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2. Apresentação 

 
O Relatório de Gestão do Senac-DF contempla as informações e os resultados obtidos por esta 

Unidade Prestadora de Contas – UPC – em referência às atividades desenvolvidas no exercício de 

2015 para o alcance dos objetivos estratégicos 2010-2015. É o retrato do empenho da instituição 

em cumprir sua missão e alcançar a sua visão de futuro. 

O Plano Estratégico 2010-2015 foi realinhado em 2014, em decorrência da realidade instituci-

onal, sendo revistos os objetivos estratégicos e os projetos prioritários até o ano de 2015.  

As informações deste documento estão dispostas de acordo a Instrução Normativa TCU nº. 

63/2010, da Decisão Normativa TCU nº. 146/2015 e da Portaria-TCU nº. 321/2015. Ele foi com-

posto pela identificação da instituição, seu plano estratégico e metas, programação e execução 

orçamentária e financeira, gestão de pessoas, gestão de patrimônio e imobiliário, gestão da tecno-

logia da informação, gestão do uso de recursos renováveis, conformidades e tratamento de dispo-

sições legais e normativas, informações contábeis e demais informações pertinentes à UPC. 
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3. Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas 

 
3.1 Identificação da Unidade 

Quadro 3.1: Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Poder e órgão de vinculação 
Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego 
Código SIORG: N ã o  
a p l i c á v e l  

Identificação da Unidade Prestadora de Contas 
Denominação completa: S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  A p r e n d i z ag e m  C o m e r c i a l  d o  D i s t r i t o  F e d e -
r a l   

Denominação abreviada: Senac-DF 

Código SIORG: N ã o  a p l i -
c á v e l   

Código LOA: não aplicável 
à natureza da UPC 

Código SIAFI: não aplicá-
vel à natureza da UPC 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo 
CNPJ: 
03.296.968/0001-03 

Principal atividade: educação profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo 

Código CNAE: 85.99-6-
99:  

Telefones/fax de contato: (61) 3313-8815 (61) 3313-8803 (61) 3313-8800 

Endereço eletrônico: helenao@senacdf.com.br  
  
Página na internet: h t t p : / / w w w . s e n a c d f . c o m . b r   

Endereço postal: S I A  S u l  T r e c h o  3  l o t e s  6 2 5 / 6 9 5  C o b e r t u r a  B lo c o  C ,  B r a s í l i a  –  D F ,  C E P :  
7 1 . 2 0 0 - 0 3 0  

Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jur isdicionada 

Código SIAFI Nome 

Não aplicável à natureza jurídica da UPC Não aplicável à natureza jurídica da UPC 

Gestões relacionadas à Unidade Jur isdicionada 

Código SIAFI Nome 
Não aplicável à natureza jurídica da UPC Não aplicável à natureza jurídica da UPC 

Relacionamento entre unidades gestoras e gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da gestão 

Não aplicável à natureza jurídica da UPC Não aplicável à natureza jurídica da UPC 

 
 

3.2 Finalidade e competências   

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional (AR) 

do Distrito Federal, instituição de direito privado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, 

organizado e dirigido pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Distrito Federal – Fe-

comércio – DF, tem por finalidade (Resolução nº 1053/2007): 

• realizar, em unidades educacionais, instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de 

cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias 

econômicas sob sua jurisdição, nos termos do disposto na Constituição Federal e em lei; 
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• orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas detentoras dessa 

prerrogativa legal; 

• organizar e manter a oferta de cursos na área de: 

o formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  

o de educação profissional técnica de nível médio; 

o de graduação e pós-graduação, conforme Lei 11.741 de 16 de julho de 2008, para o 

comerciário e para os candidatos a emprego; 

• promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização e de prestação de 

serviços, assistindo, dessa forma, aos empregados por meio da elaboração e execução de 

programas de Educação Profissional nos níveis de aperfeiçoamento, atualização e 

especialização; 

• assistir, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, às empresas comerciais 

e de prestação de serviços, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal; 

• colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento da Educação Profissional para o comércio 

de bens e serviços e turismo e da Educação Superior imediata que com ele se relacionar 

diretamente. 

 

Compete ao Senac-DF: 

• organizar os serviços de aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de 

categorias econômicas do setor de comércio de bens e serviços e turismo, nos termos do 

disposto na Constituição Federal e na legislação vigente; 

• organizar os serviços de formação profissional para o comerciário adulto, adequados às 

necessidades e possibilidades locais e regionais do mercado de trabalho; 

• promover quaisquer modalidades de cursos e atividades especializadas de Educação 

Profissional voltadas para a formação do trabalhador do setor de comércio de bens e 

serviços e turismo. 

• promover a Empregabilidade por meio da Educação Profissional ao trabalhador empregado 

ou desempregado e prestar assistência às pessoas com vistas a inserção no mercado de 

trabalho; 

• a partir da data de 22 de julho de 2008, a instituição assumiu o compromisso com o 

Governo Federal, de oferta de cursos gratuitos a pessoas de baixa renda na 

correspondência financeira progressiva até 2014, de 66,67% do valor da receita de 

contribuição oriunda da folha de pagamento (1%) das empresas do setor de comércio de 

bens e serviços e turismo. Em 2013, 55% dessa receita foi atribuída a essas programações 
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identificadas como Programa Senac de Gratuidade – PSG e, em 2014, esse percentual foi 

atualizado para 66,67% atingindo seu teto máximo. 

 

3.3 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou entidade 

As normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada: 

• Decreto Lei nº 8.621 de 10 de janeiro de 1946 – Dispõe sobre a criação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial.  

• Resolução Senac DN nº 470 de 31 de agosto de 1965 – Cria a Delegacia Executiva do 

Senac em Brasília. 

• Resolução Senac DN nº 317 de 27 de julho de 1979 – Dispõe sobre a transformação da 

delegacia Executiva de Brasília em Administração Regional 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

• Resolução Senac – DF nº 1.149/2011 aprova o Regimento Interno do Senac – DF 

 

3.4 Breve histórico do órgão ou da entidade  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, criado pelo Decreto Lei nº 8.621, de 10 

de janeiro de 1946, é uma instituição educacional de caráter privado, administrada pela Federação 

do Comércio - Fecomércio. No Distrito Federal, o Senac foi criado como Delegacia Executiva, em 

31 de agosto de 1965, pela Resolução nº 470/65 e transformou-se em Administração Regional – 

AR/DF, pela Resolução nº 317/79, de 27 de Junho de 1979. 

Com a missão de educar para o trabalho em atividade de comércio de bens, serviços e tu-

rismo, o Senac forma profissionais para o exercício pleno da cidadania e contribui para inserção 

no mercado de trabalho.  

Inserido no sistema educacional brasileiro na modalidade de Educação Profissional e Tec-

nológica oferece itinerário formativo da formação inicial até a pós-graduação, por meio de vasta 

carteira de oferta de cursos nos seguintes eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde, Gestão e Negó-

cios, Turismo, Hospitalidade e Lazer, Produção Alimentícia, Informação e Comunicação, Produ-

ção Cultural e Design e Segurança. 

 

3.5 Ambiente de atuação  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, foi criado em 10 de janeiro de 

1946 pelos Decretos-lei 8.621 e 8.622. Sua administração está delegada à Confederação Nacional 

do Comércio - CNC e sua prestação de contas é submetida ao Tribunal de Contas da União - TCU.  
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O Senac é uma organização de caráter privado, sem fins lucrativos, que vem contribuindo 

para a superação dos problemas sociais e econômicos do país, por meio  da Educação Profissional 

de trabalhadores para as áreas de Comércio de Bens e Serviços e Turismo.  

É mantido, em parte, pelas empresas desses setores, que destinam ao Senac 1% calculado 

sobre o total da folha de pagamento.  Assim sendo, o valor pago pela sociedade civil pelos produ-

tos ou serviços ofertados pelo Senac é apenas uma parte dos custos das atividades, pois a outra 

parte, conforme informado acima, é subsidiada por outras receitas do Senac, principalmente, a 

contribuição compulsória das empresas do setor de comércio e serviços.  

A estrutura organizacional do Sistema Senac compreende a Administração Nacional e 27 

Administrações Regionais.  

A Administração Nacional é composta por:  

• Conselho Nacional - órgão deliberativo máximo do Sistema Senac, de estrutura tripartite 

(governo, empresários e trabalhadores), dirigido pelo presidente da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.   

• Conselho Fiscal - órgão de fiscalização orçamentária, contábil e financeira, composto por 

dois representantes do comércio, dois representantes sindicais e três representantes 

indicados pelo governo.   

• Departamento Nacional (DN) - órgão executivo da Administração Nacional, responsável 

pela coordenação das políticas e diretrizes nacionais do Sistema Senac e pela assistência 

técnica aos Departamentos Regionais (DRs). 

As Administrações Regionais possuem a atribuição de realizar, nos Estados ou Distrito Fe-

deral a que fazem parte, o ensino profissionalizante e demais serviços correlatos.  

A Administração Regional do Senac no Distrito Federal, designada pela sigla  Senac-DF, 

está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº  03.296.968/0001-03.  

Integram a Administração Regional do Senac-DF:  

• Conselho Regional – órgão deliberativo máximo do Senac-DF, de estrutura tripartite 

(governo, empresários e trabalhadores), dirigido pelo presidente da Federação do 

Comércio do Distrito Federal;  

• Departamento Regional – órgão executivo do Senac-DF, subordinado ao Conselho 

Regional. O Senac-DF integra o Sistema Fecomércio-DF, que inclui ainda a Federação do 

Comércio do Distrito Federal, o SESC-DF e o Instituto Fecomércio.   

Na estrutura organizacional do Senac-DF a Presidência do Conselho Regional é assistida  

pela Assessoria da Presidência - ASP, pela Assessoria de Comunicação e Marketing – ACM 

(atende todo o Sistema Fecomércio-DF) e pelo Gabinete da Presidência do Conselho – GPC.   
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O Departamento Regional do Senac-DF tem como órgão executivo máximo a Direção Re-

gional do Senac-DF – DIREG, sendo esta assessorada, bem como as demais Divisões e Unidades 

Operativas, pelo Gabinete da Direção Regional – GDR, pela Controladoria, pela Assessoria Jurí-

dica, pela Unidade de Sustentabilidade Socioambiental e pela Assessoria de Planejamento e Estu-

dos (APE). As Divisões, com cunho gerencial estratégico, objetivam realizar a gestão e os supor-

tes administrativo, financeiro e pedagógico necessários às unidades operativas, sendo estas: Divi-

são de Administração, Pessoal e Finanças (DAF), Divisão de Educação Profissional (DEP), Divi-

são de Empresas Educacionais (DEE).   

Em relação às Unidades Operativas, atualmente, o Senac-DF possui sete Centros de Edu-

cação Profissional - CEP para atender a demanda de cursos presenciais: Taguatinga, Jessé Freire, 

Plano Piloto, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Tecnologia do Turismo e Hospitalidade, e, Ações 

Móveis. Ademais, possui um Centro de Educação Profissional - CEP de Educação a Distância e 

uma Faculdade de Tecnologia Senac-DF. Possui ainda uma Editora e uma Livraria.   

Em 2015 os espaços pedagógicos disponíveis do Senac – DF  foram de 7.934.116 carga 

horária efetiva (CHE), que significa a carga horária de sala disponível com a capacidade de alu-

nos. Do total de 7.934.116, a instituição utilizou 87% do espaço físico pedagógico, distribuídos 

entre alunos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), Comercial, Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

O PSG e PRONATEC são Programas que oportunizam a qualificação profissional à popu-

lação e concorrem entre si. Estes programas ocuparam 69% dos espaços pedagógicos. 

Em Brasília existem 10 Campus Instituto Federal de Brasília (IFB), do Governo Federal 

que concorrem diretamente com todos os Centros de Educação Profissional do Senac. Além do 

IFB, as escolas privadas especialistas em áreas específicas concorrem com o Senac os alunos co-

merciais. Diante do exposto, têm sido importantes as medidas institucionais relativas a alterações 

na estrutura organizacional, à oferta de 122 novos cursos e 47 Planos de curso atualizados. 

No cumprimento de sua missão “Educar para o trabalho em atividades de comércio de 

bens, serviços e turismo” e realização de sua visão, o Senac – DF prima pela excelência em seus 

espaços físicos e laboratórios, além da qualidade dos recursos humanos na prestação de seus servi-

ços. 

 
3.6 Organograma  

A estrutura organizacional da Administração Regional do Distrito Federal (AR/DF) é re-

presentada no organograma anexo, que passa a fazer parte integrante deste Regimento Interno. 
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São elementos básicos componentes da estrutura organizacional da Administração Regio-

nal (AR): 

I. Conselho Regional (CR) – órgão deliberativo; 

II.  Departamento Regional (DR) – órgão executivo; 

III.  Unidades Operativas (UO) – unidades executoras. 

 

 São os seguintes os níveis hierárquicos da Administração Regional: 

I. Presidente do Conselho Regional; 

II.  Diretor Regional; 

III.  Gerente de Divisão; 

IV.  Diretor da Faculdade Senac-DF, Gerente de Centro de Educação Profissional, Chefe da 

Assessoria Jurídica, Chefe da Assessoria de Planejamento e Estudos, Chefe da Controlado-

ria e Chefe de Gabinete; 

V. Diretor Administrativo da Faculdade Senac-DF, Diretor Acadêmico da Faculdade Senac-

DF, Coordenador de Núcleo, Editor-chefe, Livreiro-chefe, Ouvidor-geral, Subgerente de 

Centro de Educação Profissional, Chefe da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental 

e Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing; 

 

3.6.1 Conselho Regional – CR 

É o órgão deliberativo da Administração Regional, e tem suas competências estabelecidas 

no art. 21 da Resolução Senac nº 855/2007 e no art. 25 do Decreto nº 61.843, de 05 de dezembro 

de 1967. 

 

Membros do Conselho Regional 

Nome Função 
Segmento, órgão ou entidades 

que representa 
Período de Gestão 

Adelmir Araújo Santana Presidente do 
Conselho 

Presidente do Conselho 01.01.2015 31.12.2015 

Alberto Salvatore Giovanni Vilardo Conselheiro SINDIVAREJISTA 01.01.2015 31.12.2015 

Ana Alice de Souza Conselheira SINFOC 01.01.2015 31.12.2015 

Antônio Carlos Aguiar Conselheiro SINDMAC 23.06.2015 26.08.2015 

Antônio José Rabello Ferreira Conselheiro SEAC 30.07.2015 31.12.2015 

Antônio Tadeu Péron Conselheiro SINDSUPER 01.01.2015 31.12.2015 
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Caetana Juracy Rezende Silva Conselheira MEC 01.01.2015 05.02.2015 

Carlos Hiram Bentes David Conselheiro SECOVI 01.01.2015 31.12.2015 

Edmar Almeida de Moraes Conselheiro MEC 01.01.2015 05.02.2015 

Edy Elly Bender Kohnert Seidler Conselheira SINDILAB 23.06.2015 31.12.2015 

Elaine Furtado Conselheira SINCAAB 01.01.2015 31.12.2015 

Epaminondas Lino de Jesus Conselheiro FORÇA SINDICAL 01.01.2015 31.12.2015 

Fábio de Carvalho Conselheiro SINDIATACADISTA 01.01.2015 31.12.2015 

Francisco Maia Farias Conselheiro SINDEVENTOS 01.01.2015 31.12.2015 

Francisco Messias Vasconcelos Conselheiro SINCOFARMA 23.06.2015 31.12.2015 

Francisco Valdenir Machado Elias Conselheiro SINDIFEIRA 01.01.2015 31.12.2015 

Giano Luis Copetti Conselheiro MEC 05.05.2015 31.12.2015 

Glauco Oliveira Santana Conselheiro SECOVI 23.06.2015 31.12.2015 

Hélio Queiroz da Silva Conselheiro SINDEVENTOS 23.06.2015 31.12.2015 

Henrique Pizzolante Cartaxo Conselheiro SINDIATACADISTA 23.06.2015 31.12.2015 

Hugo Melo Giallanza Conselheiro SINDESEI 23.06.2015 31.12.2015 

Isaú Joaquim Chacon Conselheiro UGT 01.01.2015 31.12.2015 

Jael Antônio da Silva Conselheiro SINDHOBAR 23.06.2015 31.12.2015 

Jó Rufino Alves Conselheiro SINDIGÊNEROS 01.01.2015 31.12.2015 

Joaquim Pereira dos Santos Conselheiro SINDIGÊNEROS 23.06.2015 31.12.2015 

José Aparecido da Costa Freire Conselheiro SINDIPEL 23.06.2015 31.12.2015 

José Fernando Ferreira da Silva Conselheiro SINDIOPTICA 01.01.2015 31.12.2015 

Lucindo Ribeiro da Silva Filho Conselheiro INSS 10.02.2015 31.12.2015 

Maria das Dores M. de Almeida Conselheira INSS 01.01.2015 31.12.2015 

Maria Isabel Caetano dos Reis Conselheira CUT 01.01.2015 31.12.2015 

Miguel Nabut Conselheiro MTE 01.01.2015 31.12.2015 

Miguel Setembrino E. de Carvalho Conselheiro SECOVI 23.06.2015 31.12.2015 

Paolo Orlando Piacesi Conselheiro SINDEVÍDEO 01.01.2015 31.12.2015 

Roberto Castelo Branco M. Gomes Conselheiro SIESI 01.01.2015 31.12.2015 

Roger Benac Conselheiro SINDILOTERIAS 23.06.2015 31.12.2015 
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Tiago Nascimento Reis Conselheiro SINDESEI 23.06.2015 31.12.2015 

Vera Lêda Ferreira de Morais Conselheira NCST 01.01.2015 31.12.2015 

Washington Domingues Neves Conselheiro CUT 01.01.2015 31.12.2015 

Wilson Conciani Conselheiro MEC  05.05.2015 31.12.2015 

Fonte: Atas do Conselho Regional 

 

3.6.2 Presidência do Conselho Regional 
 

As competências do Presidente do Conselho Regional são as estabelecidas no inciso II do 

art. 24 da Resolução Senac nº 855/2007 e no art. 28, inciso II do Decreto nº 61.843, de 05 de 

dezembro de 1967. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Adelmir Araújo Santana Presidente do Conselho 1/1/2014 -- 

 
3.6.2.1 Assessoria da Presidência, 

Assegura o apoio técnico, administrativo e operacional ao Presidente do Conselho 

Regional no desenvolvimento de suas atribuições. 

 

3.6.2.2 Gabinete da Presidência, 

Recebe, estuda, revisa e encaminha os processos e demais expedientes submetidos à 

deliberação ou assinatura da Presidência. 

 

3.6.2.3 Assessoria de Comunicação e Marketing – ACM 

Executa a programação de comunicação social, difundindo informações sobre as 

realizações do Departamento Regional de acordo com as diretrizes de comunicação definidas pela 

Presidência. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Ana Paula Polit Gontijo Coordenadora da ACM 22/10/2007 -- 

 
 

3.6.2.4 Ouvidoria 

Recebe e apura reclamações, denúncias ou críticas e dá encaminhamento a pedidos de 

informações, sugestões e elogios apresentados por clientes e colaboradores. 
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Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Carlos Alberto Pereira Cunha Ouvidor-chefe 10/07/2009 02/03/2015 

Cinara Gomes de Oliveira Ouvidora-chefe 04/05/2015 -- 

 
3.6.3 Direção Regional – DIREG 

Supervisiona, coordena e controla as atividades desenvolvidas pelos órgãos integrantes da 

estrutura do Departamento Regional. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Luiz Otávio da Justa Neves Diretor Regional 1/05/2002 -- 

 
3.6.3.1 Assessoria da Direção Regional 

Realiza estudos e pesquisas necessárias à constante atualização das informações sobre 

assuntos pertinentes à Administração Regional. 

 
3.6.3.2 Assessoria Jurídica 

Presta assessoramento e apoio jurídico ao Departamento Regional, em ações de seu 

interesse, tanto nos aspectos preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo 

medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da 

Direção Regional do Senac-DF. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Thales Pereira Oliveira 
Chefe da Assessoria Jurí-

dico 
15/07/2011 04/01/2016 

Leonardo Martins Oliveira Caval-
cante 

Chefe da Assessoria Jurí-
dico 

04/01/2016 

A nomeação ao núcleo 
ocorreu em 2016, 

porém assumiu interi-
namente a Assessoria 

Jurídica em 
28/10/2015. 

 
 

3.6.3.3 Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental – ASA 

Elabora o Plano de Sustentabilidade, com o objetivo de promover, junto aos servidores, 

corpo docente e discente do Senac-DF, novos comportamentos e atitudes em relação a questões 

ambientais e sociais e acompanha as atividades de Sustentabilidade, sugerindo ações às Unidades 

do Senac-DF e emitindo parecer de viabilidade de projetos de Sustentabilidade oriundos dessas 

Unidades. Executa as atividades inerentes à colocação do aluno egresso no mercado de trabalho, 

em atendimento a solicitações das empresas e de acordo com o estabelecido para os Programas 
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Senac Emprego e Senac Emprego Especial. Promove também a pesquisa de egressos e 

empregabilidade. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Heloísa Helena de Almeida Borges Assessora da ASA 01/05/2013 -- 

 
3.6.3.4 Gabinete da Direção Regional 

Recebe, estuda, revisa e encaminha os processos e demais expedientes submetidos à 

deliberação ou assinatura do Diretor Regional. 

Nome Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Luciana de Barros Novita Ramos Chefe de Gabinete 10/05/2002 -- 

  
3.6.3.5 Assessoria de Planejamento e Estudos - APE 

Coordena as atividades relativas à elaboração, acompanhamento e avaliação do 

Planejamento Estratégico em todo o Departamento Regional, elabora relatórios de gestão que 

compõem a Prestação de Contas Anual, presta informações ao Departamento Nacional para 

composição dos relatórios Geral e Social do Sistema Senac, além de administrar os sistemas de 

informação e o gerenciamento dos processos. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Observação 

Thales Pereira Oliveira Chefe da APE 04/01/2016 

A nomeação ao núcleo 
ocorreu em 2016, 
porém a criação da 
Assessoria aconteceu 
em caráter experimen-
tal em 28/10/2015. 

 
3.6.3.6 Controladoria 

Supervisiona, acompanha e orienta os órgãos do Senac-DF, por meio de processos 

educativos, mediante comunicação formal, nos aspectos referentes à Educação Profissional, 

processos e procedimentos administrativos, finanças, orçamento, patrimônio, pessoal, manutenção 

e segurança. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Helena Souza Oliveira Chefe de Controladoria 01/10/2014 -- 
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3.6.4 Divisão de Administração, Pessoal e Finanças – DAF 

Organiza, orienta e acompanha a execução das atividades de apoio às ações de Educação 

Profissional, nas áreas administrativa, financeira e de pessoal; interpreta, orienta, cumpre e faz 

cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, contábil, fiscal e outras de interesse 

administrativo, financeiro e de pessoal, repassando as atividades correspondentes aos núcleos 

ligados à divisão. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Luiz Carlos Pires de Araújo Diretor da DAF 09/08/2011 -- 

 
3.6.4.1 Núcleo de Pessoal - NUP 

Executa tarefas inerentes à admissão, movimentação e demissão de pessoal, observando as 

disposições da legislação trabalhista, fiscal e as normas específicas da Instituição, cumprindo, nos 

prazos estabelecidos, as obrigações decorrentes. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Francisco Roberto Silva Coordenador do NUP 01/03/2009 -- 

 
3.6.4.2 Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento - NIS 

Planeja, organiza, executa, acompanha, controla e avalia todas as ações dos serviços de 

infraestrutura, limpeza, transporte, patrimônio e aquisição de bens, produtos e serviços. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Alexandre Chitarrelli Torres Coordenador do NIS 01/04/2008 -- 

 
3.6.4.3 Editora e Livrarias 

Apoia as atividades de edição e distribuição de obras técnico-pedagógicas e culturais do 

Senac-DF. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exonera-
ção 

Maria Bernadete N. Bhering Editora-chefe 01/02/2008 -- 

Antônio Marcos Bernardes Neto Livreiro-chefe 01/02/2008 -- 

 
 

3.6.4.4 Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF 

Orienta, acompanha e executa o processo de elaboração dos balancetes mensais e seus 

demonstrativos, Orçamento Programa, bem como, o processo de prestação de contas anual. 
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Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Ieda Bezerra de Alcantara Coordenador do NOF 12/09/2009 -- 

 
3.6.5  Divisão de Educação Profissional – DEP  

Estabelece com a Direção Regional as estratégias e metas de Educação Profissional que 

caracterizam os objetivos e as prioridades do Departamento Regional, coordena a política de 

Educação Profissional do Departamento Regional, propondo estudos de oportunidades e novas 

estratégias de ação e desenvolvimento, direcionando as atividades e diretrizes aos respectivos 

núcleos ligados à divisão. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Ledir Júnior de Almeida Diretor da DEP 01/10/2014 18/11/2015 

Kátia C.S. de M. Corrêa Diretor da DEP 18/11/2015 -- 

 
3.6.5.1 Núcleo de Programas e Projetos – NPP 

Acompanha e coordena os programas e projetos educacionais consolidados. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Lindomar Aparecida da Silva Coordenadora do NPP 05/01/215 -- 

 
3.6.5.2 Núcleo de Produtos e Processos Educacionais - NPE 

Promove o desenvolvimento pedagógico, coordena as ações de criação e operacionalização 

dos produtos e serviços educacionais ofertados pelo Departamento Regional. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Observação 

Camilla Araújo S. Cordova Coordenadora do NPE 05/01/215 18/11/2015. 

