
    
 

       

  









Conselho Fiscal 
 Av. Ayrton Senna, 5.555, bloco J - Barra da Tijuca - CEP 22775-004  
Rio de Janeiro – RJ - Tel.: (21) 2136-5551 - Fax: (21) 2136-5563 - www.senac.br 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017. 

Ao 
Senhor diretor da 
Assessoria Técnica do 
Conselho Fiscal do Senac 

Senhor Diretor, 

Apresentamos o Relatório Gerencial, contendo comentários sobre os exames e 
procedimentos de auditoria aplicados e observações sobre controles internos e registros 
contábeis, decorrentes de fatos que vieram a nosso conhecimento, quando da aplicação de 
testes seletivos, executados através do método da amostragem da relevância setorial, para 
fins de cumprimento das normas de auditoria geralmente aceitas. 

Assim, é possível que, em futuras visitas ou revisões específicas, sejam reveladas 
outras áreas passíveis de melhoria, comentários e procedimentos de auditoria adicionais. 

Os comentários aqui apresentados têm por finalidade contribuir para aperfeiçoar os 
controles internos e registros contábeis, de modo a proporcionar à administração maior 
segurança sobre as transações realizadas, respectivas contabilizações e também sobre a 
guarda e proteção dos ativos. 

Para melhor entendimento, dividimos o relatório em: 

x Comentários sobre a extensão dos exames e procedimentos de auditoria, aplicados
conforme o Plano Anual de Auditoria do Conselho Fiscal (PAACF).

x Observações e recomendações, decorrentes dos trabalhos realizados de 4 de janeiro a 3
de fevereiro de 2017, tendo como base o período de novembro de 2015 a novembro de
2016.

Este relatório destina-se ao uso exclusivamente interno da administração da Entidade 
e refere-se somente aos procedimentos aqui mencionados, não se aplicando às 
Demonstrações Contábeis tomadas como um todo. 

COMENTÁRIOS SOBRE A EXTENSÃO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE 
AUDITORIA APLICADOS 

Nosso trabalho foi conduzido de forma restrita quanto ao acesso a: registros 
contábeis, documentação comprobatória de certas transações, bem como as pessoas 
responsáveis pelas áreas, apesar de nossas solicitações de auditora feitas formalmente. 
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O exame visou comprovar se todas as operações foram contabilizadas, de modo a 
assegurar o controle adequado sobre os ativos da Entidade, o gerenciamento das obrigações 
e o acompanhamento da execução orçamentária. Porém, em função das restrições citadas, 
ocorridas por falta de atendimento em tempo hábil da documentação solicitada para nossa 
analise (ANEXOS 1 e 2), não tivemos como opinar conclusivamente para as áreas onde 
ocorreram restrição de informações. 

Face ao exposto, considerando a relevância do conjunto das informações 
restringentes no escopo do trabalho de auditoria, limitando a extensão dos nossos exames e 
por isso não emitimos opinião sobre os aspectos patrimonial e financeiro do DR/RJ. 

ADMINISTRAÇÃO 

x Presidente – Orlando Santos Diniz

x Diretor Geral - Marcelo José Salles de Almeida

x Diretor de Operações – Francisco José Pereira Lopes

x Diretora de Educação – Maria de Lourdes Luz

x Contador – Antônio Barcelos de Melo

SEDE 

Localizada na Rua Marques de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro. 

HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

Das 9h às 18h, com intervalo de uma hora para refeição. 

