de receber sugestões para o 
seu aperfeiçoamento. 
  
##/Fato## 

 
 
2.34 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Com objetivo de elaborar relatório de auditoria anual de contas da gestão do Senac/ES, 
determinado pelo TCU por meio da Decisão Normativa nº 156/2016, foi realizada 
avaliação global do sistema de controles internos da entidade, com objetivo de verificar 
se está adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz, ou seja, diagnosticar 
a presença e o funcionamento de todos os componentes e princípios da estrutura de 
controle interno utilizada como referência (Committee Of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission - Coso I:  Controle Interno – Estrutura Integrada).  
 
A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu no envio de questionário via 
correio eletrônico (Limesurvey) aos colaboradores do Senac/ES; análise documental; 
entrevista com colaboradores, revisão de normas, pesquisas e trabalhos técnicos sobre o 
tema e verificação in loco dos controles instituídos em nível de entidade. 
 
Nesse sentido, foram analisados os seguintes componentes do controle interno do 
Senac/ES: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e 
comunicação e monitoramento. Para cada componente da estrutura conceitual, esta 
equipe de auditoria buscou avaliar a presença e efetivo funcionamento dos princípios 
correspondentes a cada componente. 
  
As fragilidades detectadas são as listadas a seguir e encontram-se detalhadas em item 
específico constante dos achados de auditoria deste relatório. 
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A) Ambiente de Controle 
a) Política de comportamento moral e ético em fase incipiente de implementação; 
b) Ausência de representantes no Conselho Regional; 
c) Inexistência de auditoria interna na estrutura organizacional da entidade; 
d) Ausência da formalização de política de capacitação de pessoal e de premiação por 
desempenho. 
 
B) Avaliação de Risco 
a) Inexistência de política de gestão de riscos formalmente instituída; 
b) Fragilidade na identificação dos riscos de fraudes e corrupção;  
c) Ausência de comitê de riscos na entidade. 
 
C) Atividades de Controle 
a) Ausência do estabelecimento formal de políticas e procedimentos de controle 
 
D) Informação e Comunicação 
a) Canal de denúncias voltado ao público interno da entidade não implementado em sua 
plenitude. 
 
Dos exames realizados, pode-se concluir que os controles internos adotados pelo 
Senac/ES em nível de entidade, embora sejam suficientes para permitir o 
acompanhamento das ações das respectivas áreas, apresentam fragilidades e 
deficiências, precisando ser revistos e aperfeiçoados, com objetivo de buscar maior 
aderência à legislação que regulamenta o assunto e as melhores práticas de gestão de 
riscos, controles internos e governança corporativa. 
 
Como aspecto positivo, vale ressaltar que o Senac/ES tem buscado atender à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias no que se refere à transparência ativa, divulgando em sua 
página da internet informações de interesse geral ou coletivo, inclusive quanto à 
disponibilização das informações previstas no Acórdão nº 699/2016 – TCU – Plenário.  

  
##/Fato## 

 
 
2.35 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A avaliação do grau de atendimento do Senac/ES às determinações do Tribunal de 
Contas da União - TCU considerou acórdãos do período de 2013 a 2016, com expressa 
determinação para monitoramento por parte da CGU. O levantamento dos acórdãos, 
conforme procedimento específico, se deu por meio de consultas aos sistemas internos 
da Controladoria, bem como consulta ao site do próprio TCU, a fim de abranger todas 
as determinações da Egrégia Corte naquele período. 
 
Com base nesse escopo, verificou-se a ocorrência de determinação contida no Acórdão 
TCU nº 7237/2013 – 2ª Câmara, pendente de atendimento pelo Senac/ES. 
 
Trata-se de determinação com vistas à devolução aos cofres do Senac/ES de recursos 
aplicados em previdência complementar, conforme detalhado em ponto específico 
constante dos achados de auditoria deste relatório.    
##/Fato## 

 
 
2.36 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
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Com relação à atuação da CGU, realizou-se a avaliação do cumprimento das 
recomendações encaminhadas pelo controle interno e acompanhadas pelo Senac-ES por 
meio do Plano de Providências Permanente, referentes ao período de 1º de janeiro de 
2016 a 1º de junho de 2017. 
 
Verificou-se a ausência de recomendações da CGU pendentes de atendimento, uma vez 
que todas as recomendações emitidas foram devidamente atendidas pelo Senac/ES antes 
do início do período em análise. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 
Certificado de Auditoria. 

 

 
Vitória/ES. 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201701169 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES EXTERNOS                             

1.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Determinação do Tribunal de Contas da União - TCU pendente de atendimento. 
 
Fato 

 
Após levantamento de informações, conforme procedimento específico, verificou-se a 
existência de determinação contida no Acórdão TCU nº 887/2011 - Plenário, pendente 
de atendimento pelo Senac/ES. Trata-se de determinação relativa a aporte de recursos a 
entidade de previdência privada, bem como a necessidade de recolhimento de quantias 
aos cofres públicos. A determinação diz o seguinte:  
 
“Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
  
9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 
8.443/92, tornar definitiva a determinação exarada em sede de medida cautelar 
mediante o subitem 9.1 do Acórdão 1.719/2004 - Plenário, de modo a determinar ao 
Senac/ES que adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias ao exato 
cumprimento da Lei, a fim de se ajustar ao disposto no art. 202, § 3º, da Constituição 
Federal, e às disposições constantes do art. 5º da Lei Complementar 108/2001, os quais 
vedam o aporte de recursos a entidades de previdência privada de caráter 
complementar, salvo na condição de patrocinador às entidades fechadas de previdência 
complementar, abstendo-se, assim, em definitivo, de aportar recursos ao plano de 
previdência complementar celebrado com a Brasilprev Previdência Privada S.A., bem 
assim de celebrar outros contratos dessa natureza com entidades de previdência 
privada aberta; 
  
9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis João Helvecio Faé, 
Maria Aparecida Pinto e Nivea Maria Magalhães de Oliveira, com fundamento nos 
arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-se-lhes 
quitação; 
  
9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Hamilton Azevedo Rebello, Dionísio 
Corteletti e Léa Marina Erlacher Brito, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso 
III, alíneas “b” e “c”, e § 2º, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-
los solidariamente com a responsável Maria do Carmo Félix ao pagamento das 
quantias abaixo indicadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das 
notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 
“a”, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das quantias aos cofres do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Espírito 
Santo - Senac/ES, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora 
calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma 
prevista na legislação em vigor.”  
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No acórdão nº 7.237/2013 - 2ª Câmara, o Tribunal de Contas da União manifesta-se no 
sentido de que sejam apresentadas “informações a respeito da rescisão do contrato 
referente à previdência complementar para empregados da entidade e da restituição 
dos valores aos cofres do Senac, conforme registrado na reunião extraordinária do 
Conselho Regional do Senac - Ata nº. 712;” 
 
Em relação ao assunto foi possível verificar documento de 27 de junho de 2011, 
encaminhado pelo Senac/ES à gestora do plano de previdência complementar, pelo qual 
eram solicitados a rescisão do plano de previdência complementar, a informação do 
valor total existente em conta, desde sua celebração até aquela data, e a devolução 
imediata aos cofres do Senac/ES, dos saldos depositados em nome de cada um dos 
beneficiários. 
 
A gestora do Contrato de Previdência Complementar “Plano Senac/ES Prev”, por meio 
de documento datado de 26 de julho de 2011, informou da impossibilidade de 
ressarcimento dos saldos depositados em nome de cada um dos beneficiários aos cofres 
do Senac/ES, uma vez que a Resolução nº 139 do Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP, órgão normativo das atividades de seguros, vinculado ao Ministério 
da Fazenda, prevê que, havendo rescisão de plano de previdência complementar aberta, 
como é o caso do instrumento em questão, as reservas constituídas por meio das 
contribuições realizadas pela instituidora deverão ser individualizadas em nome dos 
respectivos participantes.  
 
Na busca de caminhos para o referido ressarcimento, vale reproduzir excerto do voto 
condutor do Acórdão TCU nº 2942/2011 - Plenário, de 9 de novembro de 2011, da lavra 
do Ministro Augusto Nardes, em que foi apreciado recurso de reconsideração interposto 
contra decisão veiculada no Acórdão TCU nº 887/2011 - Plenário, que julgou as contas 
do Senac/ES do exercício de 2002, originando a determinação de ressarcimento ora em 
apreço: 
 
“Não obstante, nada impede que os responsáveis e o Senac/ES envidem esforços com 
vistas ao ressarcimento ao erário, seja por intermédio do aporte de recursos próprios, 
seja por intermédio da recuperação dos valores repassados à Brasilprev S.A.. Neste 
último caso, o montante transferido pode ser obtido pela via administrativa - 
consensualmente - ou pela via judicial.” 
 
Verifica-se no excerto acima a sugestão de três alternativas possíveis para que o 
Senac/ES seja ressarcido dos recursos indevidamente dispendidos, sendo que o gestor 
evidenciou a adoção de apenas uma destas alternativas, qual seja, a tentativa de 
recuperação junto à gestora do plano pela via administrativa, que resultou infrutífera. 
 
Do exposto, restou impossível evidenciar a restituição dos recursos aos cofres do 
Senac/ES, tampouco a adoção de outras providências no sentido de dar cumprimento à 
referida determinação. 
 

Ressalte-se que o referido plano se encontra suspenso, não tendo havido qualquer 
contribuição por parte da entidade desde 25 de fevereiro de 2005. 
 
Dada a ciência do fato acima descrito à entidade, por meio da Solicitação de Auditoria 
nº 201701169-12, de 12 de setembro de 2017, esta, por meio da Ct. nº 0178, de 19 de 
setembro de 2017, se manifestou da seguinte forma:  
 
“Constou da solicitação de auditoria o seguinte: 
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‘(...) 
Verifica-se no excerto acima a sugestão de três alternativas possíveis para que o 
Senac/ES seja ressarcido dos recursos indevidamente dispendidos, sendo que o gestor 
evidenciou a adoção de apenas uma destas alternativas, qual seja a tentativa de 
recuperação junto à gestora do plano pela via administrativa, que restou infrutífera. 
 