Adriana Vieira Coordenadora do NPE 18/11/2015 -- 

 
3.6.5.3 Núcleo de Negócios Estratégicos – NNE 

Realiza estudos e propõe ações relativas às empresas, à diversificação da oferta de 

produtos e serviços, à identificação de necessidades de Educação Profissional, à fidelização da 

clientela, ao atendimento da clientela, à celebração de novas parcerias e ao apreçamento dos 

serviços negociados pelo próprio Núcleo em âmbito empresarial.  

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Margareth Bicalho Moreira Coordenadora do NNE 12/05/2009 -- 
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3.6.5.4 Centros de Educação Profissional – CEP 

Ministram a Educação Profissional e participam do processo de definição, elaboração de 

programações de cursos e ações pedagógicas no âmbito acadêmico. 

Nome  Cargo Data de Nomea-
ção 

Data de Exo-
neração 

Maria Lucila Lins Lago Gerente do CEP Ações Móveis 01/05/2007 -- 

Maria Selma Bandeira de Negreiros Gerente do CEP Ceilândia 09/08/2012 30/06/2015 

Elson José da Silva Gerente do CEP Ceilândia 01/03/2015 30/06/2015 

Osney Monteiro de Carvalho Gerente do CEP Ceilândia 30/06/2015 -- 

Múcio Fernandes Gerente do CEP Educação a Distância 01/05/2007 -- 

Maria do Carmo Maia Gerente do CEP Gama 01/05/2007 -- 

Patricia Costa Oliveira Santos Gerente do CEP Jessé Freire 01/10/2013 -- 

Tânia Maria Salvador F. Paiva Gerente do CEP Plano Piloto 01/10/2014 -- 

Maria Júlia Almeida Furtado Gerente do CEP Sobradinho 01/10/2013 -- 

Elson José da Silva Gerente do CEP Taguatinga 30/06/2015 -- 

Eva da Silva Barbosa 
Gerente do CEP Tecnologia do Turis-
mo e Hospitalidade 

07/12/2012 -- 

 
3.6.5.5 Faculdade Senac-DF  

Promove a graduação e pós-graduação de alunos para os diversos setores da economia, 

bem como a investigação científica, visando o desenvolvimento tecnológico de novos processos, 

produtos e serviços. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Antônia Maria Ribeiro Rodrigues  
Diretora da Faculdade Senac-
DF 

01/04/2014 04/01/2016 

Eunice Nobrega Portela 
Diretora da Faculdade Senac-
DF 

04/01/2016 Interina 01/09/2015 

 
3.6.6 Divisão de Empresas Educacionais - DEE 

Supervisiona as atividades das unidades especializadas de forma a orientar a execução das 

políticas de gestão adotadas pela Instituição; 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exoneração 

Maria do Espírito Santo Batista Diretora da DEE 10/12/2010 -- 
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3.6.6.1 Núcleo de Gestão Empresarial – NGE 

Participa do planejamento, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 

financeiras desenvolvidas pelas unidades especializadas, sugerindo procedimentos táticos de 

administração e de finanças para as unidades especializadas a fim de assegurar a efetividade do 

processo de racionalização do trabalho. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exonera-
ção 

Maria das Graças B. Amaral Coordenadora do NGE 01/10/2014 -- 

 
3.6.6.2 Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-Escola – NRL 

Planeja, implanta, executa e gerencia os Restaurantes e Lanchonetes-Escola coordenando 

as atividades referentes à produção de alimentos, à elaboração do portfólio de produtos e 

confecciona as fichas técnicas dos alimentos produzidos. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exonera-
ção 

Roberta Guimarães Fonseca Coordenadora do NRL 01/10/2014 06/01/2015 

Graziela Dias de Oliveira Coordenadora do NRL 13/08/2015 -- 

 
3.6.6.3 Núcleo de Apoio Educacional - NAE 

Coordena e adequa as atividades para o recebimento e acompanhamento dos alunos 

encaminhados para a prática profissional supervisionada. 

Nome  Cargo Data de Nomeação Data de Exonera-
ção 

Roberta Guimarães Fonseca Coordenadora do NAE 06/01/2015 -- 

 
 



 

21 

 

3.6.7 Organograma 

 
Figura I – Organograma Funcional
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3.7 Macroprocessos finalísticos 
 
A cadeia de valor é utilizada para demonstrar o fluxo dos processos que contribuem para produzir valor para os clientes. É composta pelas 

relações estabelecidas entre os alicerces estratégicos e as atividades primárias e de apoio desempenhadas por uma organização. 

 
Figura II – Cadeia de Valor
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Quadro 3.7.1 – Macroprocessos Finalísticos 

Macroprocessos Finalísticos 
Macroprocesso Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Desenvolver Pesquisa 
de Mercado • Pesquisa de Mercado; 

• Mapeamento da concorrência; 
• Perfil do cliente; 
• Necessidade do Mercado. 

• DPD/NPO; 
• DEP. 

• DUE/NCI. 

Desenvolver e Gerir 
Produtos e Serviços 

Educacionais 

• Elaboração do Plano de Curso 
Anual; 
• Credenciamento e Descredenci-
amento de IES; 
•  Autorização, Reconhecimento 
e Renovação de Cursos; 
• Desenvolvimento e Atualização 
de Projetos Pedagógicos (FIC, 
TEC e SUP); 
• Edição de Obras; 

• Plano de Curso; 
• Projetos Pedagógicos; 
• Serviços de Alimentação. 

• U.O; 
• Restaurantes 
/Lanchonetes. 

• DEP; 
• DUE; 
• Faculdade. 

Ofertar Produtos e 
Serviços Educacionais 

• Comercialização; 
• Publicidade e Propaganda; 

• Programação de Cursos; 
• Peças publicitárias; 
• Serviços de Alimentação. 

• Pessoa física; 
• Pessoa de Natu-
reza pública ou 
privada. 

• U.O; 
• FACSENAC; 
• ACM; 
• DEP/NRC; 
• Lanchonetes/Restaurantes Escola. 

Entregar Produtos e 
Serviços Educacionais 

• Registro Escolar/Acadêmico; 
• Execução das Ações Educacio-
nais; 
• Pesquisa e Extensão. 

• Cursos; 
• Diário de classe; 
• Certificado/Diploma; 
• Serviços de Alimentação. 

• DEP; 
• Pessoa física; 
• Pessoa de Natu-
reza pública ou 
privada. 

• U.O; 
• FAC; 
• DEP/NRC. 

Gerir Atendimento ao 
Cliente 

• Banco de Oportunidades; 
• Acompanhamento de Egressos;  
• Pesquisa de Satisfação; 
• Ouvidoria. 

• Empregabilidade; 
• Acompanhamento da qualidade 
dos serviços prestados; 

• DEP; 
• Pessoa física; 
• Pessoa de Natu-
reza pública ou 
privada. 

DUE/NCI 
Ouvidoria 
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4. Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional 

 

4.1 Planejamento Organizacional 

 

4.1.1 Informações sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução 

O Plano de Trabalho 2015 do Senac-DF apresenta os projetos prioritários para o cumpri-

mento das metas organizacionais e prioriza as ações propostas para a aceleração do desenvolvi-

mento, do gerenciamento da empregabilidade e, principalmente, para a sustentação de uma cultura 

de excelência em Educação Profissional.  

 

4.1.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

Os objetivos estratégicos do Senac-DF são vinculadas com seus programas e projetos, in-

dicadores e ações estratégicas para o ano conforme quadros abaixo. 
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Quadro 4.1.2.1 - Perspectiva Cliente e Sociedade 

Perspectiva 
Temas 

Estratégicos Objetivos Projetos e Programas Prioritários Indicador Ações Estratégicas 
C

lie
nt

e 
e 

S
oc

ie
da

de
 

 
 
 

Foco no 
Cliente 

Aumentar a satisfação do 
cliente 

 

• Programa de Empregabilidade 
• Programa da Divulgação da marca 
Senac 
• Programa de Redução da Evasão e 
Reprovação de Alunos 

 
• Clientes satisfeitos 
• Clientes fidelizados 

• Pesquisas do perfil do aluno para fil-
trar clientes fidelizados 

• Reestruturação do acompanhamento 
do Senac Emprego 

• Pesquisas com o cliente acerca da 
prestação de serviço 

• Ações Móveis 
• EAD 
• In company 
• Divulgação da marca Senac nos meios 

de comunicação 
• Iniciativas voltadas à redução de eva-

são e reprovação dos alunos  

Aumentar a participação 
de mercado 

 
• Participação de mer-

cado 
• Divulgação e comu-

nicação 
 

 

 
 
 

Promoção 
Social 

Promover a inclusão social 
por meio de oferta de 
Educação Profissional 

 
 
• Programa de Inclusão Social 

 
 
 

 
• Índice de inclusão 
social  

 

• Programa Senac de Gratuidade – PSG 
• Senac Emprego Especial 
• Projetos: ISI, INDES, JA - Jovens do 

Amanhã, Vira Vida, População carce-
rária 

Promover ações para sus-
tentabilidade socioambien-

tal 

 
• Programa Consciência Socioambien-
tal 
 

• Ações para a susten-
tabilidade socioambi-
ental realizadas 

• Capacitação 
• Realização de parcerias com coopera-

tivas  
• Levantamento dos tipos de lixos pro-

duzidos pelas unidades 
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Quadro 4.1.2.2 - Perspectiva Processos Internos 

Perspectiva 

 
Temas  

Estratégicos Objetivos 
Projetos e Programas  

Prioritários 
Indicador Ações Estratégicas 

P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelência 
Operacional 

 
 
 
 
 

• Ampliar a produção 
de serviços 

 
• Projeto de desenvolvimen-

to de Centros de Excelên-
cia 

• Projeto de Modernização 
Organizacional 

• Índice de ampliação dos 
atendimentos nos restau-
rantes e lanchonetes-
escola 

• Índice de aumento de 
livros publicados pela 
editora Senac-DF 

• Atendimento nos restaurantes e lanchonetes-
escola 

• Livros lançados no mercado pela editora 
Senac-DF 

• Cursos In company 

• Desenvolver unida-
des de excelência 
educacional 

• Unidades de excelência 
educacional 

• Implantação dos Centros de Excelência em 
Informática, de Excelência em Gastronomia 
e de Excelência em Saúde 

• Modernizar a gestão 
• Iniciativa de melhorias na 

eficiência da gestão 

• Reestruturação dos processos internos 
• Execução do Plano Diretor de Tecnologia e 

Informação. 

• Garantir a efetividade 
da Educação Profis-
sional 

 
• Índice de colocação de 

alunos 

• Encaminhamento de alunos ao mercado por 
meio do Senac Emprego e Senac Emprego 
Especial 
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Quadro 4.1.2.3 - Perspectiva Aprendizado e Inovação 

Perspectiva 
 

Temas 
Estratégicos 

Objetivos 
Projetos e Programas 

Prioritários 
Indicador Ações Estratégicas 

A
pr

en
di

za
do

 e
 In

ov
aç

ão
 

Pessoas e  
Inovação 

• Desenvolver compe-
tências voltadas para o 
negócio da organização 

• Programa de Educação 
Corporativa 
 

• Programa Gestão por 
Competência 

• Índice de servidores capacitados 
nas competências organizacio-
nais e individuais 

• Bolsas em cursos Senac 
• Capacitação por Competência 

• Criar cultura voltada 
para resultados 

• Índice de gestores capacitados 
• Capacitação de gestores em ges-

tão por resultados 

• Aumentar a satisfação 
da força de trabalho 

• Número de projetos implanta-
dos na gestão de pessoas 

• Implantação do novo PCS – Plano 
de Cargos e Salários 

• Implantação de nova sistemática 
de avaliação de desempenho 

• Melhoria no processo seletivo 

Informação e 
Comunicação 

• Garantir a infraestrutu-
ra e os recursos de TIC 
que desenvolvam o ne-
gócio do Senac 

• Programa de Atualiza-
ção Tecnológica 

• Taxa de integração dos sistemas  

• Renovação do parque computaci-
onal 

• Criação de novos laboratórios de 
informática 

• Integração dos sistemas gerenciais 
de informação e comunicação 
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Quadro 4.1.2.4 – Perspectiva Financeira 

Perspectiva 

 
Temas Estratégicos 

Objetivos Projetos e Programas Prioritários Indicador Ações Estratégicas 
 F

in
an

ce
ira

 

Sustentabilidade 
Financeira 

• Assegurar a sustenta-
bilidade organizacio-
nal 

• Programa de Sustentabilidade Fi-
nanceira 

 
• Reserva média 

• Ações para otimização de 
custos 

• Controle da rotatividade de 
instrutores 

• Redução de gastos com causas 
trabalhistas 

• Redução da inadimplência 

• Aumentar a receita 
operacional 

 
• Índice de Sustentabili-

dade 

• Ações para redução e controle 
de estoque 

• Eliminação do desperdício de 
matéria prima 
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4.1.3 Estágio de implementação do Planejamento Estratégico 
 

O Plano Estratégico do Senac-DF 2010-2015 foi realinhado em 2014, conforme proposta 

de realinhamento a cada dois anos, e é referência para a elaboração do Plano de Trabalho anual, 

além de estar alinhado às diretrizes para os programas nacionais do Departamento Nacional – DN. 

O Mapa Estratégico concentra catorze objetivos estratégicos, distribuídos em quatro 

perspectivas interligadas em uma relação de causa e efeito. Assim, para agregar valor ao cliente e 

à sociedade, devem ocorrer melhorias dos processos internos, proporcionadas pelo 

desenvolvimento de competências voltadas para o negócio da organização, pela inovação e pelo 

investimento tecnológico. A perspectiva financeira, localizada em toda a extensão lateral direita 

do Mapa, representa o suporte para desenvolvimento das demais perspectivas com a garantia de 

assegurar o equilíbrio financeiro da instituição. 
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4.1.5 Desdobramento do plano Estratégico 

 

 
 

Figura III – Mapa Estratégico
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4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos 

 

4.2.1 Perspectiva: Cliente e Sociedade 

 

4.2.1.1 Aumentar a satisfação do cliente 

Para identificar a satisfação do cliente foram aplicados, pelas unidades operativas e 

faculdade, 3.564 questionários de avaliação com índice de 93% de satisfação dos alunos com os 

serviços prestados pelo Senac-DF. 

A continuidade do Prêmio Excelência Senac-DF (premiação para os melhores alunos dos 

cursos de Enfermagem, Nutrição e Dietética e Serviços de Restaurante). 

 

4.2.1.2 Aumentar a participação no mercado 

Para atender as necessidades do mercado, foram atualizados 42 e criados 68 planos de cur-

so de Formação Inicial e Continuada, 12 planos novos de curso de Formação Técnica de Nível 

Médio e 6 atualizações e 58 novos projetos pedagógicos de curso de Nível Superior. 

Foram realizadas, no Senac-DF, 17.870 matrículas, atingindo 93% da meta estabelecida de 

19.174 matrículas, conforme informado no relatório de produção do Senac-DN retirado do Siste-

ma Escolar Integrado - SEI. Além de terem sido executadas 6.928.556 horas de carga horária efe-

tiva em suas unidades operativas. 

O Senac-DF teve sua marca divulgada em 12 meios de comunicação, atingindo diversos 

públicos. 

 

4.2.1.3 Promover a inclusão social por meio da oferta de Educação Profissional 

Programa Senac de Gratuidade – PSG planejou 11.080 vagas e matriculou 11.403 alunos, 

por meio de editais publicados no site do Senac-DF e pelos projetos: Aprendizagem, que matricu-

lou 1.208 alunos nas 1.570 vagas ofertadas, e Vira Vida, que obteve 62 novas matrículas nas 120 

vagas ofertadas. 

O Programa Senac Emprego Especial teve 146 empresas cadastradas e 1.212 encaminha-

mentos ao mercado de trabalho. 

 

4.2.1.4 Promover ações para a sustentabilidade socioambiental 

  O Programa de Sustentabilidade Socioambiental executou ações em prol da consci-

ência ambiental, entre elas, instalação de lixeiras externas para descarte seletivo nos CEPs de So-
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bradinho, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Plano Piloto e na subsede, envio de livros de conteúdo 

ambiental para a Biblioteca da Faculdade e encaminhamento de toners de impressoras e embala-

gens de produtos cosméticos para destinação adequada. 

 

4.2.2 Perspectiva Processos Internos 

 

4.2.2.1 Ampliar a produção de serviços 

O Senac-DF atendeu 725.395 pessoas em seus Restaurantes e Lanchonetes-Escola a Edito-

ra Senac-DF lançou 6 títulos de livros inéditos e teve 13 títulos de livros reimpressos. 

  

4.2.2.2 Desenvolver unidades de excelência educacional 

O Senac-DF tem três centros de excelência em funcionamento: um na área de saúde, um na 

área de informática e outro na área de gastronomia. Os dois primeiros receberam um investimento 

do Plano Nacional de Investimento (PNI) do Departamento Nacional para aquisição de equipa-

mentos e mobiliário. O terceiro, que foi reestruturado em 2014, conta com novos laboratórios e 

equipamentos para melhor atender seu público.  

 

4.2.2.3 Modernizar a gestão 

Foram trabalhadas, em 2015, três medidas visando a melhoria da gestão do Senac-DF: a 

reestruturação no organograma destituindo a DPD e criando a APE – Assessoria de Planejamento 

e Estudos, além da ,alteração nos núcleos da DEP e o retorno do Orçamento para a Divisão de 

Administração, Pessoal e Finanças; implantação da cadeia de valor; e análise dos principais pro-

cessos de trabalho para mapeamento. 

 

4.2.2.4 Garantir a efetividade na Educação Profissional 

Por meio do Programa Senac Emprego e Senac Emprego Especial, foram encaminhados 

3.088 encaminhamentos de alunos egressos e PCD (pessoa com deficiência) ao mercado de 

trabalho; desses, 307 foram contratados em vagas ofertadas pelas 415 empresas cadastradas.  

O Senac-DF iniciou o ano com a estratégia de executar cursos pactuados pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec. Porém, com a dificuldade de 

encaminhamento desses alunos por parte do Governo Federal e do Governo Local, haverá 

direcionamento da oferta de cursos do Pronatec para a modalidade de educação à distância, o que 

possibilita diminuir os custos internos e a otimizar a utilização dos espaços pedagógicos para 

cursos de outros programas.  
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4.2.3 Perspectiva: Aprendizado e Inovação 

 

4.2.3.1 Desenvolver competências voltadas para o negócio da organização 

O Programa de Educação Corporativa, em suas ações de desenvolvimento de competências 

dos profissionais do Senac-DF com o objetivo de capacitá-los para um melhor atendimento das 

demandas de serviço, executou 38 cursos para capacitação de 120 servidores, 6 cursos de capaci-

tação para 139 professores/instrutores, 6 cursos de capacitação para 32 gestores, além de conceder 

21 novas e 35 renovações de bolsas de estudo aos seus servidores.  

Seguindo a diretriz da Direção Regional de otimização da contratação para o quadro de 

pessoal e levando-se em conta a existência de um banco de reserva de 575 candidatos a servidores 

e de 217 candidatos a professores/instrutores, reduziu-se a quantidade de processos seletivos, 

divulgados em quatro editais com total de 33 vagas para servidores e professores/instrutores.  

 

4.2.3.2 Criar cultura voltada para resultados  

Com o intuito de capacitar os gestores para melhores resultados na gestão, foram ofereci-

dos 6 cursos a 32 dos 50 gestores durante o ano. 

 

4.2.3.3 Aumentar a satisfação da força de trabalho 

O processo seletivo reestruturou cargos de divisões solicitantes para melhor adequar os 

perfis de novos colaboradores às demandas de serviço. 

Foram executas, 4 ambientações, com o intuito de apresentar o Senac-DF aos 73 novos 

servidores. 

 

4.2.3.4 Garantir a infraestrutura e os recursos de TIC que desenvolvam o negócio do 

Senac 

No ano de 2015, deu-se continuidade ao processo de implementação do Sistema Escolar 

Integrado – SEI – para integração das informações acadêmicas e financeiras. A parte financeira da 

integração ainda não foi concluída, devido à necessidade de estabilização do sistema executada 

pelo Departamento Nacional. Já a integração entre os sistemas SEI e RM (gestão de pessoal) ainda 

não existe. 

Foram executados 53 processos licitatórios desses 21 foram para aquisição de equipamen-

tos visando atendimento ao PNI para os cursos do segmento de Informática e saúde. 
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4.2.4 Perspectiva: Sustentabilidade Financeira 

 

4.2.4.1 Assegurar a sustentabilidade organizacional 

 

Em 2015 a reserva média foi suficiente para cobrir as despesas de 54 dias superando o ano 

de 2014 de 50 dias, o que equivale a 8%.  

 

4.2.4.2 Aumentar a receita operacional 

 

Para o ano de 2015, era planejado atingir 70% de independência da receita operacional em 

relação à receita de contribuição, mas a relação foi de 39%, uma vez que a receita operacional foi 

de R$ 29.816.590,44 e a receita de contribuição (exceto receita de investimento DN) foi de R$ 

75.525.385,23. 

 

4.3 Desempenho Orçamentário 

Neste capítulo são demonstradas informações sobre: a execução das despesas, a arrecada-

ção das receitas e os índices econômicos financeiros. Alguns tópicos são apresentados com as 

análises críticas. Os valores estão informados em R$ 1,00. 

 O Senac-DF no exercício de 2014 para 2015 teve seus orçamentos iniciais 

aprovados pelo Conselho Regional considerando sua capacidade de geração de recursos com a 

prestação de serviços educacionais e aqueles advindos de 1% sobre a folha de pagamento das 

empresas contribuintes nas áreas de Comércio, Bens e Serviços, distribuídos pelo Senac Nacional, 

bem como das reformulações orçamentárias. 

 Em 2015, a despesa de capital se destaca com um valor de R$ 11.553.000,00, pois é 

devido à execução do Plano Nacional de Investimentos – PNI, referente aos recursos aprovados 

pelo Departamento Nacional para dotar os ambientes pedagógicos de equipamentos e mobiliários 

possibilitando melhoria no padrão de qualidade das unidades operativas da Instituição. 

 Houve uma atualização da previsão orçamentária inicial de R$ 110.649.000,00 com 

o crescimento de aproximadamente 12,86%, que representou um crédito adicional de R$ 

14.226.000,00 passando a previsão atualizada para R$ 124.875.000,00. Essa análise se deu com 

intuito do Regional oferecer seus serviços educacionais de forma competitiva acompanhando a 

demanda do mercado. 
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4.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados 

alcançados 

O PPA não se aplica a realidade dessa UPC, pois se trata de uma entidade jurídica de direi-

to privado. A instituição não faz parte da Administração Pública Direta ou Indireta, porém cessada 

parcialmente por normas de direito público. O orçamento está baseado na Lei nº 4320/64, como 

também na portaria STN 184/2008 e STN 700/2014, conforme o Código de Contabilidade e Or-

çamento.   

 

4.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 

responsabilidade da unidade 
A Lei Orçamentária Anual não se aplica ao Senac-DF. A instituição não faz parte da Ad-

ministração Pública Direta ou Indireta, porém cessada parcialmente por normas de direito público. 

O orçamento está baseado na Lei nº 4320/64, como também na portaria STN 184/2008 e STN 

700/2014, conforme o Código de Contabilidade e Orçamento.   

 

4.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 
Apesar das realizações durante o ano de 2015, a Instituição se viu em situação desfavorá-

vel devido aos reflexos da retração da economia do país. Dessa forma, imprimiu forças para se 

manter competitiva no mercado. Para isso, houve uma adequação no quadro de pessoal onde, um 

elemento de despesa, que excedeu em 45,90% a mais em relação ao previsto, é o de Indenizações 

Trabalhistas, refletindo o esforço do Regional à atual demanda de mercado no que diz respeito à 

procura por cursos técnicos e formação inicial e continuada. Além disso, o aumento da inflação 

impactou no preço das mercadorias adquiridas pelos Restaurantes-Escola, resultando em um au-

mento de 6,5% a mais do previsto inicialmente. 

 A Receita de Serviços apresentou um decréscimo em relação ao projetado para o período 

de 2015, dentre outros fatores, às incertezas quanto ao recebimento do Programa Nacional de 

Acesso Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC. 

 

4.3.3.1 Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho 

orçamentário e financeiro 

Índice de Liquidez Corrente 
 

Ativo Circulante 37.264.638,41R$            
Passivo Circulante 22.955.715,55R$            

1,62R$      Liquidez Corrente = ==
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Interpretação: Para cada R$ 1,00 de compromissos imediatos, a Entidade dispõe de R$ 1,62 
como recurso de pronta utilização. 
 