UNIDADES OPERATIVAS 

O DR/RJ conta com 41 Unidades Operativas, e 03 unidades móveis (carretas) nas 
modalidades de Informática e Gestão, Beleza e Gastronomia. 
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OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DECORRENTES DE TRABALHOS 
REALIZADOS 

1. PONTOS EM DESTAQUE

Apresentamos a seguir os tópicos merecedores de destaque: 

1.1 PENDÊNCIAS RELATIVAS AO NOSSO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO 
ANO DE 2016 

Em 23/12/2016 a administração do Regional emitiu o Ofício OF/DIREG/Nº. 
049/2016, contemplando sua resposta ao nosso relatório de auditoria do ano de 2016, 
onde informa que para os itens a seguir destacados os apontamentos encontram-se 
em análise no TCU, assim sendo, estão aguardando a manifestação da Corte de 
Contas para tomar as devidas providências. São eles: 

a) 1.2 – VARIAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS

b) 1.3 – CONVÊNIO SENAC/RJ  X  SECRETARIA DE SEGURANÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SESEG)

c) 1.4 – CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAIS EM
DESACORDO COM O REGULAMENTO DO SENAC

d) 1.5.1 – ENCONTRO DO COMÉRCIO COM CANDIDATOS

e) 1.5.2 – SEMANA FECOMÉRCIO E DIA DAS MÃES SINBEL

f) 1.6 – VALOR PAGO SEM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

g) 1.7 – INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO ENTRE SENAC/RJ
E FECOMÉRCIO/RJ

h) 1.8 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS EM DESACORDO COM A MISSÃO DA ENTIDADE

i) 1.13.2 – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE EVENTOS
ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO

j) 1.13.3 – ADITAMENTO CONTRATUAL SEM JUSTIFICATIVA

k) 1.13.6 – PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE CONTRATO

l) 1.19 – EMPREGADOS CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
SENAC/RJ SEM EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL

m) 2.2.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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n) 2.2.1.1 – JUSTIFICATIVA DE EXCESSO DE DESPESA

o) 3.2.1.4.1 – VINCULADOS À FOLHA DE PAGAMENTO

Portanto, os citados apontamentos serão parte integrante de nosso atual relatório de 
auditoria, com as devidas atualizações financeiras, quando couber, de forma que o 
integrem o sistema de providências, para o efetivo acompanhamento e controle. 

1.2 DISPONIBILIDADE E RESERVA 

No dia 30/11/2016, verificamos através de extratos bancários e registros contábeis, 
que o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (disponibilidades) do Regional era de 
R$ 138.127.300,04, assim distribuído: 

*(Em R$) 

Caixa 28.470,54 
Bancos c/ Movimentos 
Banco do Brasil 80.816,00 
Caixa Econômica Federal 424.742,60 505.558,60 
Poupança 
Caixa Econômica Federal 94.520,38 94.520,38 
Aplicação Merc. Aberto 
Banco do Brasil 1.083.207,46 
Caixa Econômica Federal 136.415.543,06 137.498.750,52 138.127.300,04 

Conforme a disponibilidade efetiva e a despesa corrente média, em novembro de 
2016, a reserva atingida foi de 103 dias e a disponibilidade teve redução de 61%, 
conforme demonstrado a seguir: 
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Recomendamos que todos os projetos devam apresentar as estruturas de custeio, bem 
como o estudo de retorno para o Senac/RJ, como forma de justificar os elevados 
investimentos realizados. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.4 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS 

Constatamos que a administração do Senac/RJ vem realizando elevados gastos com 
propaganda e publicidade, os quais vem crescendo a cada ano, chegando a 179,64% 
quando comparamos 2012 com 2015, conforme demonstramos: 

Vale ressaltar que em nosso relatório de auditoria do ano de 2016, destacamos a 
realização da competição de educação profissional para os cursos ministrados pelo 
DR/RJ, evento esse denominado “Talentos Senac”, para a qual a administração do 
Regional à época não apresentou a composição do valor total gasto, que conforme o 
razão contábil, para o período de janeiro/2014 a outubro/2015 totalizou o montante 
de R$ 27.960.400,68, o que nos impediu de validar o valor em questão. 