Do exposto, restou impossível evidenciar a restituição dos recursos aos cofres do 
Senac/ES, tampouco a adoção de outras providências no sentido de dar cumprimento à 
referida determinação. 
(...)’ 
 
Conforme já informado, foi providenciada a competente notificação de rescisão 
contratual, a qual foi protocolada junto ao Banco do Brasil na data de 29 de junho de 
2011, no que em resposta a BrasilPrev informou da impossibilidade no atendimento, 
sob pena de infringência as normas emanadas pelo CNSP e pela SUSEP. 
 
Porém, em mesma referida correspondência enviada pela BrasilPrev a mesma 
salientou que: 
 
‘(...) 
Diante do acima exposto e fundamentado, depreende-se a impossibilidade de 
atendimento do item da notificação ora contraposta pela BrasilPrev, que solicita a 
devolução aos cofres do Senac AR/ES dos valores depositados em nome de cada um dos 
empregados e dirigentes inscritos no plano, incluindo a sua conta coletiva, sob pena de 
infringência às normas emanadas pelo CNSP e pela Susep, razão pela qual colocamo-
nos à disposição para buscarmos a melhor alternativa para atender a presente 
notificação, observando-se, todavia, as disposições e normativos aos quais estão 
sujeitos a Brasilprev e o plano de previdência complementar denominado “Plano 
Senac/ES Prev”, de 05/12/2000. 
(...)’ 
 
É cediço que um acordo é melhor que uma demanda judicial. 
 
Assim, dentro desse princípio, e tendo em vista a abertura da possibilidade de 
negociação pela BrasilPrev, na busca de alternativa para a solução da contenta, 
informamos que estaremos buscando realizar novas tratativas com a BrasilPrev, não 
descartando a tomada de outras medidas, caso seja necessário.” 
 
Conforme anteriormente exposto, a entidade alega ter notificado a Brasilprev em 29 de 
junho de 2011, com vistas, entre outros, ao ressarcimento dos saldos depositados em 
nome dos beneficiários, e que a mesma teria informado da impossibilidade de 
atendimento do pleito uma vez que infringiria as normas estabelecidas pelo CNSP e 
pela Susep. No entanto, conforme transcrição anterior de trecho do voto do Ministro 
Augusto Nardes no âmbito do Acórdão TCU nº 2942/2011 - Plenário, na 
impossibilidade de resolução da pendência por via administrativa, emergem duas outras 
alternativas para que a devolução seja efetivada. Quais sejam: 
 
Por intermédio do aporte de recursos próprios dos responsáveis; 
Por intermédio da recuperação, por via judicial, dos valores repassados à Brasilprev 
S.A. 
 
Em seguida, o Senac/ES alega que “um acordo é melhor que uma demanda judicial” e 
que envidaria esforços para resolver a questão. Entretanto, verifica-se que desde 26 de 
julho de 2011, quando a Brasilprev informou da impossibilidade de ressarcimento dos 
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saldos depositados em nome de cada um dos beneficiários aos cofres do Senac/ES, não 
foi demonstrada qualquer iniciativa por parte da entidade com vistas à resolução do 
impasse.  
 
Por fim, em consulta ao TCU, identificou-se a autuação, em 2012, de processo de 
monitoramento (TC 009.790/2012-8) com o propósito de acompanhar as providências 
adotadas pelo Senac – Departamento Nacional quanto às cobranças judiciais dos 
acórdãos condenatórios proferidos pelo TCU. Ocorre que esse processo ainda não foi 
levado a julgamento pois se encontra sobrestado, aguardando a apreciação de mérito de 
outro processo (TC 016.607/2015-5), que discute a sistemática a ser adotada pelas 
entidades do Sistema “S” em relação à contratação/adoção de planos de previdência 
privada complementar, seu enquadramento jurídico e a adequação das suas regras de 
funcionamento, questões que interferem diretamente na execução dos acórdãos 
condenatórios em tela.  
 
Contemplando as importâncias que constaram dos acórdãos condenatórios proferidos 
pelo TCU contra o Senac/ES no âmbito do caso em questão, o valor atualizado do 
débito é de R$ 2.221.894,87. 
  
##/Fato## 

1.2 CONTROLES INTERNOS                             

1.2.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Fragilidades nos controles internos administrativos do Senac/ES. 
 
Fato 

 
Os Serviços Sociais Autônomos são entes paraestatais de cooperação com o Poder 
Público, não se enquadrando entre os órgãos da Administração Direta ou Indireta. Têm 
personalidade jurídica de direito privado, com incidência das normas de direito público 
previstas na lei autorizativa, e têm por finalidade realizar atividades sociais de interesse 
público (Acórdão TCU nº 699/2016 - Plenário).  

 
Quanto à forma de financiamento, essas entidades são beneficiárias das contribuições 
parafiscais, ou seja, tributos que incidem sobre a folha de salários das empresas 
pertencentes à categoria correspondente e se destinam a financiar atividades que visem 
ao aperfeiçoamento profissional e à melhoria do bem-estar social dos trabalhadores, em 
consonância com art. 240 da Constituição Federal de 1988. 
 
A fiscalização desses recursos públicos teve o seu disciplinamento originário no art. 183 
do Decreto-Lei 200/1967, o qual dispõe que “As entidades e organizações em geral, de 
personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições parafiscais e 
prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado 
nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma”. 
 
Posteriormente, o Decreto 93.872/1986, artigo 149, definiu que os serviços autônomos 
prestarão contas de sua gestão, para julgamento pelo Tribunal de Contas da União. 
Nesse sentido, a Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, em seu artigo 5º, Inciso V, 
incluiu expressamente as entidades do Sistema ‘S’ na jurisdição do Tribunal. 
 
Por consequência, a Secretaria Federal de Controle Interno/CGU, como órgão central do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em atendimento ao inciso IV 
do art. 74 da Constituição Federal, deve apoiar o controle externo no exercício de sua 
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missão institucional. Esse apoio é realizado por meio de auditorias nas contas dos 
responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado e parecer de auditoria 
(Inciso II do art. 50 da Lei Orgânica do TCU).  
 
Com base no exposto e com objetivo de elaborar relatório de auditoria anual de contas 
da gestão do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo – 
Senac/ES, determinado pelo TCU por meio da Decisão Normativa nº 156/2016, foi 
realizada avaliação global do sistema de controles internos da entidade, com objetivo de 
verificar se está adequadamente concebido e se funciona de maneira eficaz, ou seja, 
significa diagnosticar a presença e o funcionamento de todos os componentes e 
princípios da estrutura de controle interno utilizada como referência (Committee Of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Coso I:  Controle Interno – 
Estrutura Integrada).  
 
A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu no envio de questionário via 
correio eletrônico (Limesurvey) aos colaboradores do Senac/ES; análise documental; 
entrevista com colaboradores, revisão de normas, pesquisas e trabalhos técnicos sobre o 
tema e verificação in loco dos controles instituídos em nível de entidade. 
 
Nesse sentido, foram analisados os seguintes componentes do controle interno do 
Senac/ES: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e 
comunicação e monitoramento. Para cada componente da estrutura conceitual, esta 
equipe de auditoria buscou avaliar a presença e efetivo funcionamento dos princípios 
correspondentes a cada componente.  
 
Os resultados da avaliação dos componentes e princípios do modelo referencial 
encontram-se demonstrados a seguir: 
 
a) Ambiente de Controle 
 
O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornecem a 
base para aplicação do controle interno em toda a organização. O ambiente de controle 
abrange: a integridade e os valores éticos da organização; os parâmetros que a estrutura 
de governança usa para cumprir com sua responsabilidade de supervisão; a estrutura 
organizacional e a atribuição de autoridade e responsabilidade; o processo para atrair, 
desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor envolvendo as medições, os 
incentivos e as recompensas de desempenho (COSO 2013). 
 
Nesse sentido, a aplicação dos testes de controle neste componente resultou na 
identificação dos seguintes fatos: 
 
a.1) Incipiência na implementação de política que vise fortalecer condutas apropriadas 
de comportamento moral e ético. 
 
Os padrões de comportamento esperados e proibidos de todos dentro da organização, 
incluindo os colaboradores, alta administração e terceiros, tais como fornecedores e 
prestadores de serviço, devem estar definidos em códigos de ética e conduta 
formalmente instituídos. O código de ética ou de conduta é um dos principais 
instrumentos de controle interno e deve tratar de forma clara, ampla e direta dos valores 
e condutas esperadas e proibidas de todos dentro da organização, incluindo os 
colaboradores e alta direção. Esse documento deve ser aplicado a todos aqueles que 
atuam na entidade, e deve esclarecer as razões e objetivos da adoção de determinados 
valores. Deve conter linguagem acessível, independentemente do nível de escolaridade 
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do público-alvo, e deve contemplar disposições aplicáveis a terceiros que atuam na 
cadeia produtiva ou de fornecimento da entidade. 
 
A existência e divulgação de um código de ética ou de conduta nas organizações é 
recomendada pelo Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, pelo Referencial Básico de Governança 
do Tribunal de Contas da União e pelo Guia de Integridade Pública da Controladoria-
Geral da União.  
   
A CGU, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-01, de 6 de junho de 2017, 
solicitou ao Senac/ES a disponibilização de código de ética profissional devidamente 
aprovado e formalizado, bem como portaria de designação da comissão de ética da 
organização. Em resposta, por meio da Ct. Nº 0113, de 22 de junho de 2017, a entidade 
informou o seguinte: 
 
“Norteado pelo Plano de Ação para Atendimento ao Acordão TCU 699/2016, o 
SENAC/ES elaborou seu Código de Ética e Conduta que irá para aprovação pelo 
Conselho Regional na reunião de Junho/2017. Nesse mesmo encontro serão aprovadas 
as portarias de designação da comissão de ética e de implementação deste documento. 
Até 31 de Julho de 2017, seguindo o cronograma do Plano de Ação para Atendimento 
ao Acordão TCU 699/2016, o SENAC/ES estará disponibilizando em seu site o Código 
de Ética e Conduta da Instituição.”  
 