Índice de  Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP R$ 83.495.307,50
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 68.611.756,61R$      

1,22R$      = =Liquidez Geral =

   
Interpretação: Para cada R$ 1,00 a médio prazo, a Entidade dispõe de R$1,22 como recurso para 
pronta liquidação das obrigações de curto e longo prazo 
  

Grau de Endividamento Total 
 

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) * 100 68.611.756,61R$         

Ativo Total R$ 137.412.106,10
49,93%= =Endividamento =

 
Interpretação: A entidade tem 49,93% de recursos de terceiros em relação o Capital Total Pró-
prio. 
 
 

Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido 
 
 
Grau de Imobilização do  Ativo Imobilizado 53.916.798,60R$            
Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 68.800.349,49R$            

= = 78,37%= x 100

 

Interpretação: Significa que 78,37,% do patrimônio líquido estão investidos no imobilizado. 
 
 

Reserva da Despesa Média 

Despesa Média = Despesa Corrente 114.536.542,15R$     
Nº de meses 12

9.544.711,85R$     = =

 
 

Reserva = Caixa e Equivalentes de Caixa 17.211.225,52R$       
Despesa Média 9.544.711,85R$         

1,80= =

           
Interpretação: No período analisado, a reserva é suficiente para cobrir despesas de 54 dias.   
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Quadro – Comparativo dos Indicadores 

INDICADORES 2015 2014
Liquidez Corrente 1,62R$                1,86R$                   
Liquidez Geral 1,22R$                1,37R$                   
Índice de Endividamento 49,93% 43,35%
BB 420.500-6 CDB-DI Liberado: 1,1145% 0.9098
CEF C/C 333-9 SIA – FIC Personal RF Longo 1,1664% 0.9244
Reserva Média 54 dias 50 dias
Imobilização Patrimônio Líquido 78,37% 75,83%
Fonte: SEI   

 Esse comparativo demonstra o desempenho econômico-financeiro de resultado do Balan-

ço, período 2014 e 2015. 

 

4.3.4 Demonstrativo da Execução das Despesas. 

 
Quadro 4.3.4.1 - Programação de despesas correntes Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamen-
tários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 
2 – Juros e Encargos da 

Dívida 3- Outras Despesas Correntes 
Exercícios Exercícios Exercícios 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 61.782.000,00 62.874.000,00 0,00 0,00 37.314.000,00 28.005.000,00 
PLOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 11.766.000,00 0,00 0,00 0,00 2.979.000,00 1.161.000,00 

Especiais 
Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extraordinários 
Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Operações 0,00 (2.127.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 73.548.000,00 60.747.000,00 0,00 0,00 40.293.000,00 29.166.000,00 
Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado e RM Saldus. 

 
 

Quadro 4.3.4.2. - Programação de despesas de capital Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamen-
tários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões Financei-

ras 
6- Amortizações da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 11.553.000,00 1.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PLOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 0,00 6.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Especiais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extraordiná-
rios 

Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Operações (519.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 11.034.000,00 8.451.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado e RM Saldus. 

 
 

Quadro 4.3.4.3 -  Resumo da programação de despesas e da reserva de contingência Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamen-
tários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de  
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 

LO
A

 Dotação proposta pela UO 99.096.000,00 90.879.000,00 11.553.000,00 1.977.000,00 0,00 0,00 
PLOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares 14.745.000,00 0,00 0,00 6.474.000,00 0,00 0,00 

Especiais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extraordi-
nários 

Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Operações 0,00 (966.000,00) (519.000,00) 0,,00 0,00 0,00 
Total 113.841.000,00 89.913.000,00 11.034.000,00 8.451.000,00 0,00 0,00 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado e RM Saldus. 
 
 

 
4.3.8 Informações sobre a realização das receitas 
 

Quadro 4.3.8.1 – Receita Orçada no Ano de 2015 – Prevista x Realizada. 

RECEITA ORÇADA NO ANO 
(inclusive créditos suplementa-

res) 
PREVISTA (R$) REALIZADA 

(R$) % MAIOR OU MENOR NO 
EXERCÍCIO (R$) 

Receita de Contribuição 89.901.000,00 90.034.669,82  100,15% 133.669,82 

Receita Patrimonial 2.001.000,00  3.225.814,65  161,21% 1.224.814,65 

Receita de Serviço 32.403.000,00   29.816.590,44  92,02% -2.586.409,56 

Indenizações e Restituições 150.000,00 0,00 0,00% -150.000,00 

Receitas Correntes Diversas 420.000,00        391.091,69  93,12% -28.908,31 

Receita de Capital 0,00  0,00 0,00% 0,00 

TOTAL DA RECEITA 124.875.000,00 123.468.166,60 98,87% -1.406.833,40 

Fonte: SEI - Sistema Escolar Integrado. 
 

Análise Crítica: A Receita de Contribuição é principal fonte de receita do SENAC-DF, pois 

corresponde a 72% do valor inicialmente previsto no ano de 2015. Em sua execução, o regional 

permaneceu dentro do previsto variando em apenas 0,15% em relação ao que foi previsto. A Recei-
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ta Patrimonial registrou uma variação de 61,21% do previsto, pois essa conta é composta, entre ou-

tras, pelos rendimentos em aplicações financeiras que receberam um volume maior de recursos que 

se destinaram, após a fase de planejamento, ao plano nacional de investimentos – PNI – que visou a 

melhoria da rede física do Senac – DF. A conta de Receita de Serviço é composta de recursos pro-

venientes da comercialização de cursos, livros e atendimentos ao público por meio dos Restaurantes 

e Lanchonetes – Escola e representa a segunda maior fonte de receita do regional, pois corresponde 

a 26% do valor inicialmente previsto em 2015. A conta de Receitas Correntes Diversas é composta 

por Descontos Obtidos, Receitas Correntes Diversas e VPA com Bonificações. Essas têm variáveis 

ligadas a fatores exógenos. Nesse grupo de contas, o Regional alcançou 93,12% da proposta inicial. 

De uma maneira geral, na realização da receita, o Regional alcançou 98,87% do previsto.  

 
Quadro 4.3.8.2 – Comparação da Receita de 2015 com ano anterior. 

RECEITA DO EXERCÍCIO 
2015 2014 

% 
R$ R$ 

Receita de Contribuição 90.034.669,82 69.705.582,58 129,16% 

Receita Patrimonial 3.225.814,65 1.619.976,21 199,13% 

Receita de Serviço 29.816.590,44 34.688.334,88 85,96% 

Receitas Correntes Diversas 391.091,69 634.889,54 61,60% 

Receita de Capital 0,00 16.113,00 0,00% 

TOTAL DA RECEITA 123.468.166,60 106.664.896,21 115,75% 

Fonte: SEI - Sistema Escolar Integrado. 

 

Análise Crítica: A receita total realizada no SENAC-DF no ano de 2015 registrou um 

crescimento de 15,75% em comparação ao exercício de 2014. A maior variação ocorreu na conta 

de Receita Patrimonial sendo registrado um aumento de 99,13% em relação ao exercício anterior, 

isso se deu pelo reconhecimento da aplicação financeira obtida sobre o capital investido de          

R$ 9.900.000,00 para o Plano Nacional de Investimento-PNI. Os rendimentos sobre as aplicações 

financeiras somaram R$ 536.777,82 no exercício. Na conta de Receita de Contribuição registrou-

se um aumento de 29% comparado ao que foi executado em 2014, sendo a maior representativida-

de do aporte financeiro recebido do Departamento Nacional para o PNI.  Com relação à receita de 

serviços observa-se no ano de 2015 um decréscimo de 14,04% em relação a 2014. Essa queda 

reflete o cenário político e econômico do país onde a retração do comércio tem impactado a au-

sência de demandas pelos serviços prestados pela Instituição, espera-se que, em médio prazo, ob-

tenha-se o retorno do investimento. No que tange a Receitas Correntes Diversas registradas em 

2015 ocorreu uma redução de 38,40% se comparadas a 2014, que impacta nas contas de Descon-

tos Obtidos e Juros e Encargos de Mora.  
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4.3.9 Informações sobre a execução das despesas 
 

Quadro 4.3.9.1 - Despesa orçada no ano de 2015 – prevista x realizada 

Fonte: SEI - Sistema Escolar Integrado. 

 
Análise Crítica: Obras e instalações e outras despesas correntes, excederam o previsto em 

8,12% e 4,07% respectivamente. Ambas refletindo o cenário econômico desfavorável, sendo pres-

sionadas pela alta na inflação. 

Contudo, na execução da despesa, o Senac – DF manteve-se dentro do que foi proposto pa-

ra o exercício, variando em apenas 0,12% do previsto. Esse resultado foi obtido através do esforço 

na contenção de gastos no grupo de pessoal e encargos sociais e no grupo de equipamento e mate-

rial permanente.  

  
 Quadro 4.3.9.2 – Comparação da despesa de 2015 com o exercício anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado e RM Saldus. 
 

Análise Crítica: O gasto com Despesas Correntes registrou um aumento de 15,83%, em 

comparação com o exercício anterior, sendo o principal responsável, a conta de Outras Despesas 

Correntes variando em 20,83%. A Despesa de Capital registrou um aumento de 816,41% devido à 

execução do Plano Nacional de Investimentos tendo como principal responsável, a conta de Equi-

pamento e Material Permanente, variando em 756,06% em relação ao executado em 2014. 

A despesa total executada do SENAC - DF em 2015 registrou uma variação positiva de 

25% em comparação ao que se registrou no ano de 2014.  

DESPESA ORÇADA NO ANO (inclusi-
ve créditos suplementares) PREVISTA (R$) REALIZADA (R$) % MAIOR OU MENOR NO 

EXERCÍCIO (R$) 

Pessoal e Encargos Sociais 73.548.000,00 72.602.748,04 98,71% -945.251,96 

Outras Despesas Correntes 40.293.000,00 41.933.794,11 104,07% 1.640.794,11 
Obras e Instalações 639.000,00 690.860,32 108,12% 51.860,32 
Equipamento e Material Perma-
nente 

10.395.000,00 9.800.572,58 94,28% -594.427,42 

TOTAL DA DESPESA 124.875.000,00 125.027.975,05 100,12% 152.975,05 

DESPESA COMPARADA 2015 2014 % 

DESPESAS CORRENTES 114.536.542,15 98.879.940,30 115,83% 

Pessoal e Encargos Sociais 72.602.748,04 64.176.561,41 113,13% 
Outras Despesas Correntes 41.933.794,11 34.703.378,89 120,83% 
DESPESA DE CAPITAL  10.491.432,90 1.144.846,47 916,41% 
Obras e Instalações 690.860,32 0,00 0,00% 
Equipamento e Mat. Permanente 9.800.572,58 1.144.846,47 856,06% 
TOTAL DAS DESPESAS 125.027.975,05 100.024.786,77 125,00% 
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É relevante citar que, o principal responsável pela variação citada é o grupo de despesa de 

capital que aumenta o ativo da instituição. Ao desconsiderar esse grupo, a variação cai para 

15,83%. 

 

 

4.4 Desempenho Operacional  

 

O Senac-DF atingiu em 2015 um índice de 93% da satisfação dos alunos com os seus 

serviços prestados. Realizou 17.870 matrículas, atingindo 93% da meta estabelecida de 19.174 

matrículas, além de terem sido realizadas 6.928.556 horas de carga horária efetiva em suas 

unidades operativas. 

A divulgação da marca Senac ocorreu em 12 meios de comunicação. A Assessoria de sus-

tentabilidade junto com seus servidores trabalharam em campanhas de conscientização e ações 

como a instalação de lixeiras de coleta seletiva, troca de lâmpadas entre outras em prol da Susten-

tabilidade Socioambiental. 

O Senac-DF atendeu 725.395 pessoas em seus Restaurantes e Lanchonetes-Escola, com al-

to padrão de qualidade.  

A Editora Senac-DF lançou 6 títulos de livros inéditos e 13 títulos de livros reimpressos. 

O Senac-DF possui três centros de excelência em funcionamento: área de saúde, área de 

tecnologia da informação e na área de gastronomia. Os dois primeiros receberam um investimento 

do Plano Nacional de Investimento (PNI) do Departamento Nacional para aquisição de equipa-

mentos e mobiliário. O terceiro, que foi reestruturado em 2014, conta com novos laboratórios e 

equipamentos de alto padrão para melhor atender seu público.  

Foram trabalhadas, em 2015, três medidas visando a melhoria da gestão do Senac-DF: a 

reestruturação no organograma, extinguiu a DPD (Divisão de Planejamento e Desenvolvimento) e 

criou a APE – Assessoria de Planejamento e Estudos diretamente vinculada a Direção Regional; 

Houve reestruturação dos núcleos da DEP (Divisão de Educação Profissional) e a vinculação do 

Orçamento na DAF (Divisão de Administração, Pessoal e Finanças); implantação da cadeia de 

valor como base das ações estratégicas e análise dos principais processos de trabalho para mapea-

mento. 

Por meio do Programa Senac Emprego e Senac Emprego Especial, foram encaminhados 

3.088 alunos egressos e PCD (pessoa com deficiência) ao mercado de trabalho. Desses, 307 foram 

contratados em vagas ofertadas pelas 415 empresas cadastradas.  
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O Programa de Educação Corporativa em suas ações de desenvolvimento de competências 

dos profissionais do Senac-DF e com o objetivo de capacitá-los para um melhor atendimento das 

demandas de serviço, executou 38 cursos para capacitação de 120 servidores, 6 cursos de capaci-

tação de 139 professores/instrutores, 6 cursos de capacitação de 32 gestores, além de conceder 21 

novas bolsas de estudos e 35 renovações de bolsas aos seus servidores.  

 

4.14 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

4.14.1 Indicadores Específicos  

4.14.2 Informações e Indicadores sobre o desempenho operacional 

Quadro 4.14 – Indicadores de Resultado 

Perspectiva 
Tipo de 

indicador 
Indicador Fórmula de cálculo Índice 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cliente e 
Sociedade 

Eficácia 
Clientes  
Fidelizados  

Segunda ou mais matrí-
culas do mesmo alu-
no/total de matrículas do 
ano 

% - - - - - - 

Qualidade 
Clientes  
Satisfeitos 

Total de pesquisas posi-
tivas/Total de pesquisas 
respondidas 

% ----- ----- ---- 66,00 84,12 93,00 

Eficácia 
 

Participação 
de mercado 

Matriculas efetivadas no 
exercício/matrículas no 
ano anterior 

% 94,65 118,09 96,04 123,40 154,90 78,00 

Carga horária efetiva no 
exercício/Carga horária 
efetiva do ano anterior 

%    97,51 104,66 108,00 

Efetividade 
Divulgação e 
comunicação 

Nº. de meios de comu-
nicação utilizado/Nº de 
meios de comunicação 
previstos ano 

Unid. - - - 12 12 12 

Social 
Índice de 
inclusão 
social 

Percentual da receita 
compulsória aplicada no 
PSG 

% 25 35 45 55 66,67 66,67 

Eficácia 

Ações para 
sustentabili-
dade socio-
ambiental 

Nº. de ações executadas  
para a promoção da 
consciência socioambi-
ental  

Unid. - - 2 9 9 7 

Processos 
Internos 

Eficácia 

Índice de 
ampliação 
dos atendi-
mentos nos 
restaurantes e 
lanchonetes-
escola 

Atendimento no exercí-
cio/atendimento no ano 
anterior 

% - - - 327.60
2 

228,00 97,00 

Eficácia 

Índice de 
aumento de 
livros publi-
cados 

Livros publicados no 
exercício/livros publica-
dos no ano anterior 

% - - - 4 175,00 86,00 

Excelência 
Unidade de 
excelência 
educacional 

Nº. de unidades de exce-
lência implantadas 

Unid. - - - - 1 2 
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Eficácia 
Iniciativa de 
melhorias de 
gestão 

Nº de melhorias execu-
tadas 

Unid. - - - - 4 3 

Efetividade 

Índice de 
colocação de 
alunos 

Número de alunos con-
tratados/número de 
alunos encaminhados 

% 48,00 68,00 30,1 45,63 27,00 9,94 

Índice de 
atendimento 
do Pronatec 

Nº. de alunos Pronatec 
matriculados/Nº. de 
alunos Pronatec matri-
culados no ano anterior 

% - - - 4.628 59,00 11,00 

Aprendizado 
e Inovação 

Eficácia 

Índice de 
servidores 
capacitados 
nas compe-
tências orga-
nizacionais e 
individuais 

Nº. de pessoas capacita-
das/total de servidores 

% - - - 38 19 29 

Índice de 
gestores 
capacitados 

Gestores capacitados/ 
total de gestores 

% - - - - 53 64 

Gestão 

Projetos 
implantados 
na gestão de 
pessoas 

Projetos implanta-
dos/total de projetos 

% - - - - - - 

Eficácia 
Taxa de inte-
gração dos 
sistemas 

Número de ações reali-
zadas/número de ações 
previstas 

% - - - - - - 

Financeira 

Eficiência 
Reserva mé-
dia 

Disponibilidade efeti-
va/despesa média 

Dias 26  14 23 27 50  54 

Eficácia 

Índice de 
sustentabili-
dade Finan-
ceira 

Receita operacional do 
exercício/receita de 
contribuição 

% 15,57 15,00 10,00 77,53 53,00 39,00 

 
O índice de matrículas realizadas não superou sua previsão, devido a uma grande redução 

na pactuação do Pronatec, impactando consideravelmente na execução programada. Contudo, a 

carga-horária efetiva superou o previsto, devido o aumento de matrículas em cursos Técnicos. 

A satisfação dos clientes superou a do ano de 2014 em quase 9% como resultado do refi-

namento da seleção e investimento no treinamento e desenvolvimento de seus instrutores, servido-

res e gestores. Ações como o Prêmio Excelência Senac têm incentivado nossos alunos a se desta-

carem e investirem na qualificação profissional. 

O Senac-DF teve sua imagem divulgada em metrô/ônibus, internet, rádio, revista, panfle-

to/cartaz/banner, jornal, tv, carro de som, frontlight/outdoor, mídia indoor(shopping, academia), 

email, intranet, além de matérias jornalísticas e suas redes sociais. 

O Programa Senac Gratuidade – PSG, como ferramenta de inclusão social, ofereceu vagas 

matriculando 10.133alunos em seus cursos por edital trimestral, 1.208 pelo Programa de Aprendi-

zagem e 62 pelo Projeto Vira Vida, totalizando 11.403 matrículas. 
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Foram encaminhados 3.088 alunos a vagas no mercado de trabalho pelos programas Senac 

Emprego e Senac Emprego Especial e foram empregadas 307. 

Foram promovidos 44 cursos totalizando 5.452 horas para capacitação dos colaboradores 

do Senac-DF com vistas à atualização do conhecimento e desenvolvimento de novas competên-

cias. 

 
4.46 Resultados da execução física e financeira das ações planejadas para o exercício 

 
Quadro 4.46.1 – Execução Física 

  PSG 
EDITAL 

PSG VIRA 
VIDA 

PSG 
APRENDIZAGEM  

PRONATEC PAGANTE BOLSA TOTAL 

Matrículas 
previstas  

11.080 934 7.160  - 19.174 

Matrículas 
executadas  

10.133 62 1.208 290 5.964 213 17.870 

Carga horária 
efetiva prevista  

3.317.979 741.251 1.960.772 - 6.020.002 

Carga horária 
efetiva  

2.667.579 13.144 994.056 1.017.414 2.185.001 51.362 6.928.556 

Carga horária 
executada 

141.137 212 16.626 49.401 133.899 32.409 373.684 

Fonte 

Matrículas e carga horária previstas: Retificativo do Plano de Curso Anual 2015  – Educação Profissio-
nal e Faculdade 
Matrículas novas e em processo: Coordenadoria de Produção e Gestão de Instrutores - Relatório de 
Produção do SEI, Carga horária efetiva e executada do curso: Coordenadoria de Produção e Gestão de 
Instrutores - Relatório de Produção do SEI. 

*As matrículas em processo são contabilizadas todos  os meses enquanto o aluno estiver cursando. 
 
 

Quadro 4.46.1 – Execução Financeira 

 Realizado 

Total de matrículas 6.467 

Total financeiro (R$) 29.816.590,44 

 
Em 2015 a receita de serviços oriunda de matrícula nos cursos PRONATEC e cursos co-

merciais (Faculdade, EAD, In Company, programação trimestral de curso – PTC, Projeto Soldado 
Cidadão) corresponde ao montante de R$ 29.816.590,44. 
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4.47 Informações sobre os indicadores utilizados pela entidade para monitorar a gestão 

 
Quadro 4.47 – Indicadores de Desempenho Organizacional 

Tipo de indicador Indicador Definição Fórmula Resultado 
2015 

Eficácia Alunos formados 
Percentual de alu-

nos aprovados 

Alunos aprovados 
no exercício/alunos 
aprovados no ano 

anterior x 100 

-   

Efetividade Alunos contrata-
dos 

Percentual de alu-
nos contratados 

Alunos contratados 
no exercício/alunos 
contratados no ano 
anterior x 100 

26% 

Qualidade Avaliações do 
aluno 

Índice de satisfa-
ção do cliente 

Total de pesquisas 
positivas no 
ano/total de pesqui-
sas respondidas no 
ano X 100 

93% 

Sustentabilidade 
Financeira 

Índice de susten-
tabilidade 

O alcance da sus-
tentabilidade finan-
ceira da instituição 

Receita operacional 
do exercício/receita 
de contribuição X 
100 

39% 

Excelência Cumprimento de 
metas 

Índice de cumpri-
mento de metas do 
Plano Estratégico 

Metas cumpri-
das/metas previstas 
x 100 

 

 
Os dados de resultados alcançados no ano de 2015 são originados do acompanhamento da 

execução do Plano de Trabalho anual.  

Destaca-se a contratação de 307 candidatos encaminhados pelo Senac Emprego e Senac 

Emprego Especial, oportunizando, aos egressos e aos PCD, a inserção no mercado de trabalho. 

Aplicou-se uma pesquisa com os alunos concluintes e, entre outros pontos avaliados, foram 

apurados: o grau de satisfação e se os mesmos voltariam a estudar na instituição. No universo de 

3.564 alunos concluintes, 3.323 disseram que retornariam para fazer um novo curso, ratificando, 

também, um índice elevado de satisfação dos serviços prestados.  
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5. Governança 

 

5.1 Estrutura de Governança 

A estrutura de governança do Senac-DF conta com o Conselho Regional – CR – que é o 

órgão deliberativo da Administração Regional, e tem suas competências estabelecidas no artigo 21 

da Resolução Senac nº 855/2007 e no artigo 25 do Decreto nº 61.843, de 05 de dezembro de 1967. 

O Departamento Regional, com jurisdição em todo o Distrito Federal, é o Órgão Executivo 

da Administração Regional, a cujo Conselho Regional está subordinado e coordena as atividades 

de todas as unidades operativas e funcionais, contando com três gerentes de divisão, diretores da 

faculdade, coordenadores de núcleos, assessores e assistentes de núcleo que adotaram o modelo de 

gestão estratégica para o direcionamento dos esforços organizacionais na busca do alcance dos 

seus objetivos. 

A Controladoria que supervisiona, acompanha e orienta os órgãos do Senac-DF, por meio 

de processos educativos, mediante comunicação formal, nos aspectos referentes à Educação Pro-

fissional, processos e procedimentos administrativos, finanças e orçamento, patrimônio, pessoal, 

manutenção e segurança. 

A Ouvidoria que recebe e apura reclamações, denúncias ou críticas, encaminha aos órgãos 

responsáveis para providencias e melhorias, sugestões e elogios apresentados por clientes e cola-

boradores. 

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação integra a Assessoria de Planejamento e Es-

tudos e tem como competência dentre outras, gerenciar planos e projetos relacionados à tecnolo-

gia, coordena e implanta o plano diretor e presta todo suporte a área fim.  

O Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal integra a Divisão de Administração, 

Pessoal e Finanças, tem como competência dentre outras, o acompanhamento e execução das dis-

posições trabalhistas, fiscal e normas específicas da instituição, coordena as atividades de treina-

mento e desenvolvimento e recrutamento e seleção. 
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5.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados 
 
 
 
 

 
 
 

Membros do Conselho Regional 

Nome  Função Segmento, órgão ou 
entidades que represen-

ta 

Período de Gestão 

Adelmir Araújo Santana Presidente do Con-
selho 

Presidente do Conselho 01.01.2015 31.12.2015 

Alberto Salvatore Giovanni Vilardo Conselheiro SINDIVAREJISTA 01.01.2015 31.12.2015 

Ana Alice de Souza Conselheira SINFOC 01.01.2015 31.12.2015 

Antônio Carlos Aguiar Conselheiro SINDMAC 23.06.2015 26.08.2015 

Antônio José Rabello Ferreira Conselheiro SEAC 30.07.2015 31.12.2015 

Antônio Tadeu Péron Conselheiro SINDSUPER 01.01.2015 31.12.2015 

Caetana Juracy Rezende Silva Conselheira MEC 01.01.2015 05.02.2015 

Carlos Hiram Bentes David Conselheiro SECOVI 01.01.2015 31.12.2015 

Edmar Almeida de Moraes Conselheiro MEC 01.01.2015 05.02.2015 

Edy Elly Bender Kohnert Seidler Conselheira SINDILAB 23.06.2015 31.12.2015 

Elaine Furtado Conselheira SINCAAB 01.01.2015 31.12.2015 

Epaminondas Lino de Jesus Conselheiro FORÇA SINDICAL 01.01.2015 31.12.2015 

Fábio de Carvalho Conselheiro SINDIATACADISTA 01.01.2015 31.12.2015 

Francisco Maia Farias Conselheiro SINDEVENTOS 01.01.2015 31.12.2015 

Francisco Messias Vasconcelos Conselheiro SINCOFARMA 23.06.2015 31.12.2015 

Francisco Valdenir Machado Elias Conselheiro SINDIFEIRA 01.01.2015 31.12.2015 

Dirigentes 

Nome  Função Segmento, órgão ou entidades 
que representa 

Luiz Otávio da Justa Neves Diretor Regional Senac-DF 

Luiz Carlos Pires de Araujo Gerente da DAF Senac-DF 

Maria do Espirito Santo Batista Gerente DEE Senac-DF 

Kátia Christina S. de Morais 
Corrêa 

Gerente DEP Senac-DF 
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Giano Luis Copetti Conselheiro MEC 05.05.2015 31.12.2015 

Glauco Oliveira Santana Conselheiro SECOVI 23.06.2015 31.12.2015 

Hélio Queiroz da Silva Conselheiro SINDEVENTOS 23.06.2015 31.12.2015 

Henrique Pizzolante Cartaxo Conselheiro SINDIATACADISTA 23.06.2015 31.12.2015 

Hugo Melo Giallanza Conselheiro SINDESEI 23.06.2015 31.12.2015 

Isaú Joaquim Chacon Conselheiro UGT 01.01.2015 31.12.2015 

Jael Antônio da Silva Conselheiro SINDHOBAR 23.06.2015 31.12.2015 

Jó Rufino Alves Conselheiro SINDIGÊNEROS 01.01.2015 31.12.2015 

Joaquim Pereira dos Santos Conselheiro SINDIGÊNEROS 23.06.2015 31.12.2015 

José Aparecido da Costa Freire Conselheiro SINDIPEL 23.06.2015 31.12.2015 

José Fernando Ferreira da Silva Conselheiro SINDIOPTICA 01.01.2015 31.12.2015 

Lucindo Ribeiro da Silva Filho Conselheiro INSS 10.02.2015 31.12.2015 

Maria das Dores M. de Almeida Conselheira INSS 01.01.2015 31.12.2015 

Maria Isabel Caetano dos Reis Conselheira CUT 01.01.2015 31.12.2015 

Miguel Nabut Conselheiro MTE 01.01.2015 31.12.2015 

Miguel Setembrino E. de Carvalho Conselheiro SECOVI 23.06.2015 31.12.2015 

Paolo Orlando Piacesi Conselheiro SINDEVÍDEO 01.01.2015 31.12.2015 

Roberto Castelo Branco M. Gomes Conselheiro SIESI 01.01.2015 31.12.2015 

Roger Benac Conselheiro SINDILOTERIAS 23.06.2015 31.12.2015 

Silvana Rodrigues Monteiro Conselheira INSS 01.01.2015 10.02.2015 

Tiago Nascimento Reis Conselheiro SINDESEI 23.06.2015 31.12.2015 

Vera Lêda Ferreira de Morais Conselheira NCST 01.01.2015 31.12.2015 

Washington Domingues Neves Conselheiro CUT 01.01.2015 31.12.2015 

Wilson Conciani Conselheiro MEC  05.05.2015 31.12.2015 

Fonte: Atas do Conselho Regional 

 

5.3 Papéis e funcionamento dos colegiados  
 
 A estrutura organizacional da Administração Regional do Distrito Federal (AR/DF) é re-
presentada no organograma anexo, que passa a fazer parte integrante deste Regimento Interno. 
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  São elementos básicos componentes da estrutura organizacional da Administração Regio-
nal (AR): 
IV.  Conselho Regional (CR) – órgão deliberativo; 
V. Departamento Regional (DR) – órgão executivo; 

VI.  Unidades Operativas (UO) – unidades executoras. 
 
 São os seguintes os níveis hierárquicos da Administração Regional: 
VI.  Presidente do Conselho Regional; 

VII.  Diretor Regional; 
VIII.  Gerente de Divisão; 

IX.  Diretor da Faculdade Senac-DF, Gerente de Centro de Educação Profissional, Chefe da 
Assessoria Jurídica, Chefe da Assessoria de Planejamento e Estudos, Chefe da Controlado-
ria e Chefe de Gabinete; 

X. Diretor Administrativo da Faculdade Senac-DF, Diretor Acadêmico da Faculdade Senac-
DF, Coordenador de Núcleo, Editor-chefe, Livreiro-chefe, Ouvidor-geral, Subgerente de 
Centro de Educação Profissional, Chefe da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental 
e Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing; 
 

5.7 Atuação da Auditoria interna 
Em nossa estrutura organizacional não consta uma base de controle interno administrativo, 

bem como uma estrutura de governança 
 

5.8 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
O Senac-DF não possui em sua estrutura organizacional um sistema de correição. 

 
 

5.9 Gestão de riscos e controles internos 
 

Elementos do Sistema de Controles Internos a serem avaliados Valores 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento. 

    x 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

  x   

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.  x    

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.  x    

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em do-
cumentos formais. 

    x 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servido-
res dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das ins-
truções operacionais ou do código de ética ou conduta. 

   
x 

  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

 x    

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UPC. 

 x    

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UPC 

   x  
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Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da Unidade Jurisdicionada estão formalizados.     x 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

  x   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrên-
cia desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 x    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 x    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no per-
fil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

 x    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

  x   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos proces-
sos internos da unidade. 

   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apu-
rar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.      x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 

  x   

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam consistente-
mente de acordo com um plano de longo prazo. 

  x   

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de be-
nefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  x   

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão dire-
tamente relacionadas com os objetivos de controle. 

   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, armazena-
da e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

   x  

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   x  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, tem-
pestiva, atual, precisa e acessível. 

   x  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indi-
víduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

  x   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em todas 
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

  x   

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

  x   

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

  x   

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu desempe-
nho. 

  x   

Escala de valores da avaliação:  
(1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto 
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da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da 
UJ, porém em sua minoria. 
(3) Neutra: significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto 
da UJ. 
(4) Parcialmente válida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da 
UJ, porém em sua maioria. 
(5) Totalmente válido: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da 
UPC. 

 
 

5.10 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

 

O Decreto 61.843, de 5 de dezembro de 1967 que aprova o Regulamento do Senac traz nos 

seus capitulo X No Art. 42. Os servidores do SENAC estão sujeitos à legislação do trabalho e pre-

vidência social, considerando-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, na sua qualida-

de de entidade de direito privado, como empregador, reconhecida a autonomia das AA.RR., quan-

to à feitura, composição, padrões salariais e peculiaridades de seus quadros empregatícios, nos 

termos do parágrafo único do art. 21. E Art. 43. Os servidores do SENAC são segurados obrigató-

rios do Instituto Nacional da Previdência Social.  

E no Capítulo XI Art. 45 informa que os Presidentes e os membros do CN e dos CC.RR., 

excetuados os Diretores Geral e Regionais, não poderão perceber remuneração decorrente de rela-

ção de emprego, ou contrato de trabalho de qualquer natureza, que mantenham com o SENAC, o 

SESC, ou entidades sindicais e civis do comércio.  

 

5.11 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

Não se aplica. Informamos que esta Unidade Prestadora de Contas não realiza a contrata-

ção de empresa de auditoria independente para realizar auditoria na gestão. 

 

5.12 Informações sobre as ações trabalhistas contra a entidade 

Em 2015 foram 3 processos com condenação já pagas (no valor R$ 6.000, R$ 506,00 e R$ 

10.363,13) e três ainda não pagas (no valor de R$ 6.000, R$ 20.395,67 e R$ 10.000).  São 47 pro-

cessos em andamento em que não tiveram sentença, ou que ainda há RO (recurso ordinário) em 

trâmite. Existem também três processos que têm como reclamado principal a ROVER e que o Se-

nac responde subsidiariamente. Em dois deles, houve acordo entre o reclamante e a Rover, mas 

em um deles o Senac foi condenado de forma subsidiária a pagar a rescisão. 
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6. Relacionamento com a sociedade 

 

6.1 Canais de acesso do cidadão 

O Senac-DF possui um programa de inclusão profissional aos ex-alunos da Instituição, 

chamado Senac Emprego. O programa é destinado ao aluno que concluiu o curso no Senac. Os 

alunos interessados se cadastram por meio do site http://www.senacdf.com.br/assessoria-de-

sustentabilidade-socioambiental-asa/, e o registro das informações obtidas são gerenciadas através 

de planilhas eletrônicas, Google Docs e Google Forms. 

 

6.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

Em todos os cursos oferecidos pelo Senac-DF, são aplicados dois questionários aos alunos. 

O primeiro visa traçar o perfil dos alunos ao entrar no curso, apontando seu conhecimento, moti-

vação pela escolha e expectativas dos mesmos. O segundo é uma pesquisa de satisfação, e é apli-

cado ao fim do curso. Objetiva apontar o grau de atendimento das expectativas do aluno, e como o 

Senac-DF contribuiu no seu perfil profissional. 

Essas informações são encaminhadas à DEP e servem de base para o planejamento estraté-

gico e adequação dos cursos. 

 

6.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da uni-

dade 

As Vagas disponibilizadas pelo Senac-DF, em parceria com as empresas, podem ser visua-

lizadas pelo site http://www.senacdf.com.br/vagas-disponiveis-senac-emprego/. O ex-alunos inte-

ressados, e que se enquadram nos perfil, entram em contato pelo telefone 3313-8764 para obter 

mais informações e contato da empresa contratante. 

 

6.7 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

O Senac/DF tem buscado implementar as medidas de acessibilidade como meio de assegu-

rar atendimento educacional aos alunos com deficiências auditivas, dispondo atualmente de 04 

(quatro) intérpretes de Libras atendendo alunos em vários cursos e nos três turnos. 

As Unidades possuem adaptações que possibilitam o acesso a pessoas com diferentes deficiências, 

como pisos táteis, elevadores, rampas e corredores amplos que facilitam a circulação. Os auditó-

rios também apresentam cadeiras e espações reservados a PCD. 
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7. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis  

 

7.1  Desempenho financeiro do exercício 

A Administração Regional apresenta seus resultados financeiros em conformidade com os 

princípios contábeis, plenamente convergentes com as normas de contabilidade emitidas pelo Co-

mitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e o código de contabilidade e orçamento – CODECO, 

que, em conjunto com as demais informações deste relatório, permitem uma avaliação do desem-

penho da instituição. 

O Programa Senac Gratuidade (PSG), resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o 

Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008, que determina a apli-

cação de 66,67% a partir de 2014, de sua Receita de Contribuição Compulsória Líquida, em vagas 

gratuitas. O 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.  

O Senac-DF, oferece desde 2009, vagas gratuitas em cursos diversificados de Formação 

Inicial e Continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, objetivando ampliar o 

acesso gratuito à educação profissional e tecnológica aos cidadãos brasileiros de baixa renda.  

Embora se apresente incertezas no cenário da economia do país, o Senac-DF buscou inves-

timentos em 2015 visando dotar os ambientes pedagógicos de equipamentos e mobiliários, a fim 

de melhorar o padrão de qualidade das unidades operativas da instituição. Foi aprovado pelo De-

partamento Nacional, o repasse financeiro para atender ao Plano Nacional de Investimento em 

cursos técnicos no montante de R$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais). 

O Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste – NUCACO visa 

o desenvolvimento de competências e o compartilhamento de conhecimentos nas esferas pedagó-

gicas, administrativa, financeira e de recursos humanos. O NUCACO é composto de onze depar-

tamentos regionais: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em 2015, o Senac-DF administrou os recursos fi-

nanceiros e organizou eventos de integração.  

A principal fonte de receita da Administraçao Regional é constituida pela receita de 

contribuiçao, a qual responde por aproximadamente 72,92% da receita total da Instituiçao no ano. 

A receita de contribuição totalizou R$ 69.705.582,58 ao final do exercício de 2014, com 

crescimento de 29,16%, comparado ao montante de R$ 90.034.669,82 em 2015.  
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Ano Receita total (R$) Receita de contribuição (R$) Participação 
2014 106.664.896,21 69.705.582,58 65,35% 
2015 123.468.166,60 90.034.669,82 72,92% 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 
 

 

7.3  Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac-DF obedece aos dispositivos 

contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16.9 – 

Depreciação, Amortização e Exaustão. Com relação à NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, a instituição não pratica a redução ao valor re-

cuperável (impairment) e valor justo (fair value) dos seus ativos, aprovadas pelas Resoluções CFC 

nºs 1.136 e 1.137, ambas de novembro de 21 de novembro de 2008. 

A metodologia utilizada pelo Senac-DF de depreciação de ativos é das quotas constantes. 

Esse método, também chamado de linear, resulta na apropriação do custo constante durante a vida 

útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. A depreciação é apurada mensalmente e reco-

nhecida pelo seu valor líquido contábil igualmente ao valor residual do bem.  

A amortização ocorre quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na 

aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou 

exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado. Nesse sentido o Senac-DF vem amortizando  as benfeitorias realizadas 

em bens imóveis de terceiros, para execução dos serviços educacionais. 

O critério adotado para a amortização das benfeitorias em imóveis locados é o prazo le-

galmente limitado pelo contrato de locação. Dessa forma as depreciações e amortizações sofrem 

impacto no resultado do exercício. 

A exaustão corresponde à perda do valor, decorrente de sua exploração, de direitos cujo 

objeto sejam recursos minerais ou florestais. Este item não se aplica ao Senac-DF. 

 

7.4 Sistema de apuração de custos no âmbito da unidade. 

Em obediência à Resolução 940/2012 do Departamento Nacional, o Senac-DF adequa o 

modelo de apropriação de gastos aos novos eixos tecnológicos instituídos pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - SETEC/MEC. 

Por determinação do Presidente do Conselho Regional do Senac-DF, através da Portaria nº 

125/2012, foi instituído o setor de controle de custos no âmbito da Administração Regional. 
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Na identificação da estrutura orgânica da unidade responsável pelo gerenciamento de cus-

tos, o setor de custos está vinculado ao núcleo de orçamento e finanças sobre a coordenação da 

divisão de administração, pessoal e finanças. 

Em relação à identificação das subunidades administrativas e educacionais das quais os 

custos são apurados, o Senac-DF possui cinco áreas de atuação: centros de formação profissional, 

faculdade, administração regional, restaurantes e livraria. 

A Instituição atualmente utiliza o sistema SEI - Sistema Escolar Integrado desenvolvido 

desde 2004 e contempla os módulos: educacional, orçamento, patrimônio, compras, contábil, pro-

gramas de gratuidade (PSG e Pronatec), instrutor horista, banco de oportunidades e cobrança. Um 

dos principais recursos dele é a integração entre os módulos, onde, as informações geradas do alu-

no no módulo educacional são compartilhadas com o banco de oportunidades, e as parcelas dele 

são gerenciadas no módulo financeiro, contábil e cobrança de formas diferentes, e assim ocorrem 

com os dados dos cursos, instrutores, salas, produtos. Cabe ressaltar que a Instituição começou a 

utilizar o sistema SEI, a partir de julho de 2014. 

Considerando que a instituição possui diversas unidades operativas e de negócios, bem 

como, classificação funcional programática de acordo com a tabela de equivalência do MPOG – 

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão x Senac, o sistema de custeio utilizado é o méto-

do direto e indireto. Em relação ao critério de rateio é realizado conforme o custo por atividade.   

O Senac-DF tem observado os impactos na atuação de utilização do método de custeio, 

onde as tomadas de decisões têm como fatores de monitoramento os resultados obtidos após as 

análises, como: fabricar ou comprar, substituir equipamentos, expandir  unidades operativas, redu-

zir ou aumentar o volume de produção. Na melhor das hipóteses, busca-se um esforço de classifi-

cação, agregação e refinamento dos dados  para poderem ser utilizados em tais decisões. 

De maneira geral, pode-se afirmar que todo procedimento, técnica, informação ou relatório 

é feito sob medida para que a administração os utilize na tomada de decisão entre alternativas viá-

veis, ou na avaliação de desempenho onde é necessário o alinhamento dos processos contínuos. 

Os relatórios utilizados para análise de custos e tomada de decisão são emitidos mensal-

mente, denominado “relatório gerencial de custos” destinado aos gestores, demonstrando de forma 

detalhada a categoria das despesas, cabendo observar a evolução da qualidade dos gastos.  

 

7.7 Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
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7.7.1 Balanço Financeiro 
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7.7.2 Balanço Patrimonial Comparado  
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7.7.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 
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7.7.4 Demonstração das Variações Patrimoniais  
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7.7.5 Balanço Orçamentário - Receita 
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7.7.6 Balanço Orçamentário – Despesas  
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Nota 1 – Conteúdo Operacional 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, criado pelo Decreto nº 8.621 de 

janeiro de 1946, como uma organização autônoma de direito privado, mantida e administrada pelo 

setor terciário da economia (comércio e serviços), instituída com o intuito de Educar para o Traba-

lho em Atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 

Em 31 de agosto de 1965, por determinação da Resolução nº 470, criou-se no Distrito Fe-

deral a Delegacia Executiva do Senac, na cidade de Brasília, tendo iniciado o desenvolvimento das 

suas atividades a partir de janeiro de 1967.  

O Conselho Regional é o órgão deliberativo da Administração Regional, e tem suas com-

petências estabelecidas no art. 21 da Resolução Senac nº 855/2007 e no art. 25 do Decreto nº 

61.843, de 05 de dezembro de 1967. 

O Departamento Regional, com jurisdição em todo o Distrito Federal, é órgão executivo da 

Administração Regional e coordena as atividades de todas as unidades operativas e funcionais. 

Tem como atividade principal a educação profissional e compete ao Departamento Regio-

nal do Distrito Federal elaborar e executar cursos de Formação Inicial e Continuada, da Educação 

Técnica de Nível Médio, de Educação Superior, de Pós-graduação e de ações extensivas. 

O Senac-DF dispõe de dez unidades operativas, sendo nove centros de educação profissio-

nal e uma faculdade, conta também com uma livraria e editora, cinco restaurantes e lanchonetes-

escola localizados no Setor Comercial Sul, na Controladoria Geral da União-CGU, Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios-MPDFT, no Ministério da Justiça-MJ, no Supremo Tri-

bunal Federal-STF. 

 

Nota 2 – Ativos 

 

Nota 2.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Es-

sas aplicações possuem liquidez imediata e estão demonstrando ao custo, acrescidos dos rendi-

mentos auferidos até a data de 31 de dezembro de 2015.  
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DISPONIBILIDADES 

DESCRIÇÃO 

POSIÇÃO VARIAÇÃO 

R$ R$ 
R$ % 

31/12/2015 31/12/2014 

Caixa e Equivalente de Caixa 1.999,22 2.768,77 (769,55) -27,79 

Bancos conta Movimento 424.674,31 761.404,73 (336.730,42) -44,22 

Bancos Aplicação Mercado Aberto 16.784.551,99 12.828.894,54 3.955.657,45 30,83 

TOTAL 17.211.225,52 13.593.068,04 3.618.157,48 26,62 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 
 

Houve aumento de 26,62% nas disponibilidades em relação ao ano de 2014, em função do 

recebimento de aporte financeiro dos Restaurantes e Lanchonetes Escola; e também recebimento 

de recursos aprovados pelo Departamento Nacional para investimentos dos ambientes pedagógi-

cos de equipamentos e mobiliários em cursos referentes ao Plano de Nacional de Investimento - 

PNI. 

 
Nota 2.1.1 - Da Situação Financeira Atual 

Considerando os componentes patrimoniais do Ativo e do Passivo, o Balanço Patrimonial 

em 31/12/2015 apresenta a seguinte situação financeira: 

 

Descrição 2015 2014 

Ativo Circulante R$ 37.264.638,41 R$ 37.692.255,83 

Passivo Circulante R$ 22.955.715,55 R$ 20.280.970,58 

Capital Financeiro Líquido R$ 14.308.922,86 R$ 17.411.285,25 

Variações 62,33% 85.85% 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 

 

O Capital de Giro Líquido corresponde à diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante: CGL = AC – PC, que é a folga financeira a curto prazo, representa em 2015 e 2014, 

respectivamente, 62,33% e 85,85% do Passivo Circulante. Além de possuir, no Ativo Circulante 

todos os recursos próprios do Passivo Circulante para resgatá-la, a Administração Regional possui 

um excedente de 62,33% em 2015 e 85,85% em 2014 que lhe dá uma margem de segurança. 

 

Nota 2.2 – Créditos a Curto Prazo 

Grupo destinado ao registro de direitos a receber no prazo de até 12 meses, neste ato repre-

sentado pelos clientes.  Estão registrados ainda, os valores referentes às Provisões de Crédito de 

Liquidação Duvidosa-PCLD, esta tem por finalidade ajustar economicamente no balanço ou ba-
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lancete o saldo de Contas a Receber em virtude da probabilidade do não recebimento de alguns 

créditos da organização perante terceiros (inadimplência). 

Como critério de constituição da PCLD, foi estabelecido a expectativa de perda em relação 

aos títulos vencidos há mais de 180 dias, conforme Ordem de Serviço Senac-DF nº. 1492/2013. 

 

DESCRIÇÃO 

POSIÇÃO VARIAÇÃO 

R$ R$ 
R$ % 

31/12/2015 31/12/2014 

Clientes 6.788.476,09 15.073.906,91 (8.285.430,82) (54,97) 

Cota Mensal 10.581.093,30 8.746.324,71 1.834.768,59 20,98 

(-) PCLD (289.378,71) (1.430.581,80) (1.141.203,09) (79,77) 

TOTAL 17.080.190,68 22.389.649,82 (5.309.459,14) (23,71) 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 

 

Houve uma redução de 23,71% no grupo reflexo da diminuição da demanda pelos serviços 

educacionais. A politica adotada pela Instituição para recuperar os créditos impactou na redução 

dos valores contabilizados na PCLD. 

Nota 2.3 – Estoques 

Conta integrante do Ativo Circulante destinada ao registro das mercadorias adquiridas, 

produzidas ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda. Em 2015, inici-

ou-se o processo de implementação do controle de estoque dos produtos dos restaurantes e lan-

chonetes escola do Senac-DF, e da livraria.  

Neste grupo consta ainda o Almoxarifado que registra entrada e saída de material de con-

sumo, que não sofrem nenhum processo de transformação na entidade para utilização própria no 

curso normal das atividades. 

Nota 2.4 – Ativo Realizável a Longo Prazo 

Os ativos devem ser classificados neste grupo quando não estiverem disponíveis para reali-

zação imediata; e tiverem a sua expectativa de realização superior a doze meses após a data das 

demonstrações contábeis. 

Neste grupo, registra-se periodicamente a diminuição do valor dos elementos dos ativos 

imobilizado e intangível nas contas de: 

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto 

bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou ob-

solescência; 
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b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de 

direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou 

exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal 

ou contratualmente limitado. 

 

Nota 3 –  Passivos 

 

Nota 3.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 

Prazo 

Grupo destinado ao registro de créditos de salário líquido dos empregados, outros créditos 

que não tenham origens nos salários, as retenções e obrigações trabalhistas tanto quanto à obriga-

toriedade patronal, quanto ao retido nos salários e demais pagamentos a funcionários e prestadores 

de serviço - Pessoa Física e Pessoa Jurídica. 

Também são registradas as provisões de 13º salário e férias de funcionários, bem como os 

encargos referentes aos mesmos. Reiteramos que essa sistemática de contabilização foi implantada 

a partir do exercício de 2012, tendo como princípio o que estabelece a NBC T 16.7 – Consolida-

ção das Demonstrações Contábeis. 

Nota 3.2 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 

Registram-se nesse grupo as obrigações contraídas junto a fornecedores de materiais e 

mercadorias, bem como as obrigações com prestadores de serviço Pessoa Física e Jurídica e aque-

les decorrentes de fornecimento de utilidades, tais como energia elétrica, água, telefone, aluguéis e 

demais contas a pagar cujo vencimento se dará até o término do exercício seguinte. 

Nota 3.3 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo 

Grupo integrante do Passivo Circulante destinada ao registro das obrigações da entidade 

relativas a impostos, taxas e contribuições. 

Nota 3.4 – Provisões a Curto Prazo 

As contingências trabalhistas e ações judiciais que exijam o pagamento de autuações fis-

cais e reclamações indenizatórias constituem objeto de registro desse grupo. Estas são constituídas 

com base em estimativas pelos prováveis valores de reconhecimento para os passivos.  

As constituições das provisões são embasadas em parecer jurídico, e atualizadas no míni-

mo uma vez ao ano na data do encerramento do exercício. São condições básicas para a constitui-

ção desta provisão: forte indício de que o gasto venha a ocorrer; fato gerador contábil já ter ocorri-

do e ser mensurável em reais. 
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Nota 3.5 – Demais Obrigações a Curto Prazo 

                Integra este grupo os valores restituíveis a terceiros, os créditos resultantes de operações 

correntes e quotidianas entre Administrações Regionais e a Administração Nacional, os créditos 

recebidos de convênios, para execução de serviços prestados. 