A administração do Regional em resposta ao nosso apontamento do ano de 2016 
informa que “no que se refere ao custo/benefício produzido pelo evento, impende 
compreender que o principal objetivo do evento é o de posicionamento e 
fortalecimento da marca. Nesse sentido destacamos como principais resultados 
alcançados a ampla cobertura da imprensa, com mais de noventa inserções na 
mídia da capital e do interior, e matéria de três minutos no Jornal Nacional. ” 
Porém, conforme demonstramos a seguir, apesar dos elevados gastos com 
propaganda, publicidade e produção de eventos, não vem ocorrendo o retorno 
proporcional ao dispêndio. 
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1.4.1 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS X RECEITAS DE SERVIÇOS 

A partir de do ano de 2009 a administração do Senac/RJ passou a realizar maciços 
gastos com a realização e patrocínio de eventos além de campanhas de publicidade.  

Tecemos um comparativo entre os gastos com publicidade/eventos e as receitas de 
serviços (atividade fim), tendo como base os últimos cinco anos, e verificamos que 
apesar do crescimento vertical dessas despesas, a receita de serviços não as 
acompanhou. Segue demonstrativo: 

Obs.: Para as receitas de serviços foram expurgados os valores relativos ao Pronatec, as quais não necessitam 
de marketing do Senac/RJ, para sua realização. 

O gráfico a seguir demonstra percentualmente o quanto as despesas com 
publicidades/eventos vêm crescendo ano a ano enquanto que as receitas de serviços 
tiveram crescimento praticamente nulo, quando não caíram: 
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1.4.2.1.5 AUSÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NO RETORNO 
FINANCEIRO DO EVENTO 

Não identificamos um controle efetivo de todas as despesas inerentes ao evento 
“Talentos 2015 e 2016”. O Regional não apresentou a previsão do valor gasto 
informado de R$ 61.435.309,48, nos anos de 2015 e 2016, detalhando o tipo do 
serviço a ser contratado para a realização dos eventos. 

Ainda, não foi apresentada a previsão de participações de alunos, ex-alunos e dos 
demais participantes das atividades desenvolvidas nos eventos como palestras, 
workshops, entre outras, com vistas a aferir o resultado obtido.  

Recomendamos um acompanhamento efetivo dos valores aplicados no evento 
Talentos, tanto financeiro quanto físico, principalmente em função da relevância dos 
valores envolvidos. 

1.4.2.1.6 FALTA DE EVIDÊNCIA DE RATEIO DAS DESPESAS ENTRE SESC E 
SENAC 

Conforme informado pela Gerência de Governança em 16/2/2016, em 2016 foi gasto 
para o evento Talentos o montante de R$ 60.280.637,16, aonde parte desse valor, ou 
seja, R$ 17.955.812,71 foi relativa ao Sesc/RJ. 

Cabe mencionar que não evidenciamos nenhuma documentação que suporte o valor 
atribuído ao Sesc, na concepção do evento realizado conjuntamente. 

Recomendamos formalizar diretrizes do programa talentos destacando quais as 
atribuições e valores cabíveis a cada Entidade envolvida no evento, com finalidade 
de ser possível a validação das despesas. 

1.4.2.1.7 DEMAIS INCONSISTÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 
NO BORDERÔ DE PAGAMENTO N°. 7833 

Com base na planilha de custos do projeto Talentos 2015 anexada ao borderô 7833, 
de 29/3/2016, para o pagamento de R$ 2.225.889,71 ao fornecedor Momentum 
Promoções Ltda., por amostragem, temos a comentar as seguintes falhas: 

a) As despesas com passagens, R$ 16.285,93 (planilha linhas 307, 314, 319 e 324)
não estão suportadas por orçamento, conforme determina o contrato de prestação
de serviços firmado entre Momentum Promoções Ltda. e o Senac/RJ.

b) Documentação suporte dos valores pagos sem valor fiscal. Exemplos:
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Desta forma, a ausência de acompanhamento técnico (gerenciamento da obra), desde 
o início da obra, gerou consequências técnicas, financeiras e cronológicas.

Recomendamos que: 

a) as obras devam ser gerenciadas por equipe técnica, como forma de evitar
retrabalhos e gastos adicionais;

b) seja apurada a responsabilidade pela aprovação dos projetos apresentados, que
não atenderam as especificações técnicas necessárias.