Posteriormente, no mês de julho, questionada sobre a implementação das ações 
descritas na resposta acima, a entidade encaminhou seu Código de Ética e Conduta, 
devidamente instituído pela Resolução Senac nº 933/2017, bem como a instituição da 
Comissão de Ética e Conduta por meio da Resolução Senac nº 934/2017. 
 
Em virtude da recente implantação do Código de Ética e Conduta, conforme 
evidenciado acima, e corroborando as respostas encaminhadas pelos colaboradores do 
Senac/ES ao questionário eletrônico enviado pelo Limesurvey, a entidade ainda não 
adota nenhum método de avaliação de desempenho e adesão dos colaboradores e das 
equipes em relação às normas de conduta estabelecidas, tais como índices de 
treinamento concluídos, resultados das atividades de monitoramento, casos de assédios, 
etc.  
 
Com relação à realização de treinamentos focados especificamente em temas 
relacionados à integridade e valores éticos, verificou-se que o Senac/ES não adota essa 
rotina para os seus colaboradores, sendo o assunto tratado de forma incidental nos 
treinamentos realizados.  
 
As organizações devem ter um plano de capacitação com o objetivo de treinar as 
pessoas sobre o conteúdo e os aspectos práticos relacionados à ética e às políticas de 
integridade. As regras não terão efetividade se as pessoas não souberem como e quando 
aplicá-las. 
 
Conclui-se então, de acordo com os fatos acima descritos, que o Senac/ES vem tomando 
medidas (elaboração de um código de ética e criação de uma comissão de ética) com 
vistas ao incremento de uma cultura norteada por princípios éticos e morais em 
consonância com suas atividades específicas, mas que as mesmas ainda são recentes, 
não sendo possível avaliar o impacto sobre a gestão, uma vez que medidas 
complementares, tais como a adoção de um método para avaliar o desempenho dos 
colaboradores e equipes em relação às normas de conduta e a realização de treinamentos 
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focados em temas relacionados à integridade e valores éticos, se fazem necessárias para 
a sua efetiva implementação. 
 
a.2) Estrutura organizacional e de governança. 
 
A alta administração e a estrutura de governança estabelecem a estrutura organizacional 
e as linhas de subordinação necessárias para planejar, executar, controlar e avaliar 
periodicamente as atividades da entidade – em outras palavras, executar suas 
responsabilidades de supervisão. A alta administração e a estrutura de governança 
contam com o apoio da tecnologia e dos processos exigidos para proporcionar uma clara 
prestação de contas e fluxos de informações em toda a entidade e suas subunidades 
(COSO 2013).  
 
A estrutura organizacional de uma organização é fundamental para o alcance de seus 
objetivos. Por meio da estrutura, a entidade poderá planejar, executar, verificar os 
desvios por meio do controle e monitoramento das suas atividades. Independentemente 
do tipo de estrutura adotado, a entidade deve estar organizada de forma a permitir um 
eficaz gerenciamento de riscos e desempenhar suas atividades de modo a alcançar seus 
objetivos. 
 
Durante a análise da estrutura organizacional e de governança do Senac/ES, foram 
constatadas as seguintes fragilidades: 
 
a.2.1) Conselho Regional incompleto. 
 
A estrutura organizacional do Senac/ES está formalizada em organograma, 
complementada pelo Regimento Comum do Senac/ES, aprovado pela Resolução Senac 
nº 893/2015, com estabelecimento das competências e responsabilidades das unidades e 
cargos que a compõem. Entretanto, verificou-se que a composição do Conselho 
Regional do Senac/ES não atende ao estabelecido no art. 13 (Título III – Da 
Organização Administrativa, Técnica e Pedagógica, Capítulo II – Da Administração 
Regional do Senac/ES, Seção II – Do Conselho Regional) do seu Regimento Comum, 
que estabelece o seguinte: 
 
“Art. 13. – O Conselho Regional compõe-se: 
 
I – do Presidente da Federação do Comércio Estadual, que será seu Presidente nato; 
II – de seis delegados das atividades de comércio de bens e de serviços e respectivos 
suplentes, eleitos pelo Conselho de Representante da Federação do Estado do Espírito 
Santo, obedecidas as normas do respectivo estatuto, que abranjam até cem mil 
comerciários inscritos no INSS; 
III – de um representante das federações nacionais e respectivo suplente, escolhidos de 
comum acordo entre os sindicatos filiados no Estado do Espírito Santo; 
IV – de um representante e respectivo suplente do Ministério da Educação, designados 
pelo Ministro de Estado; 
V - de um representante e respectivo suplente do Ministério do Trabalho e Emprego, 
designados pelo Ministro de Estado; 
VI – do diretor do Departamento-Regional; 
VII – de um representante do INSS e respectivo suplente, designados pelo Ministro de 
Estado da Previdência Social; 
VIII – de dois representantes dos trabalhadores e respectivos suplentes, indicados pelas 
centrais sindicais que atenderem aos critérios e às instruções estabelecidos em ato do 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.” 
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Durante a análise da composição do mesmo, ficou evidenciada a ausência dos 
conselheiros representantes do Ministério da Educação e do INSS, e seus respectivos 
suplentes. 
 
Questionada sobre o fato, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-05, de 7 
de julho de 2017, a entidade informou ter encaminhado correspondência em 25 de maio 
de 2016 ao Ministério do Trabalho e Previdência Social (Ct. nº 0105) e ao Ministério da 
Educação (Ct. nº 0106), solicitando a indicação de representantes para compor o 
Conselho Regional do Senac/ES, não obtendo retorno de nenhum dos dois órgãos. 
 
Ressaltamos que a ausência dos conselheiros supracitados não impede que as reuniões 
do Conselho Regional venham sendo regularmente realizadas em conformidade com o 
calendário da entidade. 
 
a.2.2) Inexistência de Auditoria Interna na estrutura organizacional do Senac/ES. 
 
Verificou-se que o Senac/ES não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura 
organizacional. Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201701169-01, a entidade, 
por meio da Ct. nº 0113, de 22 de junho de 2017, informou o seguinte:  
 
“O SENAC ES, não possui em sua estrutura organizacional uma Unidade de Auditoria 
Interna, mas sim uma Gerência de Controladoria com responsabilidade de realizar 
monitoramentos sistemáticos das ações gerenciais e orientar os setores para melhor 
cumprimento da legislação. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira, 
através de sua assessoria técnica (art. 12, parágrafo 2º do Decreto nº 61.843/1967), 
realiza auditoria, permitindo avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 
relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das administrações regionais e 
nacional, com a finalidade de emitir opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da 
eficiência, economicidade, efetividade e qualidade, visando aprimorar as práticas de 
controle administrativo. Segue anexo o manual de auditoria do Conselho Fiscal do 
SENAC.” 
 
De fato, verificou-se que o Senac/ES não possui em sua estrutura uma unidade de 
auditoria interna própria, mas sim uma Gerência de Controladoria que monitora e 
orienta os diversos setores da entidade na realização das suas ações. A auditoria 
realizada anualmente na entidade fica a cargo do Departamento Nacional, por meio da 
assessoria técnica do seu Conselho Fiscal, resultando em um Relatório Gerencial, no 
qual são abordadas as áreas financeira, administrativa e finalística. Esse relatório dá 
origem a um Plano de Providências, com vistas ao monitoramento do atendimento das 
recomendações expedidas, que pode ser acessado por meio da intranet da entidade. 
 
Ressalte-se que o último relatório produzido se refere ao exercício de 2015, uma vez 
que ainda não foi realizada, em 2017, a auditoria relativa ao exercício de 2016.  
 
A ausência de uma unidade de auditoria interna na estrutura organizacional de uma 
organização impacta negativamente a sua gestão, uma vez que uma das suas principais 
prerrogativas é ser proativa e atuar preventivamente, realizando um acompanhamento 
“pari passu” das ações desenvolvidas pela entidade com vistas a uma avaliação 
tempestiva dos riscos aos quais a mesma está sujeita, nas mais diversas áreas, quais 
sejam: pessoal, logística, controles internos, processo de gestão administrativa, 
atividades finalísticas, gestão de riscos, governança, entre outras. 
 
a.3) Ausência da formalização de política de capacitação de pessoal e de premiação por 
desempenho. 
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É essencial que os empregados estejam preparados para enfrentar novos desafios na 
medida em que as questões e os riscos da organização modificam-se e adquirem maior 
complexidade – em parte devido à rápida mudança de tecnologias e da intensificação da 
concorrência. Ensino e treinamento, sejam eles mediante instruções na sala de aula, auto 
estudo ou treinamento na própria função devem contribuir para que o pessoal se 
mantenha atualizado e trabalhem com eficácia um ambiente em fase de transição 
(COSO, 2013). 
 
Em análise à documentação disponibilizada em atendimento às Solicitações de 
Auditoria nº 201701169-01 e nº 201701169-07, de 6 de junho e 26 de julho de 2017, 
respectivamente, constatou-se que o Senac/ES não disponibilizou documentação que 
comprove a existência de um programa de capacitação formalmente instituído, que 
preveja treinamento contínuo para todos os colaboradores. Foram disponibilizadas, tão-
somente, planilhas demonstrativas da realização de cursos de capacitação, programados 
ou não, realizados nos exercícios de 2015 e 2016.  
 
Outro ponto importante refere-se ao estabelecimento de métricas, incentivos ou 
recompensas de desempenho. O Senac/ES informou, por meio da CT. nº 0146, de 4 de 
agosto de 2017, e seus anexos, não possuir um programa de premiação para motivar o 
desempenho da administração e de outros colaboradores da entidade.  
 
 
b) Avaliação de Risco 
 
Inexistência de política de gestão de riscos formalmente instituída; 
Fragilidade na identificação dos riscos de fraudes e corrupção;  
Ausência de comitê de riscos na entidade. 
 
Uma precondição para avaliar riscos é ter objetivos relacionados aos vários níveis da 
entidade. Esses objetivos se alinham à entidade e apoiam o cumprimento das diretrizes 
estratégicas. Embora a fixação de estratégias e objetivos não seja parte do processo de 
controle interno, os objetivos formam a base para implementar e conduzir as abordagens 
de avaliação de riscos e para estabelecer as atividades de controle subsequente (COSO 
2013).  
 