Compõe ainda este grupo, Receitas a Executar que registra obrigação da prestação de 

serviços conforme contrato. Esta conta será reduzida pelas execuções mensais seguindo o princí-

pio da competência, ou seja, baseado na distribuição da Carga Horária dos cursos apurados pelo 

Sistema Educacional. 

Nota 3.6 – Provisões a Longo Prazo 

                Destinada a registros das obrigações de prazo ou de valores incertos, relacionada ao pa-

gamento da cota INSS Patronal.  

Até 31/12/2015, registra- se o valor de R$ 45.638.795,28 (quarenta e cinco milhões, seis-

centos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) depositado em 

juízo, oriundo de ação judicial, no processo nº 27998-11.207.4.01.3400, no qual o Senac DF ques-

tiona a legalidade das contribuições previdenciárias patronais, contribuição para o PIS, contribui-

ção social para o salário educação e a contribuição para o INCRA incidentes sobre as folhas de 

salários. 

Nota 4 - Patrimônio Líquido 

Nota 4.1 – Superátiv ou Déficit 

As contas constantes neste grupo são destinadas ao registro representativo da situação pa-

trimonial líquida da organização, para onde convergem os resultados econômicos positivos e nega-

tivos decorrentes das operações do exercício corrente e dos exercícios anteriores (saldo acumula-

do), a seguir apresenta-se o Resultado Econômico. 

 

RESULTADO ECONÔMICO 

(+) Superávit Acumulado até 31/12/2014 R$ 63.199.587,80 

(+) Superávit do Exercício de 2015  R$ 8.332.616,46 

(-) Ajustes de Exercícios Anteriores  R$ (2.731.854,77) 

(+) Patrimônio Líquido em 31/12/2015 R$ 68.800.349,49 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 

 

Em 31/12/2015, o Senac-DF apresentou um superávit  no ano de R$ 8.332.616,46 (oito mi-

lhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Apre-

sentou também na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, saldo que foi absorvido no resultado. 



 

69 

 

Portanto, atingiu um Patrimônio Líquido de R$ 68.800.349,49 (sessenta e oito milhões, oitocentos 

mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). 

                 

Nota 5 – Contas de Resultado  

Nota 5.1 - VPA E VPD 

As contas de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e Variação Patrimonial Aumentativa 

(VPA), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, são utili-

zadas para os registros que se relacionam com a diminuição ou aumento, respectivamente, do pa-

trimônio líquido. Entretanto existem VPA e VPD que não são Receitas e Despesas Orçamentárias 

(vide MCASP- Manual de Contabilidade Aplicado ao setor público - e Lei 4.320/1964). 

Estas contas, ao final do exercício foram zeradas (umas contra as outras) por ocasião da 

apuração do resultado do exercício, evidenciando assim o superávit ou déficit. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2015 apresentou um resultado posi-

tivo de R$ 8.332.616,46 (oito milhões, trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e 

quarenta e seis centavos).  

 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

(+) Variações Patrimoniais Aumentativas R$ 125.070.666,71 

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas (R$ 116.738.050,25) 

(=) Resultado Patrimonial do Período R$ 8.332.616,46 

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 

 

Nota 6 – Contas de Controle 

Nota 6.1 - Programa Senac de Gratuidade 

Grupo destinado ao registro do excesso de execução do comprometimento do Senac na 

concessão da gratuidade, conforme legislação vigente, representando um direito.  

A partir de 2015, o comprometimento da quota da Receita Compulsória com o PSG – Pro-

grama Senac Gratuidade foi de 66,67% totalizando o valor de                      R$ 49.141.674,87 

(quarenta e nove milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta  e 

sete centavos).  

Foi executado no total previsto no ano o valor de R$ 48.901.443,12 (quarenta e oito mi-

lhões, novecentos e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), ficando um va-

lor executado a maior de R$ 8.203.242,29 (oito milhões, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e 

noventa centavos), conforme quadro abaixo. 
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EXECUÇÃO FINANCEIRA PSG 

Descrição  

(+) Saldo a executar para 2015 R$ 8.443.474,04 

(+) Valor executado em 2015 48.901.443,12 

(-) Valor comprometido da receita compulsória (R$ 49.141.674,87) 

(=) Excesso de execução financeira em 2015 R$ 8.203.242,29   

Fonte: SEI – Sistema Escolar Integrado/RM Saldus 

 

7.9 Demonstração da gestão e registro contábil dos créditos a receber 

Compreende os valores relativos a créditos a receber das unidades operativas e de negó-

cios, faculdades, livraria, decorrentes de mensalidades, cartões de débito/crédito, acordos, notas 

fiscais, faturas, Pronatec, créditos tributários a receber referente à cota mensal. Para melhor classi-

ficação, esta rubrica recebeu no ano, o saldo de                    R$ 17.080.190,68 da conta Clientes, 

com acréscimo de 31,09% em relação ao exercício de 2014, cujo montante foi de R$ 

22.389.649,82. 

 

7.20 Demonstração e análise dos desempenhos econômico-financeiros 

As informações que abrangem a demonstração e análise dos desempenhos econômico-

financeiros são provenientes de programas e ações desenvolvidos no exercício, com  realce  para  

os  principais  aspectos  e  contas  que compõem  os  Balanços  Patrimonial, Financeiro, Orçamen-

tário, bem  como  a  Demonstração  das Variações Patrimoniais, o Fluxo de Caixa e as Notas Ex-

plicativas. 
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8. Áreas Especiais da Gestão 

 

8.1 Gestão de pessoas 

 

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

Quadro 8.1.1.1  – Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Autorizada Efetiva Exercício 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1151 1004 127 235 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1151 1004 127 235 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 1151 1004 127 0 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 1 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1151 1005 127 235 

Fonte: Sistema RM de Folha de Pagamento 

 

8.1.1.2 Informações específicas sobre a estrutura de pessoal 

Quadro 8.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 419 585 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 419 585 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 419 585 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 1 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 419 586 

Fonte: Sistema RM de Folha de Pagamento 
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Quadro 8.1.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 41 41 2 3 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 41 41 2 3 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 41 41 2 3 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0 

1.2.4.    Sem Vínculo 0 0 0 0 

1.2.5.    Aposentados 0 0 0 0 

2.   Funções Gratificadas 172 172 16 12 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 172 172 16 12 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  213 213 18 15 

Fonte: Sistema RM de Folha de Pagamento 
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8.1.2 Demonstrativos das despesas com pessoal 

Quadro 8.1.2 – Despesas do pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

 Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 

de Exercí-

cios Ante-

riores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios As-

sistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

2014                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 
2015 45.402.484,00 282.438,00 3.305.208,00 68.169,00 1.807.555,00 290.593,00 43.655,00 0,00      11119 51.200.102,00 

2014 40.751.138,00 325.394,00 2.930.043,00 44.662,00 1.127.169,00 417.492,00 37.264,00 0,00 216.844,00 45.850.006,00 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2015                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

2014                       -                   -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

2014                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

2014                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

2014                       -                    -                        -                  -                        -                    -                  -                  -                  -                       -   

Fonte: Sistema RM de Folha de Pagamento 
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8.1.3 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal. 

O Senac/DF busca mitigar o risco na gestão de seu pessoal, empregando controles que 

são aplicados em vários momentos da gestão, tais como: 

1) Controle do índice de rotatividade, onde se verifica qual o percentual de mão de obra subs-

tituída no período, favorecendo a análise da necessidade de abertura de processo seletivo 

para novas contratações, bem como o custo do desligamento de empregados; 

2) Implementação de ações definidas nos programas de medicina e saúde ocupacional e de 

segurança do trabalho, através do mapeamento dos riscos ambientais do trabalho e das 

principais causas de afastamentos; 

3) Avaliação dos principais motivos de afastamento previdenciários, identificando seus fato-

res e relacionando esses fatores com o mapa de risco desenvolvido nas áreas de medicina e 

segurança do trabalho; 

4) Desenvolvimento de políticas de redução de horas extraordinárias, reduzindo a fadiga labo-

ral e os riscos relacionados à prática de sobre jornadas; 

5) Acompanhamento de ações que buscam a redução dos riscos que possam gerar acidentes 

do trabalho e/ou o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho; 

6) Acompanhamento das sentenças judiciais relacionadas a ações trabalhistas, utilizando es-

sas sentenças como norte no desenvolvimento de políticas que reduzam esse risco. 

7) Incentivo à participação de empregados em programas de desenvolvimento na forma de 

custeio financeiro à formação e à ações de treinamento. 
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8.1.10 Contratação de pessoal de apoio e de estagiário 

 

Quadro 8.1.10.1 Terceirização da mão de obra 

 

Unidade Contratante 

Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 

UG/Gestão: CNPJ: 032969680001-03 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contrata-

da (CNPJ) 

 

Período contratual de execu-

ção das atividades contrata-

das 

Nível de Escolari-

dade exigido dos 

trabalhadores 

contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 
 

2015 L O 01/2015 05280504/0001-26 12/05/2015 11/05/2016         A 

Observações:  

Números de funcionários: Serventes 88 / Encarregados 03 / Jardineiro 01 / Auxiliar de jardineiro 01 

As informações referentes a escolaridade não são requisitos solicitados pelo Senac. 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
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Quadro 8.1.10.3 Composição do quadro de estagiários 

  Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no exercício 

Nível de escolaridade 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre (valores em R$) 

1. Nível superior 1 1 1 1                12.586,53 

1.1. Área-fim 0 0 0 0                            -    

1.2. Área-meio 1 1 1 1                12.586,53  

2. Nível Médio 0 0 0 0                            -    

2.1. Área-fim 0 0 0 0                            -    

2.2. Área-meio 0 0 0 0                            -    

3. Total (1+2) 1 1 1 1              12.586,53  

 

 

 

 

Quadro 8.1.10.2 Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COME RCIAL 

UG/Gestão: CNPJ: 032969680001-03 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Natureza 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contra-

tada 

(CNPJ) 

 

Período contratual de execu-

ção das atividades contrata-

das 

Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalha-

dores contratados Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2013 V O 01/2013 09267406/0001-00 27/05/2013 
24/05 

2016 
      A 

Observações:  

9º Termo aditivo 

50 Vigilantes 

As informações referentes à escolaridade não são requisitos solicitados pelo Senac. 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
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8.2 Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura 

 

8.2.1 Gestão da frota de veículos própria e terceirizada 

O SENAC-DF conta hoje com uma frota de 32 veículos e o gerenciamento desta é feito pe-

lo setor de transportes, observando manutenções preventivas e de urgência. Todos os veículos são 

inspecionados periodicamente, para que não haja uma avaria maior do veículo. 

 

 

REF. MÊS COMB. 2014 AV MANUT. 2014 AV REF MÊS COMB. 2014 COMB. 2015 AH MANUT. 2014 MANUT. 2015 AH
DEZ JAN 13.550,41R$           6,50% 3.064,31R$             2,89% DEZ JAN 13.550,41R$          11.984,84R$           88,45% 3.064,31R$             1.239,66R$             40,45%
JAN FEV 17.254,82R$           8,27% 3.545,35R$             3,34% JAN FEV 17.254,82R$          13.244,95R$           76,76% 3.545,35R$             7.219,90R$             203,64% *
FEV MAR 15.973,55R$           7,66% 9.980,55R$             9,41% FEV MAR 15.973,55R$          14.503,14R$           90,79% 9.980,55R$             14.520,93R$           145,49%
MAR ABR 18.392,57R$           8,8% 9.776,20R$             9,22% MAR ABR 18.392,57R$          19.617,95R$           106,66% 9.776,20R$             16.951,92R$           173,40%
ABR MAI 19.767,50R$           9,48% 6.370,44R$             6,01% ABR MAI 19.767,50R$          16.286,07R$           82,39% 6.370,44R$             7.442,08R$             116,82%
MAI JUN 19.251,74R$           9,23% 5.244,66R$             4,95% MAI JUN 19.251,74R$          18.085,77R$           93,94% 5.244,66R$             16.292,94R$           310,66%
JUN JUL 11.840,64R$           5,68% 4.856,66R$             4,58% JUN JUL 11.840,64R$          20.120,34R$           169,93% 4.856,66R$             7.863,79R$             161,92%
JUL AGO 16.066,49R$           7,70% 7.651,36R$             7,22% JUL AGO 16.066,49R$          19.264,30R$           119,90% 7.651,36R$             9.785,58R$             127,89%
AGO SET 18.748,66R$           8,99% 15.077,10R$           14,22% AGO SET 18.748,66R$          18.082,55R$           96,45% 15.077,10R$           10.229,66R$           67,85%
SET OUT 20.187,08R$           9,68% 11.251,52R$           10,61% SET OUT 20.187,08R$          18.492,28R$           91,60% 11.251,52R$           8.659,19R$             76,96%
OUT NOV 18.669,29R$           8,95% 16.153,76R$           15,24% OUT NOV 18.669,29R$          19.898,58R$           106,58% 16.153,76R$           8.170,74R$             50,58%
NOV DEZ 18.837,71R$           9,03% 13.052,32R$           12,31% NOV DEZ 18.837,71R$          19.588,73R$           103,99% 13.052,32R$           15.419,12R$           118,13%

208.540,46R$         100,00% 106.024,23R$         100,00% 208.540,46R$        209.169,50R$         100,30% 106.024,23R$         123.795,51R$         116,76%

MÊS EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
MÊS EM QUE O SERVIÇO FOI PAGO

COMPARATIVO 2014 / ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DE GASTOS - ABASTECIMENTO MANUTENÇÃO - ANO 2015

SETOR DE TRANSPORTE

TOTAL TOTAL

 R$ (1.000,00)

 R$ 1.000,00

 R$ 3.000,00

 R$ 5.000,00

 R$ 7.000,00

 R$ 9.000,00

 R$ 11.000,00

 R$ 13.000,00

 R$ 15.000,00

 R$ 17.000,00

 R$ 19.000,00

MESES

GASTOS COM COMBUSTÍVEL ANO 2015

 R$ (1.000,00)

 R$ 1.000,00

 R$ 3.000,00

 R$ 5.000,00

 R$ 7.000,00

 R$ 9.000,00

 R$ 11.000,00

 R$ 13.000,00

 R$ 15.000,00

 R$ 17.000,00

GASTOS COM MANUTENÇÃO ANO 2015
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VEÍCULO MODELO Nº PAT. PLACA
ANO 

FABRICAÇÃO
COR COMB. CHASSI RENAVAN

GM / ASTRA SEDAN ELEGANCE 0200010383 JHB-3976 2006 / 2007 PRETA FLEX 9BGTU69W07B104641 889592250

FIAT PÁLIO FIRE ECONOMY 0200015092 JHN-6159 2008 / 2009 BRANCA FLEX 9BD17164G95349678 989093026

FIAT / PÁLIO FIRE ECONOMY 0200017068 JHE-1140 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BD17164LA5510222 167542826

FIAT / PÁLIO FIRE ECONOMY 0200017069 JHE-0650 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BD17164LA5510244 166670030

FIAT / PÁLIO ELX FLEX 0200014584 JIC-7896 2008 BRANCA FLEX 9BD17140A85272723 972923098

FIAT / PÁLIO FIRE FLEX 0200015091 JHN-6149 2008 BRANCA FLEX 9BD17164G95349926 989092208

FIAT / PÁLIO FIRE FLEX 0200017070 JHE-1150 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BD17164LA5510053 167543024

CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LT 0200020791 JFK-6400 2013 BRANCA FLEX 9BGKS48L0DG243604 516247077

CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LT 0200020793 JFM-6700 2013 BRANCA FLEX 9BGKS48L0DG257208 524590214

CHEVROLET / ONIX 1.4 MT LT 0200020792 JFM-6660 2013 BRANCA FLEX 9BGKS48L0DG239183 524589348

RENAULT / SANDERO EXP 16HP 0200020116 JKL-5398 2013 / 2014 BRANCA FLEX 93YBSR76HEJ742140 555773566

RENAULT / SANDERO EXP 16HP 0200020117 JKL-5408 2013 / 2014 BRANCA FLEX 93YBSR76HEJ741349 555774392

RENAULT / SANDERO EXP 16HP 0200020119 JKL-5418 2013 / 2014 BRANCA FLEX 93YBSR76HEJ741365 555776328

RENAULT / SANDERO EXP 16HP 0200020118 JKL-5438 2013 / 2014 BRANCA FLEX 93YBSR76HEJ742169 555777162

RENAULT / FLUENCE DYN20A 0200021121 JKL-5378 2013 / 2014 PRETA FLEX 8A1LZBW2TEL693806 555770583

GM / MONTANA CONQUEST 0200010483 JGQ-7437 2006 / 2007 BRANCA FLEX 9BGXL80G07C108319 890215839

FIAT / FIORINO FLEX 0200012076 JFY-9161 2007 BRANCA FLEX 9BD25504978793084 909604584

VW / KOMBI 0200015076 JHG-7639 2008 / 2009 BRANCA FLEX 9BWMF07X49P012696 988358522

VW / KOMBI 0200017132 JHH-9710 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BWMF07X2AP008604 167031619

VW / KOMBI 0200017040 JID-1627 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BWMF07X4AP006885 158055993

VW / KOMBI 0200017254 JHH-9770 2009 / 2010 BRANCA FLEX 9BWMF07X3AP011186 169871568

FIAT / DUCATO CARGO 0200014441 JIE-2845 2008 BRANCA DIESEL 93W244F2382026424 965877523

FIAT / DUCATO CARGO 0200016793 JHH-5382 2009 BRANCA DIESEL 93W244F2392040613 144647630

FIAT / DUCATO MINI BUS 0200014442 JIE-2975 2008 BRANCA DIESEL 93W245L3382025836 965877876

RENAULT / MASTER 8M3 25DCI 0200020790 JEY-0053 2013 BRANCA DIESEL 93YADC1D6DJ550243 511924526

VW/ 8.150E DELIVERY 0200014260 JHJ-3964 2008 BRANCA DIESEL 9BWA952P98R833973 963003291

CARRETA S/ REB. CAR. FECHADA 0200006943 LCQ-4843 1998 BRANCA 9ADF1402XWS143091 711722439

CARRETA S/ REB. CAR. FECHADA 0200006942 LCR-8801 1999 BRANCA 9ADF1402XXS143466 714092347

CARRETA S/ REB. CAR. FECHADA 0200009447 KZJ-0074 2004 BRANCA 9ADF140245S208559 839866720

CARRETA S/ REB. CAR. FECHADA 0200017579 JGR-6731 2009 BRANCA 955R140299S285478 227646720

* GM / CELTA 4P SUPER 0200010384 JHB-3926 2006 BRANCA FLEX 9BGRY48906G176778 889590630

Atualizado em 01/02/2016

0200020120RENAULT / FLUENCE DYN20A JKL-5368 2013 / 2014 PRETA 8A1LZBW2TEL741862 555769534

     DADOS DA FROTA / SENAC-DF 
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* Veículo inserido em processo de penhora de nº 0025544-34.2005.4.01.3400 19ª VARA TRF - 1ª REGIÃO;

 

8.2.2 Política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso e informações geren-

ciais sobre veículos nessas condições 

No que tange a política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso, o SENAC-

DF, a partir do NIS- Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimentos, com o gerenciamento da 

DAF- Divisão de Administração, Pessoal e Finanças, analisa o índice anual de depreciação, que é 

20% do valor de compra do veículo. Com isso, os veículos após 05 anos de uso, são avaliados a 

cada manutenção, observando o custo benefício. 
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8.2.3 Gestão do Patrimônio imobiliário da União 

Não se aplica a realidade da UPC, pois o Senac-DF, como pessoa jurídica de direito priva-

do criado pelo decreto lei 8.621/46 não pertence a União. 

 

8.2.7 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

Apresenta-se a distribuição espacial dos bens imóveis locados de terceiros, cuja gestão é 

regulamentada pelo Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco), que trata sobre as normas e 

os procedimentos de controle de bens permanentes. 

Quadro 8.2.7.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UPC locados de terceiros 

Localização geográfica 

Quantidade de imóveis locados de 

terceiros pela UPC 

Exercício 2015 Exercício 2014 

Brasil 

QUADRA 05 CONJUNTO F LOTE 07 SETOR SUL GAMA - 

DF 
1 1 

QNN 01 CONJUNTO D LOTES 04/06 CEILÂNDIA - DF 1 1 

SIA SUL TRECHO 03 LOTE 625/695 COBERTURA GUARÁ - 

DF 
1 1 

SIA TRECHO 03 LOTES 2130, 2140 E 2150 FUNDOS GUARÁ 

- DF 
0 1 

LOCAÇÃO DE 41,18% DO 3º ANDAR DO ED. JESSE 

FREIRE BRASILIA - DF 
1 1 

LOCAÇÃO DE 58,82% DO 3ª ANDAR DO ED. JESSE 

FREIRE BRASILIA - DF 
1 1 

LOCAÇÃO DO 1ª ANDAR DO ED. JESSE FREIRE BRASILIA 

- DF 
1 1 

SIA TRECHO 03 LOTE 625/695 SIA CENTER MALL GUARÁ 1 1 

QUADRA 04 AREA ESPECIAL 05 SOBRADINHO - DF 1 1 

LOCAÇÃO DA LOJA Nº 197 DO ED. JESSE FREIRE 

BRASILIA - DF 
1 1 

LOCAÇÃO DA LOJA 187 DO ED. JESSE BRASILIA - DF 1 1 

SIA TRECHO 03 LOTES 945/955 GUARÁ - DF 1 0 

Subtotal Brasil 11 11 

Exterior  PAÍS  Não se aplica Não se aplica 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 11 11 
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8.2.8 Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à ativi-

dade-fim. 

Para aprimorar os espaços pedagógicos, foram realizadas obras de reforma dos labora-

tórios de informática nas instalações da Unidade Ceilândia. Também na Subsede foram feitas me-

lhorias, devido à mudança de prédio. Na Unidade Plano Piloto, houve a ampliação da biblioteca 

do CEP e a criação de quatro novos laboratórios de informática.  

 

Quadro 8.2.8.1 – Obras e serviços de engenharia realizadas nas UPC 

Localização geográfica 
Despesas no Exercício 

Exercício 2015 

QNN 01 CONJUNTO D LOTES 04/06 CEILÂNDIA - DF 0 

SEUPS 703/903, LOTE A 574.356,68 

SIA TRECHO 03 LOTES 945/955 GUARÁ - DF 288.393,31 

Total 0 

 

8.2.10 Informações sobre a infraestrutura física. 

Apresenta-se a distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac – DF, bem 

como, da infraestrutura dos estabelecimentos, cuja gestão é regulamentada pelo Código de Conta-

bilidade e Orçamento (Codeco), que trata sobre as normas e os procedimentos de controle de bens 

permanentes. 

Quadro 8.2.10.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UPC 

Localização geográfica 

Quantidade de imóveis de proprieda-

de da UPC 

Exercício 2014 Exercício 2013 

Brasil 

Distrito Federal   

SETOR G NORTE ÁREA ESPECIAL N° 39 

TAGUATINGA - DF 
1 1 

SCS QUADRA 06 BLOCO A 4ª DO ED. JESSE 

FREIRE BRASILIA - DF 
1 1 

SEUPS 703/903, LOTE A 1 1 

Subtotal Brasil 3 3 

Exterior PAÍS 1 0 0 

Subtotal exterior 0 0 

Total (Brasil + exterior) 3 3 

Fonte: Senac 
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Quadro 8.2.10.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade 

UG RIP Regime 
Estado de 

conservação 

Valor do imóvel Despesa no exercício 

Valor históri-

co 

Data da 

avaliação 

Valor 

reavaliado 

Com re-

formas 

Com 

manutenção 

 703/903 Sul   10 3 5.523.720,00     574.356,68   

 Jessé Freire   10 3 905.000,00         

 Taguatinga   10 3 2.741.400,00         

Total: R$ 9.170.120,00 574.356,68  

Fonte: Senac 

Legenda: 

UG: Senac 

RIP: Registro Imobiliário Patrimonial – é o código do imóvel, gerado de acordo com a lei de formação estabelecida 

pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). 

Regime: é o regime de utilização do imóvel e a situação em que se encontra o processo de regularização do imóvel. 

Deverá ser informado conforme a seguinte codificação: 

1 – Cessão 

2 – Comodato 

3 – Em regularização – cessão 

4 – Em regularização – entrega 

5 – Em regularização – outros 

6 – Irregular – cessão 

7 – Irregular – entrega 

8 – Irregular – outros 

9 – Locação para terceiros 

10 – Uso em serviço da UJ 

11 – Uso em serviço da UJ – sede 

12 – Vago para uso 

Estado de conservação: 

1 – Novo                                                                5 – Reparos importantes 

2 – Muito bom                                                      6 – Ruim 

3 – Bom                                                                 7 – Muito ruim (valor residual) 

4 – Regular                                                            8 – Sem valor 
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8.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

8.3.1 Principais sistemas de informações  

• SEI – Sistema Educacional Integrado. Objetivo: ERP em uso pelas áreas administrativa, fi-

nanceira e educacional. Responsável Técnico: Departamento Nacional do Senac. Respon-

sável da Área de Negócio: Equipes da DAF e DEP. Criticidade: Alta; 

• RM Labore / Chronus e Vitae: Objetivo: Automatizar os processos da área de RH. Respon-

sável Técnico: TOTVS. Responsável da Área de Negócio: Gestor do NUP. Criticidade: Al-

ta. 