1.5.2 PARALISAÇÃO DA OBRA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 84 

A empresa IBEG Engenharia e Construções em 30/3/2016 comunicou ao Senac/RJ, 
que devido aos rompimentos dos contratos com a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, sofreu desequilíbrio financeiro e entrou com pedido de recuperação judicial, 
sendo assim propôs ao Senac/RJ a rescisão amigável do contrato.  

Em 8/4/2016 foi comunicado pela Torre Arquitetos Associados (fiscal técnica do 
contrato) a retirada integral da equipe operária da IBEG da obra em 7/4/2016. 

O Senac/RJ realizou consulta ao escritório Marinho & Valim Advogados, quanto a 
possibilidade de rescisão do contrato, e quais seriam suas fundamentações. Em os 
procedimentos a serem adotados. Em 19/4/2016, o escritório informou que o contrato 
deveria ser rescindido e que caberia a aplicação de sanções à IBEG, com a aplicação 
de multa de até 10% do valor global do contrato. 

Após prazo para ampla defesa, foi publicado no Diário Oficial da União em 8/9/2016 
o aviso da penalidade a IBEG de R$ 7.119.973,63 e suspensão do direito de
participar de licitações do Senac/RJ pelo prazo de dois anos.

Durante nossos exames, solicitamos as medidas judiciais, bem como a execução de 
possível seguro garantia da obra, não sendo disponibilizado documentações 
pertinentes ao assunto. 

Conforme o art.27 da Resolução Senac 845/2006 (vigente na época), a prestação de 
garantia, quando prevista no instrumento convocatório, limitada a 10% do valor do 
contrato, e à escolha do prestador, seria caução em dinheiro, fiança bancária ou 
seguro garantia, o que poderia ser fixado no instrumento convocatório. 

Recomendamos: 
a) fixar a garantia de multa nos contratos, conforme previsto na Resolução Senac;
b) apurar responsabilidade pela ausência da garantia no contrato da IBEG;
c) buscar meios jurídicos de recuperação dos prejuízos pela quebra de contrato.
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1.5.3 CONTRATAÇÃO DA TORRES ENGENHARIA 

Face ao seu desequilíbrio financeiro a IBEG – Engenharia e Construções, contratada 
para a reforma da Nova Faculdade Senac, localizada na Avenida Presidente Vargas, 
n° 84, Centro – Rio de Janeiro, reportou ao Senac/RJ essa situação poderia interferir 
no bom andamento das obras de reforma da Unidade, o que se enquadra como fato 
impeditivo ao contrato, e a rescisão amigável seria a melhor solução para as partes. 

Em 8/4/2016, a Torres - Arquitetos Associados foi contratada para gerenciar e 
fiscalizar as obras de reforma do prédio comercial, a qual constatou os seguintes 
fatos: ausência de atualização das ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) 
pela IBEG; demissão do efetivo da IBEG na data de 7/4/2016; sugestão à IBEG para 
realizar medição de finalização da obra para formalizar o status de paralisação e 
apresentação de relação de pagamento às subcontratadas, compras realizadas 
quitadas e em aberto, estoque na obra, serviços contratados; e o que mais a 
gerenciadora necessitar. O Senac solicitou à gerenciadora que independente da 
apresentação dos documentos citados, ela deveria produzi-los unilateralmente de 
acordo com os conhecimentos agregados no desenvolvimento do projeto e o acesso à 
obra. 

Em 16/9/2016, a Gerência de Infraestrutura e Engenharia solicitou à Diretoria de 
Serviços de Suporte autorização para nova contratação da Torres – Arquitetos 
Associados, com vistas a atualizar os projetos executivos para a retomada dos 
Serviços de Reforma do Prédio Comercial, através de dispensa de licitação, “por 
urgência” em virtude de: Imprevisibilidade da Situação; Inexistência de tempo hábil; 
Demonstração de Prejuízos e Demonstração de risco a pessoas e responsabilidade 
técnica. Firmando contrato com a empresa em 27/10/2016, pelo valor de 
R$ 626.000,00. 