Para o TCU, “a organização, a partir de sua visão de futuro, da análise dos ambientes 
interno e externo e da sua missão institucional, deve formular suas estratégias, 
desdobrá-las em planos de ação e acompanhar sua implementação, oferecendo os 
meios necessários ao alcance dos objetivos institucionais e à maximização dos 
resultados” (Brasil, 20141).  
 
Instado por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-01, de 6 de junho de 2017, a 
apresentar seu Planejamento Estratégico com respectivos desdobramentos em Plano 
Tático e Plano Operacional, o Senac/ES disponibilizou tão-somente documento 
intitulado Plano de Ação da Administração Regional – PAAR, que traça, em linhas 
gerais, os objetivos da entidade circunscritos a um determinado exercício, as metas 
definidas, as ações necessárias para o seu atingimento e os respectivos indicadores de 
gestão. A entidade disponibilizou também o Plano Diretor e o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação – TI, elaborados bienalmente. 
 

                                                 
1 1 Brasil. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública/Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 – Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014.   
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Com base na documentação disponibilizada, fica evidenciada a ausência de um 
planejamento estratégico, cujas ações, de amplo espectro, sejam pensadas no longo 
prazo, e sirvam como diretrizes para a elaboração dos planos tático e operacional.  
 
 
No que se refere à avaliação de risco, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201701169-01, de 6 de junho de 2017, a CGU solicitou ao Senac/ES a disponibilização 
da política de gestão de riscos da entidade e seu respectivo detalhamento. Na resposta 
encaminhada por meio da Ct. nº 0146, de 4 de agosto de 2017, verificou-se que o 
Senac/ES não dispõe de política corporativa de gestão de riscos formalmente instituída, 
nem tampouco de relatórios de acompanhamento e monitoramento dos riscos 
identificados.  
 
A entidade possui normativos e procedimentos específicos para determinadas áreas 
como, por exemplo, patrimônio, licitações, finanças, bem como sistemas 
informatizados, que acabam por minimizar os riscos a que está sujeita, sem configurar, 
no entanto, a instituição de uma política de gestão de riscos, que integre, dentro de um 
plano diretor, as suas diversas áreas. 
 
Segundo preconiza o COSO 2013, toda entidade enfrenta vários riscos de fontes 
externas e internas. O risco é definido como a possibilidade de que um evento ocorra e 
afete adversamente a realização dos objetivos.  A identificação e análise dos riscos é um 
processo contínuo e iterativo conduzido para aprimorar a capacidade da entidade de 
realizar seus objetivos. 
 
O instrumento que formaliza a identificação dos riscos numa entidade é a política 
corporativa de gestão de riscos. Segundo a ISO 31000/2009, política de gestão de riscos 
é “declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão 
de riscos” (ABNT, 2009). Paralelamente, é preconizada a existência de um processo 
sistemático e estruturado de avaliação contínua da gestão de riscos estabelecida de 
modo a mantê-la atualizada em razão de mudanças significativas que possam ocorrer no 
ambiente regulatório, econômico, físico, no modelo de negócios, na alta administração 
da organização, etc. 
 
A inexistência de uma política de gestão de riscos, fragiliza também o processo de 
identificação, avaliação e tratamento dos riscos de fraudes e corrupção que possam 
ocorrer no âmbito da entidade. 
 
Verificou-se também a ausência da instituição, por parte da entidade, de um comitê de 
riscos, com objetivo de promover o desenvolvimento contínuo dos colaboradores e 
incentivar a adoção de boas práticas de gestão de riscos e de controles internos; aprovar 
política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização 
da gestão de riscos e dos controles internos; supervisionar o mapeamento e avaliação 
dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse público; 
entre outras atividades. 
  
Embora não aplicável ao Sistema S, porém, apenas para exemplificar a importância 
dessa estrutura para gestão de riscos, o artigo 23 da Instrução Normativa Conjunta 
CGU/MP nº 01/2016 determina aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a 
implantação de comitê de governança, riscos e controle para desempenhar essas 
atividades.  
 
Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política corporativa de gestão 
de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para 
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tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 
probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 
 
 
c) Atividades de Controle 
 
Ausência de estabelecimento formal de políticas e procedimentos de controle 
 
Atividades de controle são ações estabelecidas por políticas e procedimentos definidos 
pela administração da entidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 
seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 
todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 
e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 
(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 
verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de 
processos e de atividades, supervisão direta etc. 
 
Os trabalhos realizados na entidade tiveram por objetivo avaliar se as atividades de 
controle estão efetivamente instituídas e se tem contribuído para o alcance dos objetivos 
estratégicos fixados pela Administração do Senac/ES.  
 
Instado, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-07, de 26 de julho de 2017, 
a apresentar fluxogramas de processos das áreas de planejamento, gestão econômico-
financeira e controle interno, o Senac/ES disponibilizou tão-somente fluxograma de 
macroprocessos finalísticos, por meio do qual não é possível avaliar a adequação dos 
controles instituídos. 
 
Do mesmo modo, solicitado a apresentar relatórios de acompanhamento, ou 
documentos equivalentes, que monitorassem as atividades de controle instituídas e atas 
de reuniões e/ou dos conselhos que abordassem revisão das mesmas, limitou-se a 
disponibilizar os quadros de detalhamento da execução orçamentária da receita e da 
despesa relativos ao mês de dezembro de 2016 e detalhar de que forma é feito seu 
controle orçamentário, informando que a aplicação dos recursos é desenvolvida e 
acompanhada por meio do Orçamento-Programa, instrumento que permite o 
monitoramento da execução em relação à previsão orçamentária. 
 
As organizações devem estabelecer políticas e procedimentos de controle interno. As 
políticas refletem o posicionamento da administração sobre o que deve ser feito para 
realizar o controle interno. Esses posicionamentos podem ser documentados, descritos 
explicitamente em outras comunicações da administração ou estar implícitos nas ações e 
decisões da administração. Os procedimentos consistem em ações que implementam 
uma política (COSO 2013).  
 
Essas políticas são um conjunto de diretrizes estratégicas que orientam escolhas nos 
processos de aquisição, potencialmente fundamentando decisões na operacionalização 
dos procedimentos licitatórios das organizações, diminuindo o risco de tomada de 
decisão pautada em critérios individuais e ocorrências de irregularidades. 
 
Ressalta-se que o propósito fundamental dos procedimentos de controle é reforçar a 
realização dos planos traçados, mantendo as organizações direcionadas para o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos. Assim, eles podem ser vistos como 
mecanismos de gestão do cumprimento de objetivos. 
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d) Informação e Comunicação 
 
Canal de denúncias voltado ao público interno da entidade em processo de 
implementação. 
 
Segundo expressão do COSO 2013, “informações são necessárias para que a entidade 
cumpra as responsabilidades de controle interno para apoiar a realização de seus 
objetivos. As informações sobre os objetivos da entidade são reunidas com base nas 
atividades da estrutura de governança e da alta administração e resumidas de forma que 
a administração e outros públicos entendam os objetivos e o papel que exercem na 
realização deles”. 
 
Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações 
relacionadas às atividades necessárias ao alcance dos objetivos da entidade, destaca-se a 
divulgação dos atos normativos e de informações atualizadas relacionadas às ações 
relevantes desenvolvidas pelo Senac/ES na intranet, em página própria na internet, e por 
meio de mensagens de correio eletrônico.  
 
Verificou-se, não obstante a entidade dispor de canais para o recebimento de denúncias 
do público externo através de seu WebSite – Fale Conosco e Redes Sociais, além do 
Portal da Transparência, recentemente implementado em atendimento ao Acórdão TCU 
nº 699/2016 – Plenário, a inexistência de um canal de denúncias voltado ao público 
interno. No entanto, o mesmo está previsto no Código de Ética e Conduta do Senac/ES 
recentemente instituído, com previsão de acesso por meio da intranet da entidade. 
 
Importante ressaltar que a existência e o efetivo funcionamento dos canais de denúncias, 
tanto para o público externo quanto para o interno, representam uma oportunidade de 
detecção e resolução antecipada de problemas, evitando a ocorrência de impactos 
negativos nos objetivos estabelecidos pela entidade. 
 
Nesse sentido, a criação de canais de comunicação para os colaboradores e partes 
relacionadas mostra-se como uma forte ferramenta de controle interno e compliance, 
sendo relevante tanto para possibilitar a denúncia de atos antiéticos como para retirada 
de possíveis dúvidas sobre dilemas éticos, colaborando para o desenvolvimento e o 
fortalecimento do ambiente ético e para uma boa governança corporativa. 
 
 
e) Monitoramento 
 
Com o passar do tempo, os objetivos organizacionais podem mudar, novos riscos 
podem surgir, controles que se mostravam eficazes podem tornar-se obsoletos e 
políticas e procedimentos podem perder a eficácia ou deixar de ser executados da forma 
como foram desenvolvidos, colocando em risco a efetividade do sistema de controle 
interno. Por isso, os controles devem ser constantemente monitorados para verificar se 
os instrumentos, processos e estruturas permanecem eficazes.  
 
De acordo com o COSO 2013, “avaliações contínuas, independentes ou alguma 
combinação das duas são utilizadas para garantir que cada um dos cinco componentes 
de controle interno, inclusive os controles para colocar em prática os princípios de 
cada componente, estão presentes e funcionando”.  
 
Conforme relatado anteriormente, o Senac/ES não possui uma unidade de auditoria 
interna em sua estrutura organizacional. A sistemática de monitoramento utilizada é 
composta de dois instrumentos, sendo um de âmbito do Departamento Nacional da 
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entidade e outro de âmbito externo. No âmbito do Departamento Nacional, é realizada 
auditoria anual a cargo da assessoria técnica do Conselho Fiscal cujo resultado é o 
Relatório Gerencial, no qual são abordadas as áreas financeira, administrativa e 
finalística da entidade. Este relatório dá origem ao Plano de Providências, a partir do 
qual é realizado o monitoramento do atendimento das recomendações que o compõem. 
No âmbito externo, pode ser destacada a atuação do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União - CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU sobre as 
atividades finalísticas e de apoio desempenhadas pela entidade. Essas ações de 
monitoramento tem se mostrado satisfatórias no que diz respeito à suficiência e à 
qualidade. No entanto, um acompanhamento “pari passu” das atividades desenvolvidas 
pela entidade traria benefícios inequívocos à sua gestão, auxiliando no mapeamento de 
riscos e pontos críticos, e permitindo, quando da detecção de falhas, a adoção de 
medidas tempestivas para a sua correção. Nesse sentido, a ausência de uma unidade de 
auditoria interna dentro da estrutura da entidade configura uma fragilidade. 
 