 

8.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 

(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 

As melhores práticas de Governança de TI recomendam que qualquer instituição pública 

ou privada, que deseja realizar uma gestão eficiente, necessita de um Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação, visto que um dos principais motivos para essa gestão é a crescente dependência da 

organização em relação à informação e, consequentemente à tecnologia. 

 O principal objetivo da Governança de TI é o seu alinhamento aos requisitos do negócio 

da organização, baseado na continuidade, nas estratégias e no atendimento a marcos de regulação 

externos, conforme mencionado na obra de Fernandes e Abreu (2008).  

No caso do Senac-DF, este Plano representará um instrumento que o norteará no tratamen-

to das necessidades de TI para apoiar e contribuir com os objetivos estratégicos, além de: 

• Prover a TI um melhor entendimento das estratégias do negócio, podendo assim 

transformá-las em planos de sistemas informatizados, infraestrutura e adequação de processos; 

• Priorizar as iniciativas de TI com foco em atender ao planejamento das áreas de ne-

gócio e ao orçamento pré-estabelecido; 

• Definir regras claras sobre a responsabilidade de decisões e ações acerca de inves-

timentos e execução de projetos de TI; 

• Contribuir para o gerenciamento de riscos e para a continuidade operacional do ne-

gócio. 

Os procedimentos e soluções que constam no PDTI foram identificados e analisados com a 

Direção Regional, com as Unidades Operativas, com a Divisão de Educação Profissional e com as 
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demais Divisões, a fim de se obter as necessidades informacionais e planejar as possíveis ações a 

serem executadas pela área de Tecnologia da Informação. 

O PDTI tem a previsão de revisão semestral com o objetivo de mantê-lo alinhado ao Plane-

jamento Estratégico e ao Plano de Trabalho Anual e contemplar eventuais mudanças contextuais 

sobre a TIC. 

Alinhamento com o Plano Estratégico: 

Sistema Senac 

Senac-DF 

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico da TI 

Gestão Institucio-

nal 

Aprimorar a Gestão de Pro-

cessos 

3. Promover a melhoria na qualidade dos 

serviços de TI 

4. Aprimorar o gerenciamento de ativos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

2. Aprimorar o controle e unificar os siste-

mas de informações do Senac-DF 

Garantir o alinhamento à 

estratégia organizacional 

3. Promover a melhoria na qualidade dos 

serviços de TI 

Modernizar a Gestão 

1. Adequar os recursos de TIC em ambientes 

pedagógico e administrativo 

3. Promover a melhoria na qualidade dos 

serviços de TI 

4. Aprimorar o gerenciamento de ativos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

5. Promover a ampliação e a melhoria da 

infraestrutura e conectividade de TI 

2. Aprimorar o controle e unificar os siste-

mas de informações do Senac-DF 

Desenvolver competências 

voltadas para o negócio da 

organização 

3. Promover a melhoria na qualidade dos 

serviços de TI 

Inovação e Gestão 

do Conhecimento 

Garantir o Desenvolvimento 

e a integração dos sistemas 

5. Promover a ampliação e a melhoria da 

infraestrutura e conectividade de TI 
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de informação e comunica-

ção que suportem o negócio 

do Senac-DF 

2. Aprimorar o controle e unificar os siste-

mas de informações do Senac-DF 

Orientação para o 

Mercado 

Aumentar a satisfação do 

Cliente 

1. Adequar os recursos de TIC em ambientes 

pedagógico e administrativo 

3. Promover a melhoria na qualidade dos 

serviços de TI 

Aumentar a participação no 

mercado 

1. Adequar os recursos de TIC em ambientes 

pedagógico e administrativo 

 

Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas 

reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

As principais competências e atribuições descritas no Regulamento do Comitê de TI são: 

• Alinhamento das ações de TI aos projetos e atribuições das áreas de negócio; 

• Participação na composição de equipes de projetos corporativos de TI; 

• Avaliação das propostas, ideias, sugestões, necessidades e requerimentos para uso de TI 

em atividades específicas ou no ambiente corporativo; 

• Avaliação e priorização dos projetos de TI que serão submetidos à DIREG; 

• Acompanhamento do desenvolvimento e da implantação dos projetos aprovados; 

• Avaliação da qualidade de serviços e produtos de TI; 

• Análise e manifestação sobre o Plano Diretor de Informática do Senac-DF - PDTI; 

• Recomendação de projetos e medidas buscando o aperfeiçoamento de normas, padrões 

técnicos ou administrativos, racionalização no uso de recursos de TI. 

O Comitê é composto por: 

• Dois representantes do NIG; 

• Um representante da área do NOF; 

• Um representante da área de Planejamento; 

• Um representante da DAF; 

• Um representante da DEP; 

• Um servidor que será designado para o exercício de secretaria do Comitê. 

Foram realizadas 2 reuniões com o Comitê, momento nas quais optou-se pela realização de  levan-

tamentos com a área de planejamento e com as demais áreas demandantes para a elaboração do 

PDTI. 
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8.3.3 Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas 

Hoje são realizados suporte a sistemas e serviços, entretanto, os processos da área de TI 

deverão ser adequados conforme as melhores práticas previstas na ITIL. Para tal, os técnicos da 

área deverão ser capacitados, e também, deverá ser implantado o software MS SCCM para auto-

mação desses processos. 

Os projetos dependiam da realização de processos licitatórios (12 no total) para aquisição 

de equipamentos para atendimento as demandas previstas no PDTI, o que foi feito com recursos 

do PNI (Plano Nacional de Investimentos). A verba total disponibilizada foi de R$ 9.900.000,00 

(nove milhões e novecentos mil reais), para aquisição de recursos para as áreas de TI e saúde, sen-

do que, R$ 8.417.215,81 (Oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e quinze reais e 

oitenta e um centavos) foram gastos na aquisição e equipamentos de informática. Com exceção da 

licitação para aquisição de equipamentos para implantação de rede Wi-Fi acadêmica, todos os 

processos licitatórios foram iniciados e concluídos em 2015. Em 2016 serão realizadas as implan-

tações desses equipamentos e disponibilizados os serviços para os quais esses foram adquiridos. 

 

8.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

8.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contrata-

ção de serviços ou obras 

A Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental (ASA) possui a finalidade de promover o 

desenvolvimento da consciência da sustentabilidade socioambiental no âmbito da Instituição. 

Nesse sentido, foi implantado o programa de separação de resíduos recicláveis em todas as unida-

des do Senac-DF. Foram realizados contratos de parcerias com cooperativas de catadores. Atual-

mente as coletas vêm sendo realizadas nas unidades Sede, Sobradinho e Taguatinga. Os contratos 

estão em processo de revisão para melhorar as ações e atender as demais unidades. 

Além dessas coletas, o óleo de cozinha produzido nos cursos de gastronomia são coletados e trata-

dos pela empresa ECOLIMP, e os resíduos eletrônicos são recolhidos pela cooperativa VIDA 

NOVA. Ambas são certificadas para o tratamento e destinação de seus respectivos resíduos. 

No ano de 2015 a ASA promoveu ações de divulgação e sensibilização junto aos seus servidores, 

por meio das campanhas internas, como a “adoção de canecas” para redução do uso de copos des-

cartáveis, resultando em uma diminuição de 50% no consumo no ano de 2015, e objetivando am-

pliar para 90% em 2016. 
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Também são realizadas palestras junto aos alunos do Senac-DF com a temática sustentável 

desde 2013, visando sensibiliza-los sobre temas como a importância da coleta seletiva. No ano de 

2015,1690 alunos participaram das palestras. 

Não há participação do setor nos processos licitatórios para aquisição de bens ou contrata-

ção de serviços e não existe um plano de gestão de logística sustentável (pls). 
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9. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle 

 

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Informamos que, durante o exercício de 2015, não ocorreram deliberações direcionadas a 

esta UPC por parte do Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Quadro 9.2.1 Relatório de cumprimento das recomendações do OCI  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do relatório de auditoria Item do RA Comunicação expedida 

1 Controladoria Geral da União 2015 - Ofício nº 201503963 

Órgão/entidade objeto da recomendação 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Descrição da recomendação 

3.2.2.1 CONSTATAÇÃO 

Celebração de Termo de Cooperação indevido para aquisição de espaço publicitário na revista da Fecomércio, com 

participação de empregados da Entidade na elaboração do periódico, sem revisão legal. 

Recomendação 1:  

Elaborar plano de mídia para o SENAC/DF que contemple, ao menos, os objetivos do plano de mídia; os veículos 

de comunicação, mercado e concorrência; o público-alvo; os meios de divulgação; o cronograma de veiculação; as 

peças e formatos; os responsáveis pela elaboração e o orçamento detalhado subsidiado por estudos de viabilidade 

econômica, abstendo-se de realizar novas contratações de serviços de comunicação e marketing enquanto o plane-

jamento não for finalizado. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 

Direção Regional 

Síntese da providência adotada 

3.2.2.1 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, este Senac-DF informa que o Plano de mídia foi elaborado para os exercícios de 2015 e 

2016. 

 

Síntese dos resultados obtidos 
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Os comentários e as recomendações apresentadas pela Auditoria Da Controladoria Geral da União, contribuíram para 

o aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos  contábeis,  de  modo  a  proporcionarem  à  UPC maior  

segurança  sobre  as  transações  realizadas. 

  

 

Quadro 9.2.2 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do relatório de auditoria Item do RA Comunicação expedida 

1 Controladoria Geral da União 2015 - Ofício nº 01503963 

Órgão/entidade objeto da recomendação 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Descrição da recomendação 

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

Inconsistências no registro e contabilização das matrículas na execução do Pronatec Bolsa-Formação. 

Recomendação 1:  

Apresentar ao SENAC/DN a necessidade de compensação dos recursos financeiros recebidos referente às matrículas 

de alunos que deveriam ter sido canceladas e não foram (item 02 da constatação) e daqueles que não seja mais possí-

vel obter o termo de compromisso assinado / guarda da documentação (itens 03 e 04 da constatação), com posterior 

repasse a menor pelo SENAC/DN, proporcional ao número de horas-aula das matrículas em apreço, e indicação de 

que essas matrículas não foram realizadas para fins de prestação de contas junto ao MEC. 

 

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

Repasse de recursos por meio de Acordos de Cooperação, aplicando regras de Contratos. 

Recomendação 1:  

Criar normativo interno para regulamentar o repasse de recursos por meio de transferências para terceiros, nos 

moldes previstos no Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 507/2011. 

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

Ausência de demonstração de inviabilidade de competição em contratações diretas por inexigibilidade, deficiências na 

formalização dos processos e ausência de planejamento das aquisições. 

Recomendação 1:  

Realizar planejamentos das aquisições, mediante o prévio levantamento das necessidades pelas áreas demandantes.  

 

Recomendação 2: 

Passar a instruir os processos de compra direta de licitação, apresentando a motivação, a justificativa dos preços 
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praticados e ratificação da autoridade competente. 

3.2.1.2 CONSTATAÇÃO 

Falta de planejamento para as aquisições de gêneros alimentícios, gerando racionamento de despesa com fuga do 

procedimento licitatório. 

Recomendação 1:  

Estabelecer rotinas de as áreas demandantes apresentem ao setor de compra suas necessidades de forma concentra-

da e periódica, com vistas a possibilitar a aquisição de bens forma planejada. 

 

3.2.2.2 CONSTATAÇÃO 

Celebração de Termo de Cooperação indevida para aquisição de espaço publicitário na revista da Fecomércio, sem 

referencial de preço. 

Recomendação 1:  

Promover alterações na gestão das atividades de comunicação e marketing do Senac/DF, garantindo que o plane-

jamento, monitoramento e decisão das ações sejam realizados pelo Diretor Regional da Entidade. 

 

Recomendação 2: 

Garantir que a Assessoria de Comunicação e Marketing não realize atividades relacionadas à produção da Revista 

Fecomércio, participando apenas da concepção de peças e matérias publicitárias de interesse do Senac/DF. 

 

Recomendação 3: 

Instituir processo de aquisição mediante licitação, demonstrando a necessidade e viabilidade econômica, de contra-

tação de espaço publicitário na Revista Fecomércio, se for o caso. 

 

3.3.1.2 CONSTATAÇÃO 

Falhas no planejamento do quantitativo e preço do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 12/2013. 

Recomendação 1:  

Criar normativo interno estabelecendo as responsabilidades dos setores demandantes relacionadas à identificação 

da quantidade e do preço de referência dos bens e serviços a serem adquiridos pela Entidade. 

 

3.3.1.4 CONSTATAÇÃO 

Uso de marcas na descrição de itens licitados sem justificativa técnica e ausência de critérios objetivos na avaliação de 

amostras em concorrência para formação de registro de preços de produtos de limpeza e de materiais descartáveis. 

Recomendação 1: 

Elaborar normativo interno para aquisição de produtos que preveja: (i) justificativa técnica e/ou econômica quando 

da necessidade de indicação de marca; (ii) definição de critérios objetivos de avaliação de amostras em licitações. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 

Direção Regional 

Síntese da providência adotada 
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1.1.1.1 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, informamos que o Senac-DF, identificou que vários alunos encontravam-se na situação 

relatada por essa auditoria. Para solucionar o problema e tendo em vista que os dados de meses/anos anteriores já 

haviam sido enviados para o DN, por meio do Relatório de Produção, foi solicitado ao Departamento Nacional os 

ajustes necessários. O Senac DN está em fase de análise para a solução das inconsistências. 

Providências a serem implementadas: 

 

3.1.1.1 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, este Regional informa que, por se tratar de uma prática corrente, aplicado a todos os 

Regionais, a recomendação será encaminhada ao Departamento Nacional, para refletir sobre o assunto e adotar os 

procedimentos cabíveis. 

 

3.2.1.1 Providências a serem implementadas: 

Quanto á recomendação 1, informamos que o Senac-DF envidará esforços no sentido de elaborar e fazer cumprir 

um planejamento de compras para nortear os processos de aquisições. 

 

Quanto á recomendação 2, os procedimentos relacionados às aquisições por inexigibilidade serão revistos e forma-

lizados de maneira que não deixem dúvida quando às práticas. 

 

3.2.1.2 Recomendação 1:  

Estabelecer rotinas de as áreas demandantes apresentem ao setor de compra suas necessidades de forma concentra-

da e periódica, com vistas a possibilitar a aquisição de bens forma planejada. 

 

3.2.2.2 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, o Senac-DF, juntamente com os demais parceiros da Comunicação elaborará um Termo 

de Gestão compartilhada ou Cooperação Técnica , definindo as responsabilidades de cada parte, o que permitirá 

que cada parceiro gerencie com maior clareza o que lhe compete. 

 

Quanto à recomendação 2, o Senac-DF, juntamente com os demais parceiros da Comunicação elaborará um Termo 

de Gestão compartilhada ou Cooperação Técnica, definindo as responsabilidades de cada parte, o que permitirá que 

cada parceiro gerencie com clareza o que lhe compete. 

 

Quanto à recomendação 3, informamos que esta foi acatada pelo Gestor.  As aquisições estão sendo realizadas por 

meio de licitação. A partir de 2015, estão sendo realizadas novas licitações abrangendo todas as aquisições da área 

de comunicação. 

  

3.3.1.2 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, informamos que os normativos já existem e não foram observados em alguns casos, en-

tretanto o Senac-DF envidará esforços no sentindo de fazer cumprir as normas e seguir os padrões de qualidade de 
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sempre. 

 

3.3.1.4 Providências a serem implementadas: 

Quanto à recomendação 1, o Senac-DF, juntamente com os demais parceiros da Comunicação elaborará um Termo 

de Gestão compartilhada ou Cooperação Técnica, definindo as responsabilidades de cada parte, o que permitirá que 

cada parceiro gerencie com maior clareza o que lhe compete. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Os comentários e as recomendações apresentadas pela Auditoria da Controladoria Geral da União, contribuíram para 

o aperfeiçoamento dos controles internos e procedimentos  contábeis,  de  modo  a  proporcionarem  à  UPC maior  

segurança  sobre  as  transações  realizadas. 

  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

A necessidade de mudança dos sistemas corporativos utilizados por esta UPC, durante o exercício de 2015, causaram 

implicâncias para o atendimento e consolidação das informações demandados pela Controladoria Geral da União. 

 

 

Quadro 9.2.3 Relatório de cumprimento das recomendações do OCI  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do relatório de auditoria Item do RA 
Comunicação expedi-

da 

1 Conselho Fiscal - Relatório de Auditoria de 2015 - Ofício nº 431/2015 

Órgão/entidade objeto da recomendação 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Descrição da recomendação 

1.2 FRACIONAMENTO DE COMPRAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a Resolução n° 958/2012, quanto aos limites para dispensa de licitação. 

 

1.3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E COMPRA DE PRODUTOS SEM LICITAÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que na realização de compras ou execução de serviços, sejam observados os limites previstos na nor-

ma interna de licitação. 
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1.4 FALTA DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE QUANDO DO JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que sejam feitos esforços para evidenciar sempre a busca das melhores condições comercias para a 

instituição. 

 

1.8.2 FALTA DE REGISTRO DAS BONIFICAÇÕES RECEBIDAS DE FORNECEDORES 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que as mercadorias e produtos recebidos em bonificação sejam registrados nos controles do almoxari-

fado, as quais reduziram o custo do produto bonificado, o que otimizará o resultado operacional dos restaurantes. 

 

2.1.2 FUNDO ROTATIVO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja sempre observada a competência no registro das receitas e despesas, evitando assim com-

prometer o princípio da competência, tanto quanto a execução orçamentária de os índices econômicos financeiros. 

 

2.1.4 VALORES A RECEBER 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que todas as contas contábeis sejam conciliadas tempestivamente, apurando as diferenças entre os 

saldos dos sistemas, registrando todas as variações da carteira do contas a receber e, que sejam procedidas as devidas 

correções. 

 

2.2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.2.1 Recomendação do Conselho Fiscal: 

E em vista do exposto, recomendamos uma revisão na previsão orçamentária como forma de evitar a repetição do fato 

ocorrido no exercício de 2014, quando diversas despesas estiveram além da previsão orçamentária. 

 

2.3.2.3 DEPRECIAÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que o Regional aprimore os controles de revisão dos lançamentos contábeis, evitando ocorrências 

como as ocorridas no processo de depreciação de bens. 

 

3.1.2.1 FALTA DE PADRONIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA ESTIMATIVA DE VALOR 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a padronização, assim como a criação de formulário especifico relativos aos procedimentos para 

obtenção da estimativa de preço dos processos licitatórios. 

 

3.1.2.2 FALTA DE MAPA DE APURAÇÃO PARA JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 
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Recomendamos que a comissão de licitação passe a utilizar o mapa de apuração quando da avaliação e julgamento dos 

processos licitatórios. 

 

3.1.2.3 FALTA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RESULTADO FINAL DO CERTAME EM ATA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que os resultados finais dos certames sejam lavrados em Ata específica, atendendo assim os princí-

pios da transparência e da publicidade dos processos licitatórios. 

 

3.1.2.4 FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO EM DESACORDO COM A NORMA INTERNA EM 

VIGOR 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a norma interna de licitação, quando da realização de processos por registro de 

preço. 

 

3.1.2.5 REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM MODALIDADE INFERIOR A DEVIDA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que quando da realização de processos licitatórios, para os quais a administração do Regional tenha a 

provisão de renovações que atinjam o limite de até 60 (sessenta) meses, seja feita a provisão total dos gastos para o 

correto enquadramento da modalidade de licitação, atendendo assim a norma interna. 

 

3.1.3.1 CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a norma interna de licitação, quando da formalização dos contratos. 

 

3.1.3.3 ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM PREVISÃO DE ADITAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO E 

ACRÉSCIMOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que nos editais de licitação, relativos a compras por registo de preço, não estejam previstos os adita-

mentos de quantidade ou valores em atas, os quais são prerrogativas dos contratos, atendendo assim a legislação vi-

gente. 

 

3.1.3.4 RENOVAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SEM DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO 

REMANESCENTE DO PRODUTO A SER ADQUIRIDO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que na renovação das Atas de Registro de Preço conste o quantitativo remanescente a ser adquirido e 

que seja realizada pesquisa de mercado demonstrando que o preço registrado ainda se mantém vantajoso para o Senac. 

 

3.3.1.2.1 PROCESSO DE BAIXA COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que os processos de baixas contemplem toda a documentação pertinente ao processo, desde o seu 
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início, com o levantamento das condições dos bens e a solicitação das baixas, até sua finalização, com os documentos 

que comprovem a venda ou doação dos bens e os efetivos registros de baixa contábil pela contabilidade. 

 

3.3.1.2.2 BAIXAS OCORRIDAS FORA DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a contabilidade atente aos preceitos de competência, conforme determina as Normas Brasileiras 

de Contabilidade e o CODECO, registrando as baixas de bens de forma tempestiva e na data da efetiva transferência 

da propriedade ou descarte do bem. 

 

3.3.1.3 INVENTÁRIO FÍSICO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que o processo de sindicância seja conclusivo, determinando a apuração das responsabilidades e dos 

futuros trâmites (se haverá ressarcimento por alguma parte, se será feita a baixa contábil definitiva, etc.). 

 

3.4.2 INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PREVISTOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a tomada de providências, para obtenção dos recursos planejados, visando salvaguardar todo histórico 

corporativo da instituição e garantir a continuidade dos serviços. 

 

3.4.9 COMPRA DESNECESSÁRIA DE SOFTWARES DA ADOBE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos comunicar o fato ao Senac/DN, solicitando melhores esclarecimentos sobre o contrato feito com 

Adobe Systems Software Ireland Limited e a negociação junto ao representante comercial deste contrato, para descon-

to do valor de R$ 6.942,78. 

 

4.1.1 PRODUÇÃO INSTITUCIONAL  

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos apuração das divergências apontadas. 

 

4.1.2.2 CONTROLE FINANCEIRO – VALOR COMPROMETIDO X EXECUTADO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos apurar as divergências entre os quadros. 

 

4.1.2.3 APRENDIZ 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos apurar a diferença apontada. 

 

4.1.2.4.1 ALUNOS EM DESACORDO COM A IDADE MÍNIMA PREVISTA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos maior controle no sistema de matrículas, de forma a garantir os requisitos mínimos necessários para o 
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ingresso nas turmas, e atendimento as diretrizes 

 

4.3.1 EGRESSOS AO MERCADO DE TRABALHO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos avaliação dos egressos ao mercado de trabalho, a fim de obter melhores resultados quanto aos alunos 

cadastrados e alunos contratados. 

 

4.3.2 INCONFORMIDADE NAS IDADES DE ALUNOS MATRICULADOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos maior acompanhamento e revisão dos dados cadastrais, no intuito de evitar ocorrências como as des-

critas acima. 

 

5.3.1.1 AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DOS ALUNOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Unidade aprimore os controles internos no que tange a formalização dos documentos e formulá-

rios dos alunos. 

 

5.3.1.2 AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE ÀS MATRÍCULAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Unidade aprimore os controles internos no que tange a formalização e salvaguarda de todos os 

documentos e formulários dos alunos, a fim de evitar questionamentos pelos órgãos fiscalizadores. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 

Direção Regional 

Síntese da providência adotada 

1.2 Providências do DR-DF: 

Informamos que o valor para aquisição de suprimentos por meio de "dispensa" foi ultrapassado e a compra foi autori-

zada. Informamos, também, que já está em vigência a concorrência 05/2015 para aquisição de cartuchos e toner. E, 

que dentro do valor apurado por esse Conselho Fiscal, consta incluso o valor de R$ 14.716,85, referentes as aquisi-

ções de suprimentos por meio da concorrência 04/2013, vigente até  26/09/2014, sendo esses relacionados indevida-

mente como "dispensa". 

 

1.3 Providências do DR-DF: 

Este Regional informa que, com relação às aquisições junto ao fornecedor Marcia de Melo Branco, essas foram feitas 

com base no preço do dia, conforme motivo de dispensa disposto no artigo 9º, inciso VII da Resolução 958/2012. 

Esclarecemos, também, que o pagamento no montante de R$ 310.544,94, realizado naquele período de 2014 para 

Rafael dos Santos Azevedo, foi a título de adiamentos com posterior prestação de contas, visto que esse exerce com-

petências como Tesoureiro neste Regional. Informamos, ainda, que as recomendações serão atendidas e os limites 

observados.  
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1.4 Providências do DR-DF: 

As recomendações serão atendidas, tendo em vista a busca das melhores condições comerciais e qualidade dos produ-

tos para o Senac-DF. 

 

1.8.2 Providências do DR-DF: 

As bonificações serão registradas da forma que dispõe Perguntas e Respostas do CODECO nº 8, esclarecemos, ainda, 

que as orientações foram encaminhadas aos gestores para que nos próximos lançamentos seja observada a natureza da 

operação.  

 

2.1.2 Providências do DR-DF: 

Consideramos o ponto como atendido em razão da publicação da Portaria “E” Senac nº 24/2015 de 23 de janeiro de 

2015 e  a Portaria “E” Senac nº 124/2009 de 08 de junho de 2009, que cancelam o Fundo Rotativo conforme anexo nº 

2.1.2. 

 

2.1.4 Providências do DR-DF: 

Devido a transição de sistema RM x SEI dificultou-se em manter conciliado os saldos do contas a receber e contabili-

dade, porém, esse problema foi ajustado e as contas encontram-se conciliadas desde então. 