Com respeito a imprevisibilidade da situação, a administração do Regional menciona 
a carta SEC 039/2016 de março/16, logo, era sabida a situação de inexequibilidade 
do contrato pela contratada, entretanto, o regional encetou o processo de contratação 
após a rescisão contratual em 8/9/2016. 

Apesar da inexistência de tempo hábil, a Gerência de Infraestrutura e Engenharia 
realizou consulta à Gerência de Suprimentos acerca do prazo médio para o processo 
em questão. Dada a complexidade do objeto, estabeleceu, conservadoramente, o 
prazo entre 3 a 5 meses para realização do certame. Cabe mencionar que o prazo 
entre a carta SEC-039/2016, em 30/3/2016, e a solicitação de contração em 
16/9/2016 foi de 170 dias, logo, caso a Gerência de Suprimentos fosse acionada 
tempestivamente, haveria tempo hábil para a realização de uma licitação. 

Com efeito, o TCU, no Acórdão 771/2005, firmou o entendimento: “não proceda à 
contratação sem licitação, alegando situações emergências causadas pela falta de 
planejamento ou de desídia. ” 
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Cabe mencionar que na documentação do referido borderô (nº 571311), consta ainda: 

x 01 relatório de produção no valor de R$ 39.500,00, não pertencente ao
Senac/RJ, cujo cliente mencionado foi o SESC/RJ; e

x Notas fiscais de alimentação e recibos de taxi não identificados como sendo
despesas com o evento Semana Fecomércio.

Recomendamos que as despesas sejam suportadas por documentação válida e 
identificadas por evento. E que para os valores pagos sem comprovação seja apurada 
a responsabilidade e restituídos aos cofres do Senac/RJ. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.6.4 MAPA DO COMÉRCIO 

Formulado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Mapa do Comércio reúne 
dados socioeconômicos das oito regiões fluminenses (Centro Sul, Costa Verde, 
Médio Paraíba, Noroeste, Norte, Serrana, Baixada Litorânea e Metropolitana) e se 
debruça especialmente sobre temas que afetam diretamente a economia do Estado e o 
desempenho do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, como Educação, 
Segurança, Infraestrutura e Ambiente Empresarial. 

De acordo com informações da administração do Senac RJ, foram desembolsados 
R$ 5.664.748,57 para a realização do evento, contudo, não foi apresentada a 
composição desse montante. 

Ressaltamos que o Regional disponibilizou apenas parte da documentação solicitada, 
o que nos impediu, avaliar de forma satisfatória, o montante envolvido para a
elaboração do Mapa do Comércio. E com base nos documentos apresentados temos a
comentar:

1.6.4.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESACORDO COM A MISSÃO DA 
ENTIDADE 

Constatamos contratações por inexigibilidade de palestrantes para atuarem no Mapa 
Estratégico do Comércio, a fim de tratar de temas com cuja finalidade distinguem da 
missão institucional do Senac RJ que é "Promover educação profissional com 
objetivo de gerar empregabilidade, competitividade e desenvolvimento econômico e 
social para o setor de comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Rio de 
Janeiro". Demonstramos alguns exemplos: 
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b) Aumento contratual acima de 25%:

Verificamos que em 26/7/16 o escritório de advocacia MARINHO & VALIM
ADVOGADOS em conjunto com o Sena/RJ assinou o primeiro termo aditivo
alterando o prazo de vigência e o valor contratado que passou de R$ 1.920.000,00
para R$ 3.360.000,00, obtendo um aumento de 75%, o que está em desacordo
com a Resolução Senac 958/12, que determina o limite para aditamento contratual
em 25%.

c) Ausência de contratos:

Não foram fornecidos os contratos e aditivos dos advogados Rodrigo de Oliveira
Ribeiro Advogados S A, Marcus Neves Advogados e Basílio Advogados

Diante doa fatos recomendamos: 

a) aprimorar os controles internos dos contratos com os advogados a fim de evitar
contratos vencidos;

b) observar o limite de aditivo contratual estabelecido na Resolução 958/2012;
c) que os contratos sejam fornecidos em tempo hábil aos órgãos fiscalizadores.