Os controles internos da entidade não são avaliados por auditoria independente.  
 
Face ao exposto, pode-se concluir que os controles internos adotados pelo Senac/ES em 
nível de entidade, embora sejam suficientes para permitir o acompanhamento das ações 
das respectivas áreas, apresentam fragilidades e deficiências, precisando ser revistos e 
aperfeiçoados, com objetivo de buscar maior aderência à legislação que regulamenta o 
assunto e as melhores práticas de gestão de riscos, controles internos e governança 
corporativa. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Inobservância de boas práticas inerentes aos controles internos administrativos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Ct. nº 0228, de 30 de novembro de 2017, a entidade se manifestou da 
seguinte forma em relação ao ponto: 
 
“O Senac/ES, vem por meio desta, informar que, em atenção à Solicitação de Auditoria 
nº 201701169-14, não possui manifestações adicionais ao seu conteúdo.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A entidade não apresentou manifestação ao ponto, portanto, ficam corroboradas as 
informações apresentadas no campo “Fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover medidas educativas quanto aos valores éticos expressados 
no Código de Ética e de Conduta, com o intuito de aproximar o grau de aderência 
desses valores com os de seus colaboradores. 
 
Recomendação 2: Formalizar programa de capacitação com vistas ao treinamento 
contínuo dos seus colaboradores. 
 
Recomendação 3: Buscar o estabelecimento de métricas, incentivos ou recompensas de 
desempenho com vistas à motivação do desempenho da administração e dos seus 
colaboradores. 
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Recomendação 4: Proceder à realização de planejamento estratégico, cujas ações, de 
amplo espectro, sejam pensadas no longo prazo, e sirvam como diretrizes para a 
elaboração dos planos tático e operacional.   
 
Recomendação 5: Implementar política de gestão de riscos, inclusive aqueles 
relacionados a fraudes e corrupção, assim como diagnóstico dos riscos nas principais 
áreas da entidade. 
 
Recomendação 6: Formalizar os processos de avaliação, tratamento, monitoramento e 
comunicação de riscos identificados. 
 
Recomendação 7: Criar um comitê de riscos, controles internos e governança 
corporativa na entidade. 
 
Recomendação 8: Estabelecer políticas e procedimentos de controle interno que 
possibilitem, entre outras coisas, o monitoramento das atividades de controle instituídas. 
 
Recomendação 9: Implementar um canal de denúncias voltado ao público interno, 
conforme previsto no Código de Ética e Conduta da entidade. 
 
Recomendação 10: Promover e institucionalizar setor/unidade de auditoria interna ou 
similar para dar apoio à gestão com o seguinte rol não taxativo de atribuições: analisar a 
confiabilidade das demonstrações contábeis e financeiras; supervisionar a atuação das 
áreas críticas; garantir e propor a criação e implementação de controles internos 
confiáveis; garantir o efetivo cumprimento de normativos internos (compliance); 
possuir funcionários técnicos com perfil adequado para realizarem avaliações periódicas 
das práticas adotadas em todos os níveis hierárquicos pela entidade; promover a 
transparência e integridade das informações; e mitigar fragilidades de modo a evitar 
desperdícios, a má aplicação de recursos paraestatais confiados e consequente proteção 
patrimonial da entidade. 
 
 
1.2.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.2.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da Conformidade das Peças. 
 
Fato 

 
Com objetivo de avaliar a conformidade das peças constitutivas do processo de contas 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/ES, segundo o disposto na 
Decisão Normativa TCU nº 154/2016, na Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e na 
Portaria TCU nº 59/2017, foram analisados o rol de responsáveis, relatório de gestão e 
demais relatórios e pareceres relativos à prestação de contas do exercício de 2016 da 
entidade. 
 
Após o exame dos documentos, verificou-se que o processo de contas contém os 
elementos relacionados nos incisos I, II, e III do art. 13 da IN 63/2010, bem como 
atende à estrutura geral de conteúdos do relatório de gestão, prevista na DN 154/2016 e 
na Portaria 59/2017, aplicáveis ao exercício de referência. 
 
No que se refere ao conteúdo exigido para elaboração do relatório de gestão, o mesmo 
guarda conformidade com a sua natureza jurídica, uma instituição de direito privado sob 
a forma de Serviço Social Autônomo. Entretanto, verificou-se a ocorrência de 
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impropriedades relacionadas aos itens “5.4 – Atividades de correição e apuração de 
ilícitos administrativos” e “5.6 – Política de remuneração dos administradores e 
membros do colegiado” do Relatório de Gestão, conforme descritas no quadro a seguir: 
 
Quadro: Não conformidades de conteúdos gerais do Relatório de Gestão 

Itens de conteúdos gerais do Relatório de Gestão/ 
Anexo Único da Portaria TCU nº 59/2017 

Impropriedade 

5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos 
administrativos. 

Consta deste item do Relatório de Gestão a 
informação de que não há área específica para 
ações de correição nessa entidade. Informa, 
ainda, que sempre que necessário, instaura-se 
uma sindicância para apurar determinado 
ilícito. 

5.6 - Política de remuneração dos administradores e 
membros do colegiado. 

O Relatório de Gestão da entidade não veicula 
formalmente a remuneração paga aos 
administradores, embora disponibilize o 
endereço eletrônico na internet onde pode ser 
obtida a estrutura remuneratória: 
http://www.es.senac.br/transparencia#gestao-
de-pessoas. 

Fonte: Relatório de Gestão do exercício de 2016 da entidade. 
 
 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Ausência de execução do Pronatec Bolsa-Formação pelo Senac/ES no exercício de 
2016. 
 
Fato 

 
Por meio da Ct. Nº 0089, de 8 de maio de 2017, o Senac/ES informou, em seu item 8, 
que não foram ofertados cursos do Pronatec Bolsa-Formação no exercício sob exame. 
  
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Análise da realização das metas físicas e financeiras do Programa Senac de 
Gratuidade - PSG. 
 
Fato 

 
Para comprovar o atingimento das metas físicas e financeiras relativas ao Programa 
Senac de Gratuidade – PSG, o Departamento Regional no Espírito Santo encaminhou 
informações por meio da Ct. nº 0089, de 8 de maio de 2017. 
 
Na análise dessas informações, verificou-se que a meta da execução física para o 
exercício de 2016 era de 7.688 matrículas no ano e que houve a efetuação de 7.776 
matrículas, número que representa um acréscimo de 1,14% em relação à meta 
estabelecida.  
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Já a meta financeira era de R$ 26.169.651,20. Ao final do exercício, verificou-se uma 
execução de R$ 33.271.203,84, ou seja, um acréscimo de 27,14% em relação à meta 
fixada. 
 
Quadro – Dados relativos ao PSG do Senac/ES em 2016 

Senac 
Gratuidade 

Execução física Execução financeira 
Meta Execução % Meta (R$) Execução (R$) % 

 7.688* 7.776* 101,14 26.169.651,20** 33.271.203,84** 127,14 
*Matrículas efetuadas;  
** Custo médio do aluno/hora aula no valor de R$ 13,02. 
 
Cumpre esclarecer que o Departamento Regional utiliza-se de metodologia definida no 
normativo “Diretrizes – Versão 7”, e, considerando a necessidade de alocação de no 
mínimo 66,67% de seus recursos líquidos advindos da contribuição compulsória no 
PSG, havia definido, inicialmente, uma meta R$ 22.700.754,42 para o exercício de 
2016. No entanto, essa meta inicial é estabelecida com base nos dados do exercício 
anterior, no presente caso, 2015. Posteriormente, ao final do exercício, é efetuado um 
recálculo para se obter o custo médio real do aluno/hora-aula, com base nos valores 
efetivamente praticados durante o período mais a correção monetária. Destacamos os 
seguintes trechos do normativo “Diretrizes – Versão 7” para demonstrar como é feito o 
cálculo do custo médio do aluno/hora-aula: 
 
“O CMAHA (Custo Médio do Aluno/Hora-Aula) será calculado por meio da seguinte 
fórmula: 
 
CMAHA = Despesa total líquida/CHE (Carga Horária Efetiva) 
 
Como referência para os cálculos de saldos, o custo utilizado será sempre o real 
apurado ao fim de cada exercício. Entretanto, em função da utilização da base de 
dados das despesas do exercício anterior, para o cálculo da Receita de Contribuição 
comprometida no Plano de Aplicação do PSG no exercício corrente, é necessária sua 
atualização monetária.” 
 
“A despesa total líquida é o somatório de todos os custos (despesas correntes, 
deduzidas a comissão ao órgão arrecadador e as contribuições para a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou as Federações do Comércio) do 
último balanço apurado, mais os investimentos.” 
 
Em 2016, após o recálculo, o custo médio do aluno/hora-aula ficou em R$ 13,02. Com 
esse valor definido, a meta do exercício foi atualizada para R$ 26.169.651,20 (valor 
registrado como meta financeira no quadro anterior).  
 
O cálculo do montante de recursos alocados ao final de cada exercício é feito 
multiplicando-se o custo médio real do aluno/hora-aula pela carga horária efetiva do 
exercício, que em 2016 foi de 2.555.392 horas, ante uma previsão inicial de 2.058.284 
horas. O resultado em 2016 foi de R$ 33.271.203,84 (valor registrado como execução 
financeira no quadro anterior). 
 
Verifica-se uma execução financeira R$ 10.570.449,42 acima da estabelecida na meta. 
Essa diferença é somada ao saldo acumulado de exercícios anteriores no valor de R$ 
16.161.954,96, conforme metodologia definida no normativo “Diretrizes – Versão 7”, 
perfazendo um total de R$ 26.732.404,38, a ser compensado futuramente. 
 