 

2.2.1 Providências do DR-DF: 

A revisão foi efetuada nos meses de Junho/Julho pelo Regional, utilizando-se das normas constantes no Código de 

Contabilidade e Orçamento. A referida revisão foi aprovada pelo Conselho Fiscal em sua 49ª sessão realizada no dia 

11/09/2015, relatada pelo conselheiro, o senhor Helton Andrade. 

 

2.3.2.3 Providências do DR-DF: 

Em atendimento a esse ponto, informamos que na transição de implantação do Sistema Escolar Integrado-SEI o cálcu-

lo de depreciação foi realizado em outubro de 2014. E que, atualmente o Regional registra a depreciação mensalmente 

em conformidade com os relatórios do sistema de patrimônio. 

 

3.1.2.1 Providências do DR-DF: 

Recomendação atendida, informamos que já adotamos o mapa para demonstrações dos preços estimados 

 

3.1.2.2 Providências do DR-DF: 

As recomendações serão atendidas com a elaboração e a adoção de mapa de apuração para os próximos procedimen-

tos licitatórios. 

 

3.1.2.3 Providências do DR-DF: 

Este Regional informa que o resultado do julgamento da licitação já são lavrados em Ata. 

 

3.1.2.4 Providências do DR-DF: 
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As recomendações serão atendidas de acordo com a norma interna de licitações. 

 

3.1.2.5 Providências do DR-DF: 

Recomendação atendida. Este Regional informa que aumentará a fiscalização dos valores contratuais para que os 

valores não sejam ultrapassados. 

 

3.1.3.1 Providências do DR-DF: 

Recomendação acatada e atendida. A Assessoria Jurídica deste Senac-DF irá solicitar ao Setor de Contratos e Convê-

nios que proceda à alteração dos contratos referidos nesse item, para a inclusão do prazo de vigência.  

 

3.1.3.3 Providências do DR-DF: 

As recomendações serão atendidas, sendo retirada esta informação. 

 

 

3.1.3.4 Providências do DR-DF: 

As recomendações serão atendidas, sendo realizada novas pesquisas de mercado e indicado o quantitativo remanes-

cente. 

 

3.3.1.2.1 Providências do DR-DF: 

Informamos que as recomendações serão atendidas para os próximos processos de baixas.  

 

3.3.1.2.2 Providências do DR-DF: 

Recomendação acatada e atendida. Esclarecemos que alguns lançamentos foram realizados fora do período de compe-

tência em razão de problemas com a migração de sistemas. 

 

3.3.1.3  Providências do DR-DF: 

Informamos que as recomendações serão atendidas para os próximos processos de sindicância. 

 

3.4.2 Providências do DR-DF: 

Recomendação atendida. Os recursos para implantação do Plano de Contingência já foram adquiridos. 

 

3.4.9 Providências do DR-DF: 

Conforme recomendado por esse Conselho Fiscal, informamos que este Regional entrou em contato com o Departa-

mento Nacional-DN e fomos informados sobre a possibilidade de utilizarmos os produtos da Adobe em todas as uni-

dades, o que não ocorria no passado. A aquisição das licenças foi feita por desconhecimento dessa informação. Adici-

onalmente, informamos que o licenciamento referente a essas licenças findou-se em outubro do corrente ano e não 

será renovado. Desse modo, consideramos essa recomendação como atendida.  

 

4.1.1 Providências do DR-DF: 

Informamos que as diferenças são resultados de matrículas migradas do sistema Advance para o Sistema SEI, que 
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vieram com status incorreto. As mesmas já foram ajustadas. Também ocorreram casos de matrículas de aproveitamen-

tos de estudos que não foram reconhecidas pelo antigo sistema de Gestão da Produção - GP2011. Como esse sistema 

foi descontinuado e a produção hoje é enviada via sistema SEI, esse problema não ocorre mais.   

 

4.1.2.2 Providências do DR-DF: 

O saldo apresentado nas demonstrações contábeis em 31/12/2014 é de R$ 592.853,02. Porém, este valor foi atualizado 

no Contábil em março de 2015, pois nessa data foi recebida a Circular DN 0533 onde constava o valor consolidado de 

R$ 8.443.474,04. Segue anexo nº 4.1.2.2, documento razão que demonstra o lançamento de atualização. 

 

4.1.2.3 Providências do DR-DF: 

Informamos a esse Conselho que as diferenças apontadas compreendem as exclusões de dos alunos desistentes, que 

automaticamente tem as matrículas excluídas pelo Sistema de Gestão da Produção-GP 2011. Informamos, ainda, que 

as diferenças foram apuradas. 

 

4.1.2.4.1 Providências do DR-DF: 

Quanto aos alunos apontados neste item, informamos que o aluno Lucas Nunes da Silva foi matriculado com idade em 

desacordo. Já em relação à aluna Gabriela da Silva Paulo informamos que ela tinha 18 anos à época da matricula, 

visto que sua data de nascimento é 10/05/1994. De toda forma, reforçaremos juntos as unidades operativas, em espe-

cial a Central de Relacionamento com o Cliente, com vista a aprimorar e intensificar o controle sobre o processo de 

matrícula dos clientes, observando-se todos os requisitos específicos dos cursos. 

 

4.3.1 Providências do DR-DF: 

Recomendação acatada. Este Regional envidará todos os esforços para fazer o acompanhamento dos egressos envia-

dos ao mercado de trabalho. 

 

4.3.2 Providências do DR-DF: 

Informamos que os dados serão alterados de acordo com a data real de matrícula dos alunos referidos. De igual modo, 

reforçaremos as unidades operativas, em especial à Central de Relacionamento com o cliente, para se ter mais cuidado 

no processo de matrícula dos clientes, observando-se os dados com mais atenção. 

 

5.3.1.1 Providências do DR-DF: 

Em atendimento a esse ponto, comunicamos a esse CF que foi realizado levantamento nas turmas, e que as documen-

tações necessárias foram providenciadas. Os setores responsáveis foram orientados com relação aos controles internos 

e à formalização e salvaguarda dos documentos pertinentes a encaminhamentos, formulários e toda a documentação 

escolar individual de cada aluno. A Unidade Operativa foi orientada a ter maior cuidado nestes processos e será mais 

acompanhada doravante para evitar outras situações similares. Enviamos os contratos dos referidos alunos como por 

meio do anexo nº 5.3.1.1. 

 

5.3.1.2 Providências do DR-DF: 

Foi realizado levantamento nas turmas e as documentações necessárias foram providenciadas. Os setores responsáveis 
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foram orientados com relação aos controles internos e à formalização e salvaguarda dos documentos pertinentes a 

encaminhamentos, formulários e toda a documentação escolar individual de cada aluno. Os alunos da turma do curso 

Técnico em Informática: Alexandre Albuquerque, Bianca Carvalho, Fhelip Correa, Jorge Christian Silva e Lorrayne 

Costa que constavam sem documentação, estavam em estágio e com a documentação separada, desta forma, segue 

cópia da documentação do aluno. Os alunos da turma do curso Técnico em Informática: Daniel Nunes, Débora Rodri-

gues, Farailde Pereira e João Paulo Neridos que constavam sem assinatura o termo de compromisso, tiveram o termo 

impresso de forma manual devido a erros do SISTEC, desta forma, seguem cópias dos termos assinados pelos alunos, 

na forma no anexo nº 5.3.1.2. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Os comentários e as recomendações apresentadas pela Auditoria do Conselho Fiscal- CF, contribuíram para o aperfei-

çoamento dos controles internos e procedimentos  contábeis,  de  modo  a  proporcionarem  à  UPC maior  segurança  

sobre  as  transações  realizadas. 

  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A necessidade de mudança dos sistemas corporativos utilizados por esta UPC, durante o exercício de 2015, causaram 

implicâncias para o atendimento e consolidação das informações demandados pela Auditoria do CF. 

 

 

Quadro 9.2.4 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do relatório de 

auditoria 
Item do RA 

Comunicação 

expedida 

1 
Conselho Fiscal - Relatório de 

Auditoria de 2015 
- 

Ofício nº 

431/2015 

Órgão/entidade objeto da recomendação 

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 

Descrição da recomendação 

 

1.1 SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que as despesas com serviços de propaganda e publicidade sejam realizadas apenas através da inter-
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mediação da Radiola Ltda., contratada para execução de tais serviços, e que o plano de Mídia contemple de forma 

detalhada e abrangente, todos os aspectos da estratégia publicitária que são relevantes para as tomadas de decisões 

estratégicas de mídia. 

1.10 FALHA NA UTILIZAÇÃO DO RAT-AJUSTADO GEROU CÁLCULO E RECOLHIMENTO A MENOR EM 

GUIAS DO INSS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a correção nos percentuais aplicados no cálculo do RAT – Ajustado, assim como sejam recolhidos os 

valores mensais pagos a menor. 

 

1.11 DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS NA BASE DE PRODUÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos realizar levantamento das duplicidades registradas no sistema da produção e, no caso das matrículas 

Pronatec em que houve o repasse aos DRs, o valor seja devolvido ao DN para a devida prestação de contas junto ao 

FNDE. 

 

1.12 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES EM DESACORDO COM O REGULAMENTO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos avaliar a contratação de instrutores, evitando ocorrências como as descritas acima, regularizando a 

situação dos instrutores citados. 

 

1.13 CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA HABILITADA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a legislação vigente, como forma de evitar possíveis autuações em caso de fiscali-

zação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

1.5 COMPROVANTE DE REPASSE FINANCEIRO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que sejam incluídos neste relatório as informações de data e hora de emissão e o seu mês de compe-

tência, visando dar o máximo de transparência e exatidão na conferência de valores repassados do Pronatec. E que 

também se faça a correção no nome do órgão governamental para MEC. 

 

1.6 INADIMPLÊNCIA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a manutenção de ações junto aos devedores, visando a redução do nível de inadimplência e, nos casos 

onde haja a impossibilidade de recuperação, que continuem sendo encaminhados ao Conselho Regional para a sua 

efetiva baixa.  

 

1.7 PAGAMENTOS EM ABERTO RELATIVOS AO PLANO DE SAÚDE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que sejam tomadas medidas cabíveis, junto aos devedores, visando a imediata recuperação dos valo-
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res em aberto. 

 

1.8.1 DIFERENÇA FINANCEIRA ENTRE DESPESAS COM FORNECEDORES DE ALIMENTOS E BEBIDAS E 

ENTRADAS EM ESTOQUE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a realização de um levantamento, visando identificar a diferença apontada e os motivos que levaram a 

sua ocorrência, assim como sejam criados controles que evitem a repetição da falha apontada.  

 

1.8.3 FALHAS DE CONTROLE NO ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE SENAC/DF 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que sejam criados procedimentos que otimizem os controles do restaurante, de forma a evitar perdas 

financeiras para a instituição. 

 

1.9 ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos uma revisão nos procedimentos de concessão do benefício de alimentação, para os empregados do 

Senac/DF, evitando assim uma possível demanda trabalhista. 

2.3.1.1 AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS E 

SANITÁRIA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos obtenção da documentação pendente, como forma de atender a legislação vigente e evitar perdas a 

Entidade. 

 

2.3.1.2 ICMS COM BASE DO REGISTRO DIFERENTE DA BASE DE RECOLHIMENTO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos apurar o motivo das divergências entre os relatórios, com base nos documentos fiscais, objetivando 

respaldar os valores efetivamente pagos. 

  

2.3.1.3 CRÉDITOS DE ICMS NÃO UTILIZADOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja feito levantamento de todos os créditos efetivamente não utilizados, verificando a possibili-

dade de utilização dos mesmos por outra Unidade do DR/DF. 

 

2.3.2.1 SALDOS ESTÁTICOS  

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos uma análise criteriosa em todos os saldos estáticos, buscando sua regularização. 

2.3.2.2 PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 

 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a conciliação entre as áreas contábil e de pessoal, apurando as possíveis diferenças, apontando os 
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procedimentos adotados para os ajustes. 

 

2.3.3.3 TRABALHISTAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que para todos os processo onde o Senac/DF configure como réu, a assessoria jurídica demonstre a 

probabilidades de perda, como forma de atender ao CODECO, assim como demonstrar a real situação econômico-

financeira do DR. 

 

2.3.3.4 TRIBUTÁRIOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Assessoria Jurídica se posicione quanto ao respectivo processo do INSS, para que se proceda o 

devido registro contábil em caso da probabilidade de perda ser provável, conforme determina o CODECO. 

 

2.3.3.5 DEPÓSITO JUDICIAL – ASSESSORIA JURÍDICA X CONTABILIDADE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos uma maior interacionamento entre a contabilidade e assessoria jurídica, de forma que todos os depósi-

tos em garantia estejam registras como ativo da entidade e que a partir daí, periodicamente sejam feitas as atualizações 

com base nas informações obtidas junto ao Banco do Brasil S/A e C.E.F. 

 

2.3.4.1 CONTROLE FINANCEIRO DOS DIREITOS AUTORAIS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Face ao exposto recomendamos que a documentação base para pagamento dos direitos autorais seja também suporta-

da de informações extraídas diretamente do sistema Fênix, como forma de dar mais fidedignidade a documentação de 

pagamento. 

 

3.1.3.2 PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS ACIMA DO LIMITE PREVISTO EM NORMA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a norma interna de licitação, quando da formalização dos contratos. 

 

3.2.1.1 CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja apurada e corrigida as diferenças, com as devidas justificativas. 

 

3.2.1.3 COLABORADORES DO DR/DF LOTADOS EM OUTRAS ENTIDADES 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que as despesas dos colaboradores cedidos sejam rateadas entre as instituições tomadoras de seus 

serviços, não sendo esses custos, única e exclusivamente do Senac. 

 

3.2.1.4.1 SALDO DE DIAS TRABALHADOS CALCULADOS A MENOR EM RESCISÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 
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Recomendamos que os cálculos relativos a rescisões de contratos de trabalho, ocorridas no mês de fevereiro à quanti-

dade de dias seja de 28 ou 29 dias, evitando assim prejuízo ao credor. 

 

 

3.2.1.5.1 CONCESSÃO DE FÉRIAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a concessão de férias esteja em conformidade com a legislação vigente. 

 

3.2.2.1 CONCESSÃO DE HORAS EXTRAS A EMPREGADOS CONTRATADOS SOB REGIME DE TEMPO 

PARCIAL 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja observada a legislação vigente, quando da execução de horas extras pelos empregados. 

 

3.2.2.2 INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO NA JORNADA DIÁRIA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos atender a legislação vigente. 

 

3.2.2.3 MARCAÇÃO DE PONTO NO INTERVALO PARA REFEIÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que o Regional efetue uma avaliação dos procedimentos atualmente adotados para apuração do regis-

tro de ponto, visando sua melhoria e redução no quantitativo de horas extras realizadas nos intervalos para refeição. 

 

3.2.3.1 EXAMES PERIÓDICOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que o acompanhamento e controle dos exames médicos ocupacionais sejam realizados, no intuito de 

avaliar possíveis falhas e atrasos no processo de renovação desses exames, cumprindo assim a legislação vigente. 

 

3.2.4.1.1 AUSÊNCIA E IRREGULARIDADE DOS PROGRAMAS PPRA E PCMSO DAS UNIDADES 

OPERATIVAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos providenciar e encaminhar as vias desses programas às Unidades do Senac/DF, no intuito de atender 

as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho determinadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

3.2.4.2 PROCESSO SELETIVO – COBRANÇA DE TAXA 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos obter posicionamento formal do Departamento Nacional, quanto a legalidade da cobrança de taxas 

para inscrição em processo seletivo, uma vez que não há tal previsão na Resolução Senac 875/2008, que estabelece 

normas de processo seletivo para contratação de funcionários. 

 

3.2.4.3 COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO POR ABANDONO DE EMPREGO 
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Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que o Regional aprimore a comunicação direcionada aos empregados 

caracterizados como abandono de emprego, no intuito de se resguardar de futuros 

questionamentos ou passivos trabalhistas. 

 

3.2.4.4 SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Entidade aprimore seus controles internos no que tange a solicitação, aprovação e pagamento 

de horas extras, devidamente respaldados por documentos hábeis para tais ações e registrados por todos os interessa-

dos, antes mesmo dos instrutores assumirem as programações de troca de turnos. 

 

3.3.1.4 PROCESSO DE SINDICÂNCIA – FALHAS APONTADAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Entidade aprimore seus controles internos no que tange ao registro, salvaguarda e zelo dos bens 

patrimoniais, no intuito de evitar novas falhas como as citadas acima. 

 

3.3.2.1 SEGURO DAS CARRETAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos providenciar seguro para quando os veículos estiverem em movimento. 

 

3.3.2.2 SEGURO DE VEÍCULO PENHORADO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos providenciar seguro para o veículo mencionado, sob coberturas especificas que resguardem o mesmo, 

atendendo assim o que determina as normas financeiras descritas no CODECO. 

 

3.3.2.3 SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA EM APÓLICE PARA ALUNOS DESISTENTES E 

EVADIDOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja implantada rotina de envio mensal pelas Unidades ao Setor de Pessoal, para controle efetivo 

das apólices de seguro, evitando assim pagamento indevido de prêmio de seguro. 

 

3.4.1 INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES AGUARDANDO REESTRUTURAÇÃO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a imediata implantação das melhorias previstas, visando garantir um ambiente seguro e adequado 

para os ativos tecnológicos da instituição. 

 

3.4.3 PARALISAÇÃO DO SISTEMA DO RESTAURANTE POR LONGO PERÍODO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos providências imediatas para evitar a falha identificada, com melhorias na infraestrutura utilizada e 

que sejam aplicadas as multas previstas no contrato da empresa Nihon, garantindo assim um atendimento de qualidade 
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a clientela Senac/DF. 

 

3.4.4 FALHA NA COMUNICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a imediata criação de uma rotina formalizada para a comunicação entre os setores envolvidos, no 

momento da admissão ou demissão de empregados. 

 

3.4.5 DIVERGÊNCIA NA CONTAGEM DOS COMPUTADORES EDUCACIONAIS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a análise e solução da diferença identificada. 

 

3.4.6 FALHAS E AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que seja providenciada junto aos desenvolvedores dos sistemas a criação das rotinas de integração, 

visando facilitar e aperfeiçoar os controles internos das áreas envolvidas. 

 

3.4.7 MÓDULO FISCAL DO SISTEMA SEI INCOMPLETO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a cobrança ao Senac/DN, gestor do Sistema SEI, o funcionamento completo do Módulo Fiscal. 

 

3.4.8 FALHAS NO SISTEMA DE PONTO DOS EMPREGADOS DA SEDE 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos a correção imediata da falha citada, evitando riscos de ações trabalhistas e possíveis multas no caso 

de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

4.1.1.2 GRAU DE APROVEITAMENTO 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos acompanhamento dos motivos da evasão como forma de melhorar os resultados obtidos, bem como 

das diferenças apuradas entre os dados do regional com os dados fornecidos no arquivo de produção do DN. 

 

5.2.1 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que sejam apuradas a divergências ocorridas e apuradas as responsabilidade em caso de perda do 

bem. 

 

5.3.1.3 DIVERGÊNCIA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Recomendação do Conselho Fiscal: 

Recomendamos que a Unidade aprimore os controles internos no que tange a formalização dos documentos e formulá-

rios dos alunos. 

Providências Adotadas 



 

106 

 

Setor responsável pela implementação 

Direção Regional 

Síntese da providência adotada 

1.1 Providências do DR-DF 

Em resposta a esse item, informamos que a recomendações serão atendidas e os Planos de Mídia serão elaborados 

para os próximos exercícios, inclusive subsidiando as próximas licitações. À vista disso, enviamos o Plano de Mídia 

assim como o cronograma para o exercício de 2015 por meio do anexo 1.1.  

  

1.10 Providências do DR-DF 

Adotaremos a orientação da Receita Federal quanto ao cálculo da GPS: Em conformidade com o ADE Codac nº 

3/2010, o FAP será informado no SEFIP com duas casas decimais, sem arredondamento (truncamento), até que nova 

versão do aplicativo permita informar corretamente. Porém, ao fazer o cálculo da contribuição previdenciária “RAT x 

FAP” na folha de pagamento, a empresa usará o multiplicador FAP com quatro casas decimais, motivo pelo qual a 

GPS gerada pelo SEFIP deverá ser desprezada. Prazo para atendimento até janeiro/2016. 

 

1.11 Providências do DR-DF 

As duplicidades em questão já foram levantadas e analisadas junto ao Departamento Nacional e técnica do Sistema 

Escolar Integrado-SEI. As providências foram tomadas. Foi recalculado o número de registros e ajustadas às cargas 

horárias no GP 2011, conforme Ofício nº 313/2015, enviado ao Departamento Nacional - DN.  Quanto à devolução 

dos valores apropriados ficou acertado em teleconferências que seria feita reunião com o DN e o setor financeiro 

desse Regional para alinhamento dos procedimentos para o devido estorno. Prazo para atendimento dezembro 2015.   

 

1.12 Providências do DR-DF 

Os instrutores contratados a partir do processo seletivo nº. 36/2014, foram desligados da instituição. Como eram os 

candidatos aprovados dentro do número de vagas, o processo foi extinto. Prazo para atendimento até dezembro de 

2015. 

 

1.13 Providências do DR-DF 

Conforme a necessidade legal, procederemos à contratação de novos empregados PCD. Prazo para atendimento até 

janeiro/2016 

 

1.5 Providências do DR-DF 

Conforme informado em 27/10/2015 por Márcia Victer, gerência de finanças do Departamento Nacional-DN, o siste-

ma Financeiro MXM só entrou em produção na apuração do mês 08/2015. As apurações anteriores são pertinentes ao 

GESFIN, à vista disso, todo o material de homologação do Financeiro MXM não teve condições de ser utilizado co-

mo documentação oficial. Os dados foram validados de acordo com o sistema vigente à época (GESFIN). Cabe in-

formar que, segundo o DN já foi solicitado as devidas melhorias junto ao fornecedor do sistema, e que, as apurações 

já ocorridas não podem ser alteradas. Este Regional aguarda pelas mudanças nos relatórios. Prazo previsto para aten-

dimento até junho de 2016.  
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1.6 Providências do DR-DF 

O Regional adotou medidas para reduzir a inadimplência sendo, implantação da O.S. 1580/2015 que visa ampliação 

do parcelamento dos cursos utilizando os cartões de crédito/débito; implantação da O.S. 1569/2015 que dispõe sobre o 

cancelamento por parte do Senac dos títulos de alunos evadidos; parceria junto ao TJDFT através da empresa terceiri-

zada de recuperação de crédito Mais Soluções, onde as correspondências são enviadas aos alunos, esses, são convida-

dos para semanas de conciliação; envio de SMS e cartas registradas, comunicando aos alunos  dos débitos recentes. 

Esgotadas todas as possibilidades de recebimentos de títulos vencidos, o Regional realizará levantamento e encaminha 

para sua efetiva baixa junto ao Conselho Regional. Prazo para atendimento até dezembro de 2015.  

 

1.7 Providências do DR-DF 

Envio de cobrança por meios disponíveis solicitando um posicionamento dos devedores. Havendo retorno dos empre-

gados afastados, os valores pendentes serão retidos em folha de pagamento. Prazo para atendimento até janeiro/2016.   

 

1.8.1 Providências do DR-DF 

O controle de estoque no sistema Fênix dos restaurantes foi dado inicio a partir de novembro 2014, outros valores 

anteriores a essa data foram contabilizados como Custos das Mercadorias Vendidas.   Foi solicitado ao responsável da 

área comercial da NIHON a implementação do cálculo de custo médio ponderado, porém nos foi informado que o 

sistema não possui essa funcionalidade. Será realizado levantamento no Regional para apurar possíveis diferenças, 

com prazo para atendimento até dezembro de 2015. 

 

1.8.3 Providências do DR-DF 

Recomendação acatada. Informamos que, este Regional designou Comissão de Sindicância por meio da Ordem de 

Serviço nº 1594/2015 com vistas a apuração responsabilidades por divergências no controle de estoque do Restaurante 

Escola Senac Gastronomia. Prazo para atendimento até dezembro de 2015.   

 

1.9 Providências do DR-DF 

Os procedimentos serão revisados e, havendo o entendimento administrativo que todos os empregados devem partici-

par do benefício, será incluído em cláusula do próximo acordo coletivo. Vale lembrar que não temos histórico de 

demandas trabalhistas neste sentido. Prazo para atendimento até abril/2016. 

 

2.3.1.1 Providências do DR-DF 

 

Unidade Operativa Pendência Providências 

 

CEP Jessé Freire 

 

Falta licença sanitária para 

salão de beleza. 

 

 

A Divisão de Educação Profissional 

(DEP) deu início ao processo para libera-

ção das referidas licenças das unidades 

citadas com prazo previsto para atendi-

mento até o dia 31/12/2015. 

 

 

CEP Taguatinga 

 

Falta licença sanitária para 

salão de beleza. 
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CEP Sobradinho 

 

Falta licença sanitária para 

salão de beleza. 

 

 

Rest Escola MJ 

 

Falta licença sanitária; Alvará 

de funcionamento; licença do 

Corpo de Bombeiros. 