1.8 ADITAMENTO CONTRATUAL SEM JUSTIFICATIVA 

Verificamos que o contrato nº 3459 firmado em 19/9/14 entre o Senac/RJ e a 
empresa Momentum Promoções Ltda. pelo valor de R$ 15.000.000,00 foi aditado em 
25/3/15, em 25%, passando para R$ 18.750.000,00.  

Cabe ressaltar que para o aditivo de valor não foi apresentada a justificativa, 
tampouco quais foram os eventos acrescidos do contrato inicial, não sendo possível 
validarmos o aditivo de R$ 3.750.000,00. Há apenas no contrato inicial, cláusula de 
reajuste utilizando a variação de índice geral de preços (IGP-DI).  

Recomendamos que conste em contrato cláusula específica de reajuste, bem como 
para todo acréscimo haja a composição do valor. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.9 CONTRATAÇÕES ONEROSAS PARA O SENAC 

1.9.1 RESCISÃO CONTRATUAL COM POSTERIOR CONTRATAÇÃO 

A jornalista e co-apresentadora do “Bom Dia Brasil”, em Brasília, Giuliana Morrone 
foi contratada em março/2016 (Inexigibilidade 720.547) para realização de 15 
palestras a R$ 18.000,00 cada, totalizando R$ 270.000,00, sobre o tema “Desafios e 
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Alternativas para Enfrentar o Impacto da Recessão no Comércio de bens, Serviços e 
Turismo no painel Saídas para Crise”. 

Em maio/16, o Senac/RJ solicitou a rescisão do contrato n° 3756 firmado em 
março/16, alegando: “[...] a ampla exposição da jornalista no noticiário nacional e 
em temas considerados cruciais para o futuro do País a faz ser requisitada em 
várias palestras, seminários e outros eventos, porém, a jornalista terá que abrir 
mão de diversos compromissos para continuar a honrar sua participação nos 
eventos do Mapa do Comércio. Ainda que o tempo tenha ficado mais enxuto no 
seu dia a dia [...] ” 

Uma nova proposta foi feita pela empresa Morrone Comunicação Ltda., cuja 
justificativa foi: “ [...] a jornalista busca um ajuste orçamentário, a partir do evento 
realizado em Valença, em decorrência do acúmulo de trabalho da palestrante, com 
a escalada da crise política, provocada pelo processo de impeachment. [...]. Os 
acontecimentos políticos levaram também a uma maior visibilidade da palestrante, 
com transmissões ao vivo tanto na tv aberta, quanto na tv a cabo e, 
consequentemente, novas propostas de palestras e convites para participação em 
eventos privados e ainda uma recolocação de valor no mercado.“ 

Informamos que com a nova contratação, realizada em 1/6/2016, com aumento de 
94% no cachê da palestrante, passando de R$ 18.000,00 para R$ 35.000,00, por 
palestra. 

Recomendamos ao Senac/RJ realizar suas negociações e aquisições pautadas nos 
princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade 

1.9.2 CONTRATAÇÃO DO ESCRITÓRIO MARINHO E VALIM PARA 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 

Analisamos o processo de Inexigibilidade 713.414 para contratação do escritório 
Marinho e Valim com vistas a criação, implementação e acompanhamento do 
programa de integridade do Senac RJ, no valor de R$ 1.920.000,00. O citado 
processo teve sua contratação pautada no Inciso II do art. 10° da Resolução 
958/2012, e temos a comentar: 

a) Prazo de Vigência do Contrato Inferior à Previsão de Pagamentos:

De acordo com o Contrato n° 03700 – Prestação de Serviços Advocatícios,
cláusula terceira, – Do valor e forma de pagamento, etavam previstos 10
pagamentos mensais ao fornecedor, entretanto, o prazo do contrato era de nove
meses, como menciona a cláusula quarta – Vigência.”.
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Ressaltamos que a Srª. Camila Duarte e o Sr. João Batista foram desligados do 
quadro de empregados do DR/RJ em 4/10/2016. 