Com vistas a uma maior compreensão da metodologia definida no normativo 
retrocitado, segue memória de cálculo apresentada pela entidade: 
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Demostrativo de Arrecadação Apurada (Janeiro a Dezembro de 2016) 
 Quota Refis Total Apurado 
Quota Bruta  R$      30.017.986,56   R$             141.230,80   R$      30.159.217,36  
Comissão  R$          (600.359,66)  R$               (2.824,55)  R$          (603.184,21) 
Federação/CNC  R$          (882.528,77)  R$               (4.152,13)  R$          (886.680,90) 
Quota Líquida  R$      28.535.098,13   R$             134.254,12   R$      28.669.352,25  
Sub Ordinária  R$        1.295.804,22   R$               10.093,02   R$        1.305.897,24  
Sub Extraordinária  R$        2.270.330,23   R$               10.669,91   R$        2.281.000,14  

Compromisso de Aplicação do PSG  (Janeiro a Dezembro de 2016) 
Quota Refis Compromisso 

Quota Líquida = 66,67%  R$      19.024.349,87   R$               89.507,17   R$      19.113.857,04  
Subvenções    = 100%  R$        3.566.134,45   R$               20.762,93   R$        3.586.897,38  

Soma  R$      22.590.484,32   R$             110.270,10   R$      22.700.754,42*  

Cálculo do Fator de Correlação 
Desp. Corrente Desp. Capital Desp. Total 

Aplicação em 2012  R$      33.095.192,79   R$          3.040.918,88   R$      36.136.111,67  
Aplicação em 2013  R$      34.710.518,54   R$          9.492.583,48   R$      44.203.102,02  
Aplicação em 2014  R$      42.136.892,88   R$          4.528.546,97   R$      46.665.439,85  
Aplicação em 2015  R$      44.254.112,45   R$          5.593.357,59   R$      49.847.470,04  

Aplicação em 2016  R$      46.621.829,65   R$          9.307.072,91   R$      55.928.902,56  

Total  R$    200.818.546,31   R$        31.962.479,83   R$    232.781.026,14  
Fator Correlação (Desp. Capital s/ a Desp. Corrente)   15,91% 

Cálculo da Base de Despesa para apuração do CMAHA Real de 2016 
Despesa Corrente Total  R$        46.621.829,65  
Comissão ao Órgão Arrecadador  R$            (603.184,21) 
Contribuição a Federação do Comércio  R$            (886.680,90) 
Despesa Corrente Líquida    R$        45.131.964,54    

Investimento (fator correlação s/ desp corrente)  R$          7.417.533,10  

Despesa Total para cálculo do CMAHA  R$        52.549.497,64  

Cálculo da CHE Total para apuração do CMAHA Real de 2016 

Formação Profissional (sem a CHE da aprendizagem)                     2.597.587  horas 
Aprendizagem Líquida (cem horas na empresa)                     1.380.096  horas 
Açoes Extensivas                         56.123  horas 

CHE para Cálculo do CMAHA Real 2016                   4.033.806  horas 

CHE Praticada com PSG em 2016                   2.555.392  horas 

Cálculo do CMAHA Real e Apuração da Meta Real de 2016 

CMAHA Real de 2016 =>  R$                   13,02  

Meta do PSG 2016 =>                   2.058.284  horas 

Valor a Abater no Compensado =>    R$      33.271.203,84**  

Apuração do Resultado do PSG em 2016 

Saldo do PSG até Dez/2015 =>  R$        16.161.954,96  

Saldo do PSG - no exercício 2016 =>  R$        10.570.449,42  

Acumulado ao Final de 2016 =>  R$        26.732.404,38  
 
CHE = Carga Horária Efetiva 
CMAHA = Custo Médio do Aluno/Hora-Aula 
*Valor para o registro contábil de provisão para o PSG 2016 
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**Valor que deverá estar registrado no contábil, no compensado, declarando o valor real aplicado pelo 
DR no exercício. É a amortização do compensado.  
  
##/Fato## 

2.1.1.3 INFORMAÇÃO 

 
Tipologia, modo de execução e divulgação dos cursos ofertados no âmbito do 
Programa Senac de Gratuidade - PSG. 
 
Fato 

 
A tipologia dos cursos ofertados no Programa Senac de Gratuidade - PSG, executados 
diretamente pelo Senac/ES, é a mesma utilizada nos cursos pagos, e sua divulgação se 
dá por meio de propaganda no site da entidade na internet, por matérias veiculadas nas 
mídias escrita e televisiva e por material afixado nos murais das salas de aula. No 
exercício sob exame, foram divulgados dois editais relativos à oferta de cursos no 1º e 
no 2º trimestre de 2016, com todas as informações exigidas pelas diretrizes do 
programa. 
  
##/Fato## 

2.1.1.4 INFORMAÇÃO 

 
Impossibilidade de comparação entre os custos médios do aluno/hora-aula no 
âmbito do Programa Senac de Gratuidade - PSG e dos cursos pagos oferecidos 
pelo Senac/ES ou do Pronatec Bolsa-Formação, que não foi ofertado em 2016. 
 
Fato 

 
Não foi possível fazer uma comparação entre os custos médios do aluno/hora-aula no 
âmbito do Programa Senac de Gratuidade – PSG e dos cursos pagos da entidade, uma 
vez que, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700933-02, o Departamento 
Regional informou, por meio da Ct. nº 0084, de 8 de maio de 2017, que a metodologia 
de apuração dos custos dos cursos pagos é feita levando-se em conta o custo de cada 
curso individualmente, nos quais são apuradas despesas diretamente e indiretamente 
relacionadas, como gastos com docentes, encargos de pessoal, materiais didáticos e 
insumos, entre outros. Vale ressaltar que o Senac, quando da definição da metodologia 
de cálculo de custos relativos ao PSG, já utilizava metodologia própria para o cálculo 
dos custos dos seus cursos pagos. De acordo com informação disponibilizada pela 
entidade, a metodologia utilizada no PSG foi criada com base no Decreto nº. 6.633/2008 
e em tratativas realizadas entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec/Mec), a FGV e o próprio Senac, que chegaram a uma forma acordada de abertura 
das despesas por meio de metodologia adaptada pela FGV às especificidades da 
entidade, sem, contudo, diferentemente do que acontece nos cursos pagos, segregar os 
gastos por modalidade de curso. 
 
Da mesma forma, não foi possível fazer uma comparação dos custos dos cursos 
ofertados no PSG com os cursos do Pronatec Bolsa-Formação, uma vez que o Senac/ES 
não disponibilizou nenhuma matrícula deste último no exercício de 2016, segundo 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700933-01, apresentada por meio da Ct. nº 
0089, de 8 de maio de 2017. 
  
##/Fato## 

2.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 
Licitações no âmbito do Programa Senac de Gratuidade - PSG. 
 
Fato 
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Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201700933-01, requereu-se ao Senac/ES  
apresentar a relação das licitações de bens e serviços relativas à execução do Programa 
Senac de Gratuidade – PSG no exercício de 2016. 
 
Em resposta, a entidade disponibilizou a relação de todos os procedimentos licitatórios 
realizados no exercício sob exame e informou, por meio da Ct. nº 0089, de 8 de maio de 
2017, que não promove aquisições de bens e serviços que atendam especificamente o 
PSG, mas todos os seus cursos, incluídos os cursos pagos e os relativos ao Pronatec, 
bem como o seu setor administrativo. 
 
Procedeu-se então à seleção de amostra de procedimentos licitatórios que tivessem 
relação direta com a atividade finalística da entidade (Programa 0101/Ação 8327 – 
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviço) e nos quais houvessem 
requisições de materiais para atender, também, o PSG. A amostra abrangeu os seguintes 
processos: 
 
Quadro – Amostra de procedimentos licitatórios relacionados ao Programa 0101/Ação 8327 e ao PSG 
Modalidade Número Objeto Valor (R$) 

Pregão Presencial 001/2016 Material de Estética para o Senac/ES 497.099,93 
Pregão Presencial 010/2016 Material de Papelaria para o Senac/ES 198.407,14 
Pregão Presencial 012/2016 Material de Estética para o Senac/ES 103.051,40 
Pregão Presencial 018/2016 Produtos de Cabelos para o Senac/ES 127.118,76 
Pregão Presencial 024/2016 Materiais de Odonto e Hospitalar 113.112,39 

 
Na análise dos procedimentos licitatórios selecionados, não foram verificadas 
impropriedades no tocante à elegibilidade das despesas realizadas, junto ao PSG.  
  
##/Fato## 

2.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação dos indicadores relativos ao Programa Senac de Gratuidade - PSG no 
âmbito do Senac/ES. 
 
Fato 

 
Instada, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201700933-01, a disponibilizar os 
indicadores e outros mecanismos de aferição de eficiência, eficácia e efetividade do 
Programa Senac de Gratuidade – PSG, a entidade informou, por meio da Ct. nº 0089, 
que essa aferição é realizada tanto em âmbito regional quanto nacional.  
 
No âmbito regional, foi disponibilizado documento intitulado “Relatório da Pesquisa de 
Satisfação da Clientela - 2016”. Trata-se de pesquisa de satisfação com vistas ao 
monitoramento da qualidade dos produtos ofertados. Entretanto, a pesquisa não é focada 
exclusivamente no PSG, mas abrange todos os cursos ofertados no exercício, 
priorizando, além do PSG, os cursos de qualificação profissional e habilitação técnica.  
 
A Pesquisa de Satisfação da Clientela é um indicador que compõe o Plano de Ação da 
Administração Regional - PAAR 2016 e teve como meta definida o índice de 80%. Em 
2016, o índice de satisfação da clientela foi de 90%, tendo participado da pesquisa 8.582 
alunos de 767 turmas. 
 