 

Informamos que para a Cidade de Brasí-

lia, o corpo de Bombeiros não emite li-

cença, esse órgão realiza a vistoria e in-

forma a Administração Regional, que por 

sua vez concede a Licença de Funciona-

mento. No caso Restaurante do MJ, esta-

mos aguardando a Licença de Funciona-

mento do próprio Ministério da Justiça, 

por se tratar de parte cedente, quanto à 

licença sanitária estamos enviando anexo 

2.3.1.1. 

 

 

Fac Senac 903 Sul 

 

Falta Alvará de funcionamen-

to; licença do Corpo de Bom-

beiros. 

 

Estamos atualizando os projetos para 

conseguir a licença do corpo de Bombei-

ros junto ao CEP, com previsão para aten-

dimento: 31/12/2015. 

 

 

Fac Senac Taguatinga 

 

Falta Alvará de funcionamen-

to; licença do Corpo de Bom-

beiros. 

 

A faculdade Taguatinga encerrou suas 

atividades. Segue Resolução nº 1252/2015 

de encerramento conforme anexo 2.3.1.1. 

  

 

2.3.1.2 Providências do DR-DF 

Este Regional informa que devido a transição de sistema RM Liber x Dexion dificultou-se as conciliações. Entretanto, 

o Regional iniciou as retificações dos arquivos do Livro Fiscal Eletrônico-LFE junto à SEFAZ-DF referente ao valor 

de imposto do ICMS, cujas verificações de débitos relativas a apuração do ICMS estão em andamento para serem 

concluídas. A seguir, apresentamos as regularizações realizadas, na expectativa de correção dos demais valores até 

dezembro deste ano:  

Valores em R$ 

Inscrição Estadual Ref. LFE Valor Pago Diferença 

07.401.119/0013-60 Fev/2014 10.361,93 9.939,80 422,13 

07.401.119/0013-60 Jun/2014 9.360,71 5.619,89 3.740,82 
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07.401.119/0014-41 Fev/2014 9.132,70 9.111,86 20,84 

07.401.119/0016-03 Fev/2014 6.734,04 6.487,45 246,59 

07.401.119/0016-03 Abr/2014 2.725,61 2.706,53 19,08 

Fonte: Núcleo de Orçamento e Finanças-NOF 

 

2.3.1.3 Providências do DR-DF 

Após apuração a ser realizada em atendimento ao item anterior “2.3.1.2”, será feita a compensação dos valores restan-

tes por meio de registro na conta de apuração do ICMS e sem seguida transmitida por meio do Fiscal Eletrônico-LFE, 

conforme Decreto 33.269/2011, que regulamenta a Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011, que dispõe sobre o processo 

administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal em seus artigos 116 e 117, com prazo 

para atendimento até janeiro/2016. 

 

2.3.2.1 Providências do DR-DF 

O Regional adotará as providências necessárias para regularização dos saldos estáticos, com prazo para atendimento 

até o encerramento do exercício social, 31/12/2015. 

 

2.3.2.2 Providências do DR-DF 

Será realizada uma análise de relatórios e de lote contábil para identificar o motivo da divergência apontada, bem 

como a revisão dos parâmetros do sistema de folha de pagamento. Prazo para atendimento até fevereiro/2016 

 

2.3.3.3 Providências do DR-DF 

A Assessoria Jurídica irá realizar a verificação do Relatório de Acompanhamento de Processo Judiciais, para a corre-

ção de possíveis falhas na informação da probabilidade de perda das ações judiciais, tendo como prazo para atendi-

mento até dezembro de 2015. 

 

2.3.3.4 Providências do DR-DF 

A Assessoria Jurídica irá fazer constar no Relatório de Acompanhamento de Processo Judiciais, as informações relati-

vas ao Processo do INSS, com previsão para atendimento até dezembro de 2015. 

 

2.3.3.5 Providências do DR-DF 

Este Regional informa que, os registros realizados na Contabilidade são de acordo com o relatório da Assessoria Jurí-

dica. Será realizada nova análise de acordo com dados informados pela Assessoria Jurídica, com prazo para atendi-

mento até dezembro de 2015. 

 

2.3.4.1 Providências do DR-DF 

As recomendações serão atendidas.  

 

3.1.3.2 Providências do DR-DF 

As recomendações serão atendidas, observados os limites de prorrogação do contrato.  
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3.2.1.1 Providências do DR-DF 

Informamos que será realizado levantamento do quantitativo de empregados em todos os CNPJ´s para evidência de 

possíveis divergências e adoção de procedimento de acerto/retificação, com prazo para atendimento até feverei-

ro/2016. 

 

3.2.1.3 Providências do DR-DF 

A Assessoria Jurídica deste DR/DR irá solicitar ao Setor de Contratos e Convênios que elabore um termo, onde sejam 

estabelecidos os critérios para o rateio das despesas entre as Entidades, com prazo para atendimento até 31/12/2015. 

 

3.2.1.4.1 Providências do DR-DF 

O cálculo proposto pelo Art. 64 da CLT faz sentido para o pagamento em rescisão de contrato, de valores que deman-

dem cálculo por hora, como é o caso de horas extras.  

Revisaremos os procedimentos e parâmetros de sistema de processamento de folha de pagamento para atendimento da 

recomendação. Prazo para atendimento até fevereiro/2016.  

 

3.2.1.5.1 Providências do DR-DF 

Se a recomendação referir-se a instrutores, esses seguem o mesmo procedimento adotado para Professores. Os demais 

empregados na condição de contrato por tempo parcial, seguem o disposto em lei. Prazo para atendimento até feverei-

ro de 2016.  

  

3.2.2.1Providências do DR-DF 

As horas extras pagas aos instrutores que tiveram o contrato de trabalho alterado para uma jornada de 20h/semana, 

referem-se à conclusão de turmas que foram iniciadas para finais de semana. Essas horas serão liquidadas na conclu-

são de tais cursos. Prazo para atendimento até março/2016. 

3.2.2.2 Providências do DR-DF 

Os citados no relatório ocupam o cargo de Assistente Técnico - Interprete de Libras, cuja jornada de trabalho é de 

apenas 4 h/dia. Assim, não há intervalo previsto para estes. Como providencias, iremos adotar mecanismos que evi-

dencie tal atuação neste Regional, tendo como prazo para atendimento até fevereiro/2016. 

 

3.2.2.3 Providências do DR-DF 

A adoção da pré-assinalação do ponto para o período de repouso ou alimentação será precedido de uma capacitação de 

gestores quanto à sua efetiva participação na gestão dos empregados sob sua responsabilidade, incluindo questões de 

ponto. 

Adotamos a unificação de horários para que fique evidente o que cada empregado está registrando para a aplicação de 

medidas cabíveis. Prazo para atendimento março/2016 

 

3.2.3.1 Providências do DR-DF 

Existe o acompanhamento e o controle dos exames médicos ocupacionais, conforme normas vigentes. Adotaremos 

mecanismos de evidenciar tais procedimentos para evitarmos novos apontamentos neste sentido. Prazo para atendi-

mento até março/2016. 
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3.2.4.1.1 Providências do DR-DF 

Uma cópia dos programas PPRA e PCMSO atualizados, foram encaminhados a todas as unidades deste Regional sob 

protocolo para evidenciarmos que esse procedimento é adotado. Prazo para atendimento até dezembro de 2015. 

  

3.2.4.2 Providências do DR-DF 

Entraremos em contato com o DN para que possamos enfatizar o procedimento ora adotado ou abandonarmos defini-

tivamente tal procedimento. Prazo para atendimento até fevereiro/2016 

  

3.2.4.3 Providências do DR-DF 

Todas as comunicações serão encaminhadas via correios, em correspondências registradas, tendo como prazo para 

atendimento até fevereiro/2016. 

 

3.2.4.4 Providências do DR-DF 

Os controles existem. Passaremos a atuar de forma mais intensa para evitarmos, quando possível, a prática de horas 

extras sem aprovação prévia. Prazo para atendimento até fevereiro de 2016. 

 

3.3.1.4 Providências do DR-DF 

Recomendação acatada. Os controles internos da Entidade vêm sendo aprimorados desde a mudança para o sistema 

SEI, pois o mesmo permite que cada Unidade Operativa realize sua movimentação de bem, não sendo mais necessária 

a intervenção do setor de Patrimônio. Não eximido o setor de Patrimônio pela responsabilidade e controle deste pro-

cesso e a finalização das transferências. 

 

3.3.2.1 Providências do DR-DF 

Este regional informa que está providenciando a contratação do complemento do seguro, com prazo para atendimento 

até dezembro/2015. 

 

3.3.2.2 Providências do DR-DF 

As recomendações serão atendidas, com prazo de renovação do seguro até dezembro de 2015.  

 

3.3.2.3 Providências do DR-DF 

Encaminhamento de instruções quanto a comunicação de alunos que desistem de cursos, às unidades desse Regional. 

Prazo para atendimento até fevereiro/2016. 

 

3.4.1 Providências do DR-DF 

Informamos que este Regional, por meio da sua a Divisão de Administração e Finanças-DAF, irá a realizar a correção 

dos problemas apontados por esse Conselho Fiscal, com prazo para atendimento até dezembro de 2015. 

 

3.4.3 Providências do DR-DF 

Já foi autorizada a aquisição de servidores para substituir os equipamentos hoje em uso nos restaurantes. O Termo de 
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Referência já está em fase de conclusão para abertura do processo licitatório. Prazo para atendimento até abril de 

2016.  

 

3.4.4 Providências do DR-DF 

Adotaremos uma rotina de comunicação entre as áreas envolvidas quanto à movimentação de empregados neste Regi-

onal. Prazo para atendimento até fevereiro/2016. 

 

3.4.5 Providências do DR-DF 

Está sendo realizado Levantamento Patrimonial de bens em todas as Unidades Operativas a fim de sanar esta diver-

gência. Importa saber, também, que processo de baixa de bens patrimoniais está em andamento para o desfazimento 

dos computadores que embora baixados, ainda estão em uso. Prazo para atendimento até dezembro 2015.  

 

 3.4.6 Providências do DR-DF 

Em resposta aos questionamentos desse Conselho, esclarecemos que, devido a descontinuidade das funcionalidades 

do SEI referentes as áreas financeira e administrativa, somente o módulo educacional continuará em funcionamento. 

Diante disso, o DN sugeriu a adoção do MXM para automação dos processos que serão descontinuados no SEI. O 

processo de negociação já foi iniciado. Aguardamos a contratação e efetiva implantação para adotarmos as providên-

cias sugeridas pelo Conselho Fiscal. Prazo para atendimento junho de 2016. 

 

3.4.7 Providências do DR-DF 

Em resposta aos questionamentos desse Conselho, esclarecemos que, devido a descontinuidade das funcionalidades 

do SEI referentes as áreas financeira e administrativa, somente o módulo educacional continuará em funcionamento. 

Diante disso, o DN sugeriu a adoção do MXM para automação dos processos que serão descontinuados no SEI. O 

processo de negociação já foi iniciado. Aguardamos a contratação e efetiva implantação para adotarmos as providên-

cias sugeridas pelo Conselho Fiscal. Prazo para atendimento junho de 2016. 

 

3.4.8 Providências do DR-DF 

Serão contratados serviços da Totvs para a parametrização dos dados do sistema de controle de ponto do Regional. 

Prazo para atendimento até março de 2016.  

 

4.1.1.2 Providências do DR-DF 

Os acompanhamentos dos motivos de evasão estão sendo tratados por meio de um grupo de trabalho, conforme esta-

belecido na Ordem de Serviço Nº 1589/2015. Este grupo de trabalho tem previsão para entrega dos resultados até o 

dia 15/11/2015, quando serão sugeridas algumas práticas a serem inseridas nas rotinas administrativas-pedagógicas. 

Quanto às diferenças apuradas entre os dados deste DR com os dados fornecidos pelo arquivo de produção do DN, 

refere-se ao processo de migração do Sistema Advance para o Sistema SEI, bem como por situação envolvendo o 

antigo software Gestão de Produção - GP 2011. Prazo para atendimento até dezembro de 2015.  

 

5.2.1 Providências do DR-DF 

Informamos que os computadores foram localizados, quanto aos HDs, está sendo realizado levantamento patrimonial 
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na tentativa de localizar os bens, se até o término desta atividade os HDs mencionados não forem encontrados, serão 

tomadas as providencias cabíveis para apuração de responsabilidades. Prazo para atendimento até dezembro de 2015.  

 

5.3.1.3 Providências do DR-DF 

As recomendações serão atendidas.  

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Os comentários e as recomendações apresentadas pela Auditoria do Conselho Fiscal- CF, contribuíram para o aperfei-

çoamento dos controles internos e procedimentos  contábeis,  de  modo  a  proporcionarem  à  UPC maior  segurança  

sobre  as  transações  realizadas. 

  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

A necessidade de mudança dos sistemas corporativos utilizados por esta UJ, durante o exercício de 2014, causaram 

implicâncias para o atendimento e consolidação das informações demandados pela Auditoria do CF. 

 

 

9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

Informamos que, durante o exercício de 2015, não ocorreram objeto de medidas internas 

administrativas que resultassem em dano a UPC. 

 

9.4 Medidas administrativas e judicias para a cobrança da dívida previdenciária e não pre-

videnciária 

São cinco processos em andamento. Um é de 1998, dois de 2005 e dois de 2015. Em 

quatro deles o autor é a Fazenda/União e em outro é a Caixa Econômica Federal. 

 

9.9 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

Não se aplica. A Unidade Prestadora de Contas não está obrigada a apresentar o 

cronograma de pagamentos disposto no art.5º da lei 8.666/1993. 

 

 

 

 



 

114 

 

9.14 Informações sobre as ações de publicidade e propaganda 
 

Quadro 9.14.1 Ações completas com divulgação em vários meios – Campanha 1  

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

AÇÕES COMPLETAS 
COM DIVULGAÇÃO EM 

VÁRIOS MEIOS 

Verba:35.000,00 
Objetivo: Divulgar os cur-
sos de graduação da Fac 
Senac 
Meios utilizados: internet, 
rádio, veiculação de vídeo 
no metrô 
Público-alvo:18 a 24 anos 
Resultado: captação de 
107% vagas preenchidas 

Verba:70.00,00 
Objetivo: Divulgar os cur-
sos da pós-graduação da 
Fac Senac 
Meios utilizados:, metrô, 
internet, rádio, revista Veja, 
veiculação supermercado, 
academia, shopping, restau-
rante. 
Público-alvo:30 a 45 anos 
Resultado: captação de 
109% das vagas preenchi-
das 

Verba:107.000,00 
Objetivo: Divulgação da 
unidade de gastronomia 
no SCS 
Meios utilizados: rádio, 
Veiculação metrô, ônibus, 
anúncio mídias eletrôni-
cas, Tv Record, rodoviá-
ria, empena 
Público-alvo: 20 a 45 
anos, pessoas interessadas 
em culinária, em geral. 
Resultado: aumento de 
30% matriculas. 

Verba: 366.000,00 
Objetivo: divulgação 
vestibular Fac Senac  
Meios utilizados: 
rádio, Tv, internet, 
front-light 
Público-alvo:20 a 40 
anos 
Resultado: os dados 
só serão finalizados 
no final de agosto, no 
processo seletivo. 

Verba:48.200,00 
Objetivo: Aumento da 
venda de cursos do 
Senac. 
Meios utilizados: 
panfleto, outdoor, 
rádio, carro de som 
Público-alvo:20 a 40 
anos 
Resultado: Em análise 

Verba:4.000,00 
Objetivo: Apresentação 
da jornada pedagógica 
e modelo pedagógico 
2015 
Meios utilizados: e-
mail, intranet, banner, 
cartaz, panfleto, crachá. 
Público-alvo: professo-
res Senac 
Resultado: Em análise 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

CONTINUAÇÃO - AÇÕES 
COMPLETAS COM 
DIVULGAÇÃO EM 

VÁRIOS MEIOS 

Verba:35.000,00 
objetivo: divulgação do 
restaurante Senac Jessé 
Freire, prospectar clientes 
em potencial 
Meios utilizados: e-mail, 
intranet, banner, cartaz, 
panfleto, panfletagem dire-
cionada. 
Público-alvo: Comerciantes 
locais e funcionários que 
trabalham no SCS e áreas 
próximas. 
Resultado: Em análise 

Verba:15.000,00 
Objetivo: Apresentação do 
Senac na Feira Capital 
Estudante 
Meios utilizados: e-mail, 
intranet,  panfleto, totens 
Público-alvo: Estudantes, 
professores, alunos interes-
sados em fazer cursos de 
graduação, pós-graduação,  
Resultado: Em análise 

Verba:40.000,00 
Objetivo: Campanha de 
Pós-Graduação da Fac 
Senac. 
Meios utilizados: 
DOOH(metrô, ônibus, 
mídia elevadores,  
Público-alvo: Classe B,C 
Resultado: Em análise 

Verba:269.000,00 
Objetivo: Divulgação 
do vestibular segundo 
semestre Fac Senac 
Meios utilizados: e-
mail, intranet,  panfle-
to, totens, mídia out 
off home, fronts, 
rádio, televisão Re-
cord, STB, Globo. 
Público-alvo: Estu-
dantes, professores, 
alunos interessados 
em fazer cursos de 
graduação, pós-
graduação,  
Resultado: Em análise 

Verba:(continuação 
outubro/novembro) 
Objetivo: Divulgação 
do vestibular segundo 
semestre Fac Senac 
Meios utilizados: e-
mail, intranet,  panfle-
to, totens, mídia out 
off home, fronts, rá-
dio, televisão Record, 
STB, Globo. 
Público-alvo: Estu-
dantes, professores, 
alunos interessados 
em fazer cursos de 
graduação, pós-
graduação,  
Resultado: Em análise 

Verba:(continuação 
outubro/novembro) 
Objetivo: Divulgação 
do vestibular segundo 
semestre Fac Senac 
Meios utilizados: e-
mail, intranet,  panfle-
to, totens, mídia out off 
home, fronts, rádio, 
televisão Record, STB, 
Globo. 
Público-alvo: Estudan-
tes, professores, alunos 
interessados em fazer 
cursos de graduação, 
pós-graduação,  
Resultado: Em análise 

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing 
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Quadro 9.14.2 Ações completas com divulgação em vários meios – Campanha 2 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

AÇÕES COMPLETAS 
COM DIVULGAÇÃO EM 

VÁRIOS MEIOS 
- 

Verba:18.000,00 
Objetivo: Divulgar os 
cursos do Senac, na área 
de beleza 
Meios utilizados:,  inter-
net, rádio,  veiculação 
supermercado, academia, 
shopping, restaurante. 
Público-alvo:30 a 45 anos 
Resultado: maior número 
de pessoas interessadas 
nos cursos de beleza do 
Senac(evento irá aconte-
cer em junho) 

Verba:5.000,00 
Objetivo: Divulgação do 
restaurante Senac Jessé Freire 
Meios utilizados: panfleto, 
banner 
Público-alvo:20 a 40 anos 
Resultado: aumento do fluxo 
de pessoas no restaurante no 
almoço e lanche da tarde. 

Verba: 39.900,00 
Objetivo: divulgação 
filme institucional 
Senac 
Meios utilizados: 
material interno para 
as os alunos  
Público-alvo:20 a 40 
anos 
Resultado: demons-
tração do Senac-DF , 
com todas as suas 
unidades. 

Verba:3.500,00 
Objetivo: Aumento da 
venda de curso Química 
Capilar Unidade Tagua-
tinga 
Meios utilizados: pan-
fleto, carro de som, 
faixa, internet 
Público-alvo:20 a 40 
anos 
Resultado: Em análise 

- 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

CONTINUAÇÃO - AÇÕES 
COMPLETAS COM 
DIVULGAÇÃO EM 

VÁRIOS MEIOS 

Verba:30.000,00 
Objetivo: divulgação do 

vestibular Fac Senac,  
aumento vagas curso 

matutino. 
Meios utilizados: e-mail, 
intranet, banner, cartaz, 
panfleto, panfletagem 

direcionada. 
Público-alvo: Comercian-

tes, empresários. 
Resultado: Em análise 

Verba:20.000,00 
Objetivo: divulgação da 
marca Senac no Encontro 
Gastro Brasília 2015. 
Meios utilizados: anúncio 
revista 
Público-alvo: Comercian-
tes, empresários. 
Resultado: Em análise 

Verba: 160.000,00 
Objetivo: divulgação da pro-
gramação trimestral do Se-
nac. 
Meios utilizados: anúncio 
revista, DOOH(mídia na 
rodoviária, metrô), carro de 
som, outdoor, Rádio Clube 
FM, Jornal Correio via web, 
período de setembro até no-
vembro. 
Público-alvo: estudantes, 
empresários, comerciantes, 
Classe B,C. 
Resultado: Em análise 

- - - 

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing 
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Quadro 9.14.3 Ações completas com divulgação em vários meios – Campanha 3 

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

AÇÕES 
COMPLETAS 

COM 
DIVULGAÇÃO 
EM VÁRIOS 

MEIOS 

- 

Verba:6.000,00 
Objetivo: Divulgação do 
curso de biossegurança 
Meios utilizados: anun-
cio jornal e internet 
Público-alvo: 20 a 50 
anos, responsáveis 
pelos salões de beleza 
Resultado: todas as 
turmas foram preenchi-
das. 

Verba:22.0000,00 
Objetivo: Divulgação 
do Senac-DF, no 
evento Brasvendas 
Meios utilizados: ban-
ner, cartaz, panfleto, 
internet 
Público-alvo: classe 
A, B, C 
Resultado: divulgação 
dos cursos do Senac 
no meio empresarial 

Verba: 19.000,00 
Objetivo: divulgação 
anuncio institucional 
Anual Design 
Meios utilizados: Catá-
logo Anual Design 
Público-alvo:20 a 40 
anos 
Resultado: Maior im-
pacto do Senac-DF no 
meio empresarial. 

Verba: 28.000,00 
Objetivo: Adesivação das 
duas carretas de Saúde e 
Administração e Informática, 
gerando maior divulgação da 
venda de cursos do Senac. 
Meios utilizados: carretas 
Senac 
Público-alvo:20 a 40 anos 
Resultado: Em análise 

- 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

CONTINUAÇÃO 
- AÇÕES 

COMPLETAS 
COM 

DIVULGAÇÃO 
EM VÁRIOS 

MEIOS 

- 

Verba: 25.000,00 
Objetivo: divulgação da 
marca Senac na Casa 
Cor 2015. 
Meios utilizados: anún-
cio revista, intranet, 
Jornal. 
Público-alvo: empresá-
rios, arquitetos, deco-
radores, professores, 
alunos do Senac do 
Curso de Design de 
interiores que terão 
cortesia para entrada a 
Casa Cor. 
Resultado: Em análise 

- - - - 

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing 
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Quadro 9.14.4 Participação em eventos 
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PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS 

(AÇÕES)  
- - - - 

Verba: 15.000,00 
Objetivo: Prospecção de 
novos alunos para as unida-
des do Senac. 
Meios utilizados: internet, 
TV, rádio, outdoor 
Público-alvo:20 a 40 anos 
Resultado: Em análise. Even-
to aprovado e acontecerá no 
mês de setembro. 

- - - - - - - 

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing 
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10. Outras Informações Relevantes 
 

O ano de 2015 se apresentou com alguns obstáculos, o contexto econômico desafiou nosso 

país e o Senac – DF buscou soluções inovadoras na condução de suas ações e no cumprimento de 

seu papel na sociedade. 

Foram 138 novos cursos ofertados em 2015 na modalidade presencial e a distância e de 

Formação Inicial e Continuada, Técnica de Nível Médio e Superior. 117 novos cursos em anda-

mento, com foco de capacitar e qualificar o cidadão para o mercado, baseado no valor do Senac de 

Educação para Autonomia e Empreendedorismo. 

Em 2015 utilizou 87% do espaço físico pedagógico, distribuídos entre alunos do Programa 

Senac de Gratuidade (PSG), Comercial, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-

prego (PRONATEC). O PSG e PRONATEC são Programas que oportunizam a qualificação pro-

fissional à população e concorrem entre si. Estes programas ocuparam 69% dos espaços pedagógi-

cos. O reajuste fiscal reduziu os recursos federais para educação que impactou na diminuição do 

Pronatec e FIES e como consequência na receita de serviço. 

Preocupado em manter a excelência em seus produtos e serviços, O Senac-DF desenvolveu 

três centros de excelência (área de saúde, área de tecnologia da informação e na área de gastrono-

mia), buscando o Plano Nacional de Investimento (PNI) do Departamento Nacional para aquisição 

de equipamentos e mobiliário. Reestruturou seu organograma, buscando maior eficiência e eficá-

cia, e implantou a cadeia de valor. 

Outro contexto deste ano foi um aumento de desemprego. Porém, com objetivo de preparar 

o aluno para o mercado, o Senac DF encaminhou 3.088 alunos egressos e PCD (pessoa com 

deficiência) ao mercado de trabalho. Desses, 307 foram contratados em vagas ofertadas pelas 415 

empresas cadastradas.  

Os desafios continuam, em 2015 começou uma mobilização para a mudança, com o foco 

de formar pessoas qualificadas por meio de soluções pedagógicas e que continuarão em 2016.
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