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Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, 

do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal – 

SENAC/DF, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais 

registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

O SENAC/DF é uma instituição privada sem fins lucrativos, juridicamente enquadrada 

como Serviço Social Autônomo, que tem a missão institucional de prestar educação profissional 

para as atividades do comércio de bens, serviços e turismo. 

Com base nos apontamentos tratados no Relatório de Auditoria, verificou-se que as 

principais constatações identificadas remetem a fragilidades no enquadramento das transferências 

discricionárias por meio de termos de cooperação, na condução de processos de compras diretas e 

na modalidade pregão e nos registros de matrículas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Pronatec, em sua modalidade Bolsa-Formação.  

Essas falhas decorrem de deficiências nos procedimentos de controles internos adotados 

pela Entidade para realização de transferência discricionárias, de fragilidade no planejamento das 

aquisições e de divergência nos registros de matrículas no Programa Pronatec na modalidade Bolsa-

Formação. Para evitar novas ocorrências de mesma natureza, recomendou-se ao SENAC/DF que 

crie regulamento normatizando os repasses por meio de transferências, que realize um planejameno 

das aquisições mediante o prévio levantamento e promova o fortalecimento dos controles atinentes 

atinentes ao registro de matrículas do Pronatec. 



 

No que tange ao monitoramento das recomendações oriundas do controle interno, cumpre 

ressaltar que não há pendência de medida a ser adotada. 

Os exames realizados no trabalho de auditoria demonstram que os controles internos 

administravos mantidos pela Entidade são suficientes para a consecução de sua missão institucional, 

em que pese haver oportunidade de melhorias em áreas pontuais.    

Merece destaque como prática administrativa com impacto positivo na gestão da Entidade 

a existência de programas de inserção no mercado de trabalho dos alunos oriundos de cursos 

ministrados pelo Senac/DF, sendo também extensível  a alunos com deficiência. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 

63/2010 e fundamentado 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 da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do 

Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao 

Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 29 de setembro de 2015. 
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