Nessa pesquisa, o Senac/ES utilizou-se de uma escala de cinco pontos, abrangendo os 
conceitos “ótimo”, “muito bom”, “bom”, “regular”, “ruim”, “muito ruim” e “péssimo”, 
com o cálculo do indicador sendo feito pela média ponderada das categorias. Foram 
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selecionados os seguintes atributos: “Atendimento Escolar” (Cordialidade, precisão das 
informações e agilidade, considerados básicos para sua caracterização e de fácil 
entendimento pelos respondentes), “Curso” (Conteúdo programático, atualidade dos 
temas, carga horária da parte teórica, carga horária da parte prática e relação entre teoria 
e prática profissional), “Material Didático” (Materiais produzidos pelo Senac, 
englobando a clareza das informações, utilização do material em sala de aula e 
qualidade), “Instrutor” (Domínio do conteúdo, integração com a turma, assiduidade, 
pontualidade, cordialidade, capacidade para responder às dúvidas e uso de 
procedimentos variados que facilitam a aprendizagem - ferramentas e métodos 
aplicados no processo ensino-aprendizagem), “Acompanhamento Pedagógico – 
Supervisão” (Capacidade para resolver problemas e integração com a turma), 
“Equipamentos e Utensílios” (Atualidade, quantidade, limpeza, conservação e 
segurança no manuseio), “Instalações Físicas” (Limpeza e conservação, tamanho, 
iluminação e ventilação) e “Mobiliário” (Quantidade, conforto, limpeza e conservação). 
 
No âmbito nacional, foi disponibilizado documento intitulado “Avaliação Nacional da 
Qualidade Percebida dos Cursos 2016 – Volume Espírito Santo”. Da mesma forma que 
a pesquisa em âmbito regional, a pesquisa não foi focada exclusivamente no PSG, sendo 
a amostra selecionada composta por 56,3% de alunos do PSG e 43,7% de alunos de 
cursos pagos. 
 
Dentro de um universo de 3.127 alunos que estavam em processo de aprendizado à 
época da consulta pelo Departamento Nacional (outubro de 2016) e que haviam atingido 
um percentual de 30% ou mais da carga horária total dos seus respectivos cursos, 359 
compuseram a amostra. Para o cálculo dos resultados, foi utilizado um fator de 
ponderação nas respostas, devido à discrepância do quantitativo de alunos entre as 
modalidades de curso (PSG ou comercial), ficando a amostra final ponderada em 342 
alunos.  
 
Para a avaliação dos cursos, foi elaborada uma matriz de 7 quesitos e 29 atributos que 
configuram as dimensões consideradas essenciais para avaliação da oferta dos serviços 
educacionais do Senac. Cada quesito é composto por um conjunto de atributos que são 
avaliados através de notas de 1 a 10 pontos, a partir da percepção de qualidade dos 
alunos respondentes, sendo 9-10 = ótimo, 7-8 = bom, 5-6 = regular, 3-4 = ruim e 1-2 = 
péssimo. O Indicador de Qualidade Percebida do Departamento Regional no Espírito 
Santo, no exercício de 2016, foi de 9,20.  
 
Posteriormente, em consulta ao Relatório de Gestão da entidade, verificamos, elencado 
em seu item 4.4.4, a existência de um indicador de desempenho da gestão relacionado 
especificamente ao PSG, qual seja, “Execução Financeira do PSG”. 
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No que se refere a este indicador, observou-se fragilidade no que concerne à medição do 
alcance das metas e dos objetivos finalísticos definidos pelo Senac/ES para o PSG. 
 
A meta proposta para esse indicador trata de atividade que constitui, na realidade, 
obrigação da entidade, não fazendo sentido constar como meta a ser alcançada, uma vez 
que seu único objetivo é o de mostrar o regular cumprimento da aplicação de recursos 
compulsórios do Programa Senac de Gratuidade.   
 
O indicador apresenta tão-somente o volume de recursos efetivamente aplicado no PSG, 
no valor de R$ 33.271.203,84, ante o compromisso de aplicação de recursos 
compulsórios no montante de R$ 22.700.754,42, definido como meta (Valor 
posteriormente atualizado para R$ 26.169.651,20). 
 
A qualidade das metas estabelecidas em determinado indicador é essencial para que a 
entidade avalie a sua atuação. O indicador em questão não apresenta os atributos 
necessários para garantir a efetividade da avaliação dos resultados alcançados, 
abrangendo as dimensões necessárias à visão ampla acerca do desempenho da entidade 
na execução do programa, como orienta o Tribunal de Contas da União.  
 
Não houve especificação dos resultados a serem alcançados conforme alinhamento com 
as propostas de gestão previstas em seu Planejamento Organizacional que estão 
relacionadas à atuação da entidade, assim como a definição de metas indicativas de 
melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados à sua clientela, decorrentes 
dessa mensuração.  
 
Não obstante o fato acima descrito, vale ressaltar que, em virtude caráter nacional do 
PSG, os seus indicadores são gerenciados pelo Departamento Nacional, conforme 
estabelecido no normativo Diretrizes – Versão 7, que em seu item 10 - Estruturação dos 
Indicadores e Pesquisas diz o seguinte:  
 
“O Departamento Nacional fará avaliações periódicas que servirão de subsídio para 
acompanhamento, medição de resultados e eventuais propostas de revisão do PSG. Os 
indicadores a serem trabalhados inicialmente são: qualidade; inserção/adequação do 
perfil dos egressos; matrículas gratuitas; atendimento à demanda atual e futura do 
Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; receita de contribuição destinada à 
gratuidade; e eficiência operacional e sustentabilidade (custos)”. 
 
Cabe ao Senac/ES apoiar na aplicação de pesquisas, medição de resultados e execução 
do programa.  
  
##/Fato## 

2.1.1.7 INFORMAÇÃO 

 
Análise de processos licitatórios. 
 
Fato 

 
Com o objetivo de avaliar a gestão de compras e contratações do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – Senac/ES e possíveis impactos no atingimento dos 
resultados quantitativos e qualitativos do exercício de 2016, foram selecionados para 
análise os seguintes procedimentos, no âmbito do Programa 0101/Ação 8327 - 
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviço: 
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Quadro: Processos Licitatórios analisados 
 

Nº do Processo 
 

Objeto Empresas Contratadas/Vencedoras Valor (R$) 

Pregão Presencial 
nº 001/2016 

Fornecimento de material 
de estética para os cursos 
do Senac/ES. 

Unha & Cor Ltda; 
Soft Soluções e Negócios Ltda; 
Adcos Unn Comércio de 
Cosméticos Ltda. 
 

497.099,93 
 

Pregão Presencial 
nº 010/2016 

Fornecimento de material 
de papelaria para o 
Senac/ES. 

Comercial Imperial Ltda 198.407,14 

Pregão Presencial 
nº 012/2016 

Fornecimento de material 
de estética para os cursos 
do Senac/ES. 

Comercial Imperial Ltda; 
Fornecedora de Aparelhos Eletro 
Técnicos Ltda. 

103.051,40 

Pregão Presencial 
nº 018/2016 

Fornecimento de produtos 
para os cursos de 
cabeleireiro do Senac/ES. 
 

Comercial Imperial Ltda; 
Disma Comércio de Embalagens 
Ltda; 
Cosméticos A&A Eireli; 
Stylos Cosméticos Ltda; 
Bellezza e Fascino Ltda ME. 

127.118,76 

Pregão Presencial 
nº 024/2016 

Fornecimento de material 
hospitalar e odontológico 
para o Senac/ES. 

 
Hospidrogas Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda; 
Fenixmed Comercial Ltda – ME;     
Dental Prime Produtos 
Odontológicos Médicos 
Hospitalares – Eireli – ME.  
 

113.112,39 

Dispensa nº 5446 Aquisição de livros.   Editora Senac. 68.932,14 
Dispensa nº 6002 Aquisição de livros. Editora Senac. 89.418,46 

Fonte: Processos selecionados para análise conforme Solicitação de Auditoria nº 201701169-09. 
 

Neste contexto, foram analisados sete processos licitatórios, no montante de 
R$ 1.197.140,22. As contratações realizadas pela entidade, no exercício de 2016, 
mediante procedimentos licitatórios, totalizaram o valor de R$ 7.055.932,13, conforme 
consta do Relatório de Gestão da entidade.  
 
Cabe informar que a execução orçamentária consignada no Programa/Ação selecionado 
foi de R$ 12.633.795,93. Desse total, identificou-se execução de despesas, por meio de 
procedimentos licitatórios de aproximadamente R$ 2.493.686,95, conforme 
informações constantes dos elementos de despesas extraídas do documento 
Demonstrativo de Despesas. 
 
Os processos licitatórios ora analisados estão em conformidade com as disposições do 
Regulamento de Licitações e Contratos da entidade auditada, não tendo sido 
identificados fatos que impactassem o atingimento das metas e objetivos da entidade no 
período sob exame. 
  
##/Fato## 

2.1.1.8 INFORMAÇÃO 

 
Análise da Gestão de Pessoas diretamente relacionadas ao Programa 0101/Ação 
8327 - Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviço quanto à 
remuneração. 
 
Fato 

 
Com vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da observância à legislação sobre 
remuneração, foram analisados os dados da folha de pagamento de 20 empregados do 
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Senac/ES, diretamente envolvidos na execução do Programa 0101/Ação 8327 – 
Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviço, no exercício de 2016, 
representando 7,12 % do total. Considerando o escopo dos trabalhos de auditoria, não 
foram detectadas irregularidades quanto à folha de pagamento no exercício sob exame. 
 
Acrescenta-se ao exposto que a entidade não efetuou pagamentos de remuneração 
variável a seus empregados a título de participação nos lucros e 
resultados/prêmio/bônus. As rubricas “Produtividade”, “Biênio” e “Pontos-Folha”, 
verificadas em algumas das folhas de pagamento selecionadas, não se encontram mais 
em vigor, tendo sido incorporadas ao salário-base dos empregados, conforme cláusulas 
sétima, oitava e nona do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Senac/ES e o 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
de Orientação e Formação Profissional do Estado do Espírito Santo – Senalba/ES, 
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE em 14 de março de 2016. Já a 
rubrica “Gratificação”, verificada em duas das vinte folhas de pagamento constantes da 
amostra, diz respeito a substituição, conforme previsto na cláusula quinta do mesmo 
acordo. 
 
Dessa forma, conclui-se que o Senac/ES adotou procedimentos compatíveis com a 
legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle. 
  
##/Fato## 

2.1.1.9 INFORMAÇÃO 

 
Controle e acompanhamento das transferências discricionárias concedidas no 
âmbito do Programa 0101/Ação 8327 - Qualificação Profissional na Área de 
Comércio e Serviço. 
 
Fato 

 
Instado, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-04, de 29 de junho de 
2017, a apresentar relação das transferências discricionárias concedidas no âmbito do 
Programa 0101/Ação 8327 - Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviço, 
no exercício de 2016, o Senac/ES informou, em resposta encaminhada por meio da Ct. 
nº 0126, de 03 de julho de 2017, que não foram realizadas transferências discricionárias 
no exercício sob exame.     
##/Fato## 

2.1.1.10 INFORMAÇÃO 

 
Análise do atingimento das metas físicas e financeiras pelo Senac/ES no exercício 
de 2016. 
 
Fato 

 
A fim de atender ao estabelecido na DN TCU nº 156/2016, considerou-se nesta análise 
as seguintes questão e subquestões de auditoria: 
 
1. Os resultados quantitativos e qualitativos estão sendo atingidos para o 
Programa/Ação selecionado? 
 
Subquestão de Auditoria 1.1: Houve o cumprimento dos objetivos e das metas físicas e 
financeiras planejados e/ou pactuados para o exercício? 
Subquestão de Auditoria 1.2: A execução do Programa/Ação guarda compatibilidade 
com a missão e os objetivos estratégicos da Entidade? 
Subquestão de Auditoria 1.3: Existe nexo entre os recursos, ações, despesas e 
indicadores do Programa/Ação? 
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A metodologia consistiu na análise e conferência da compatibilidade da execução física 
e financeira das ações de qualificação incluídas no Programa 03330101 - Qualificação 
Profissional ao Trabalhador, Ação 8327 – Qualificação Profissional na Área de 
Comércio e Serviços, cuja execução orçamentária foi de R$ 12.633.795,93, ante uma 
previsão de R$ 16.461.000,00, e execução física de 39.479 pessoas 
qualificadas/requalificadas ante uma previsão de 38.000, conforme descrito na Tabela 
4.2.1.b - Execução Física e Financeira das Ações Realizadas pela UJ, inserta às fls. 22 
do respectivo Relatório de Gestão.  
 
Quadro – Cumprimento das Metas Físicas e Financeiras 
Programa/Ação Meta Física - Pessoa 

Qualificada/Requalificada 
Meta Financeira – R$ 

Prevista Executada % Prevista Executada % 
03330101/8327 38.000 39.479 103,89 16.461.000,00 12.633.795,93 76,75 
Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2016 
 
Pode-se verificar que a execução física superou em 3,89% a meta prevista enquanto a 
execução financeira ficou 23,25% abaixo da meta.  
 

No exame das rotinas voltadas à operacionalização do Programa/Ação selecionado, 
verificou-se que a própria entidade é responsável pela execução do mesmo, não 
havendo, portanto, terceirização. 
 
O sistema informatizado para registro de beneficiários (matrículas/atendimentos) é o 
Mira, que permite rastrear, por unidade operativa, a clientela atendida, com respectiva 
qualificação, cursos realizados e/ou fase em que se encontram, bem como as datas de 
início e fim de cada evento, tudo segregado por unidade operativa.  
 
Evidenciou-se ainda que a entidade realizou avaliação de impacto (Pesquisa de 
Satisfação da Clientela) em turmas de cursos com duração igual ou superior a 20 horas, 
sendo que os resultados apontaram um nível de satisfação de 90%, não tendo sido 
encontradas evidências de avaliação quanto ao desempenho dos egressos no mercado de 
trabalho. 
 
Quanto ao aspecto financeiro, não foram verificados fatos relevantes que justificassem a 
execução aquém dos patamares previstos, situação que indica fragilidade na 
metodologia aplicada para definição das referidas metas, ante o descompasso entre as 
respectivas previsões e realizações no exercício.  
 
Por fim, não foram verificadas inconformidades no que diz respeito à compatibilidade 
entre o Programa/Ação analisado e a missão/objetivos estratégicos da entidade, bem 
como em relação à existência de nexo entre os recursos, ações e despesas efetuadas no 
âmbito do mesmo.     
##/Fato## 

2.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Verificação de inconsistências no rol de responsáveis, posteriormente sanadas. 
 
Fato 

 
Na análise do rol de responsáveis do Senac/ES, relativo ao exercício de 2016, 
cadastrado no sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União - TCU, foram 
verificadas as seguintes inconsistências: 
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a) O Diretor-Regional do Senac/ES é, estatutariamente, integrante do Conselho 
Regional. Entretanto, não constava do rol de responsáveis como conselheiro; 
 
b) O conselheiro representante do Sindicato do Comércio Varejista de Material de 
Construção da Grande Vitória consta do rol de responsáveis no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2016, ou seja, durante todo o exercício. Sendo assim, o seu 
suplente não poderia constar do rol nessa função, conforme verificado; 
 
c) O Vice-Presidente do Conselho Regional não exerceu em nenhum momento a 
função de dirigente máximo da entidade no exercício de 2016. No entanto, constava no 
rol de responsáveis como tal. Ademais, por ser membro integrante do Conselho 
Regional, e tendo participado das reuniões, deveria figurar como conselheiro efetivo, o 
que não acontecia; 
 
d) O cargo de Diretor-Regional do Senac/ES corresponde ao primeiro nível de 
direção, hierarquicamente, acima dos cargos de Superintendente de Educação 
Profissional e de Superintendente de Administração, que correspondem ao segundo 
nível de direção. No entanto, no rol de responsáveis, ambos apareciam classificados 
como segundo nível de direção; 
 
Após tomar ciência das inconsistências acima relatadas, a entidade procedeu às devidas 
alterações no sistema e-Contas. Entretanto, informou que não foi possível alterar a 
natureza do cargo do Diretor-Regional para “primeiro nível de direção”, uma vez que 
não consta tal opção no sistema, permanecendo o mesmo como “segundo nível de 
direção”, ainda que indevidamente.  

  
##/Fato## 

2.1.2.2 INFORMAÇÃO 

 
Ausência de indicação, por parte do Ministério da Educação e do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, de representantes para compor o Conselho 
Regional do Senac/ES. 
 
Fato 

 
Durante a análise da conformidade do rol de responsáveis do Senac/ES, verificou-se que 
as vagas no Conselho Regional dos representantes do Ministério da Educação e do 
INSS, bem como as de seus respectivos suplentes, encontram-se desocupadas. 
 
Questionada sobre o fato, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201701169-05, a 
entidade informou ter encaminhado correspondência em 25 de maio de 2016 ao 
Ministério do Trabalho e Previdência Social (Ct. nº 0105) e ao Ministério da Educação 
(Ct. nº 0106), solicitando a indicação de representantes para compor o Conselho 
Regional, não obtendo retorno de nenhum dos órgãos. 
 
Ressaltamos que a ausência dos conselheiros supracitados não impede que as reuniões 
do Conselho Regional venham sendo regularmente realizadas em conformidade com o 
calendário da entidade.  

  
##/Fato## 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201701169 
Unidade Auditada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração 
Regional - Espírito Santo 
Ministério Supervisor: Ministério do Trabalho 
Município (UF): Vitória (ES) 
Exercício: 2016 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 1º de janeiro e 31 
de dezembro de 2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles 
listados no artigo 10 da Instrução Normativa nº 63/2010 do Tribunal de Contas da 
União. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

4. Ressalta-se que entre os responsáveis certificados por regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Vitória (ES), 4 de dezembro de 2017. 
 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 
SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
  

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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Secretaria Federal de Controle Interno 
 
Parecer: 201701169 
Unidade Auditada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional 
– Espírito Santo 
Ministério Supervisor: Ministério do Trabalho 
Município/UF: Vitória/ES 
Exercício: 2016 
Autoridade Supervisora: Ronaldo Nogueira 

 

Considerando os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016, da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial no Estado do Espírito Santo (SENAC/ES), expresso opinião sobre os atos 

de gestão da Entidade com base nos principais registros e recomendações formuladas 

pela equipe de auditoria. 

A Administração Regional do SENAC no Estado do Espírito Santo possui a 

missão de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e 

turismo. Considerando as informações disponibilizadas no Relatório de Gestão e os 

registros do Relatório de Auditoria, o SENAC/ES executou as suas competências 

regimentais a contento, não tendo sido identificado impacto direto à gestão, observando 

o escopo de análise definido. 

As avaliações compreenderam o sistema de controles internos 

administrativos, os indicadores de desempenho da gestão, os resultados qualitativos e 

quantitativos do Programa Gratuidade Regimental, a gestão de pessoas e a regularidade 

de processos de aplicação de recursos pertinentes ao programa selecionado para 

avaliação.   

A principal constatação detectada pela auditoria abordou fragilidades 

verificadas no sistema de controles internos administrativos da Entidade, em 

decorrência da inobservância de boas práticas de gestão. Dessa forma, as 

recomendações foram expressas no sentido do aprimoramento dos mecanismos de 

controle interno da Entidade, destacando-se a promoção de medidas educativas quanto 
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aos valores éticos expressados no Código de Ética e de Conduta; a formalização de 

programa de capacitação com vistas ao treinamento contínuo dos seus colaboradores; a 

realização de planejamento estratégico; a implementação de política de gestão de riscos, 

contemplando inclusive aqueles relacionados a fraudes e corrupção, assim como 

diagnóstico dos riscos nas principais áreas da Entidade; a criação de um comitê de 

riscos, controles internos e governança corporativa na Entidade; a institucionalização de 

unidade de auditoria interna para dar apoio à gestão e a implementação de um canal de 

denúncias. 

Em relação à avaliação quanto ao cumprimento das recomendações da 

CGU, verificou-se que não restaram recomendações pendentes de atendimento pelo 

SENAC/ES. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 

Lei nº 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 93.872/86 e inciso 

VI, art. 13 da IN/TCU/N. º 63/2010 e fundamentada no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade desta Pasta 

estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do referido sistema. 

 

Brasília/DF, 6 de dezembro de 2017. 

 
 

Diretora Substituta de Auditoria de Políticas Sociais II 
 