Recomendamos que sejam reavaliados os custos envolvidos com a manutenção da 
empregada cuja lotação se dá junto ao órgão cessionário, para efetivação de um 
rateio das despesas entre as citadas Entidades, e também a recuperação dos valores 
pagos de forma indevida, inclusive para os empregados desligados do quadro de 
pessoal do Senac/RJ. 

1.14 EMPREGADOS CONSTANTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 
SENAC/RJ SEM EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL 

Durante a realização de nossos trabalhos de auditoria, encaminhamos à 
administração do Regional a SA 01 – item 44, na qual solicitamos as documentações 
que evidenciassem, formalmente, a atividade laboral, de alguns empregados do 
DR/RJ, de acordo com as suas atribuições designadas.  

Em resposta a nossa solicitação, a administração do Regional nos informou que: “.... 
Os cargos de consultor e assessor trabalham, na maior parte do tempo, 
externamente e reportam periodicamente suas atividades. Quanto aos Diretores e 
Gerentes, é possível identificar, na ampla documentação apresentada a essa 
auditoria (memorandos, processos licitatórios, contratos, etc.), a evidência das 
atividades desenvolvidas. ” 

Apesar da resposta à nossa solicitação de auditoria, ratificamos que a falta de 
atendimento pleno da nossa solicitação impediu-nos a conclusão de nossos testes de 
auditoria, para constatação do efetivo laboro dos empregados junto ao Senac/RJ. 

Recomendamos que a administração do Regional evidencie a realização de trabalho 
dos empregados registrados em seu quadro de pessoal, a fim de comprovação da 
atividade laboral, junto ao Senac/RJ. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.15 VINCULADOS À FOLHA DE PAGAMENTO 

Constatamos que dos 4.104 empregados vinculados à folha de pagamento do 
Regional, em novembro/2016, 2.283 eram instrutores lotados no CNPJ da Sede, cuja 
atividade laboral é realizada nas diversas Unidades Operativas do Senac/RJ, fato este 
que gera as seguintes falhas: 

a) ficha de registro do empregado apresenta local de lotação divergente daquele
onde o mesmo efetivamente labora as suas atividades;

b) erro no quantitativo de empregados, demonstrado no CAGED;
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c) comprometimento na elaboração do PPRA do DR, já que os riscos ambientais
envolvendo a Sede não são os mesmos para as Unidades Operativas;

d) comprometimento no enquadramento da CIPA das Unidades Operativas, pois
com a lotação dos instrutores na Sede administrativa do Regional, há uma
redução no quadro de pessoal das Unidades onde efetivamente eles deveriam
estar lotados.

Recomendamos que sejam revistas as lotações dos empregados do Senac/RJ, como 
forma de evitar possíveis sanções por parte da fiscalização. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.16 CONVÊNIO SENAC/RJ  X  SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO (SESEG) 

1.16.1 PROJETO SEGURANÇA PRESENTE 

Para o convênio assinado em 26/10/2015, firmado com a SESEG, com vigência de 
dois anos, cujo objetivo é fomentar a Operação de Segurança Presente que objetiva a 
presença ostensiva de agentes de segurança, entre policiais e civis, por meio de 
viaturas, motocicletas, bicicletas, bem como a pé, nas áreas da: Lagoa Rodrigo de 
Freitas, Aterro do Flamengo e Méier. O desembolso total previsto para o projeto é de 
R$ 44.000.000,00, com período de execução de 1/12/2015 a 30/11/2017, conforme 
as ações, cronograma e previsão de gastos descritos no Plano de Trabalho – Projeto 
Segurança Presente, anexo ao citado convênio. 

O cronograma de desembolso está assim distribuído: 

PR
IM

E
IR

O
 A

N
O

 Descrição Nov./15 Mar./16 jul./16 Total 
Despesas com pessoal 6.166.666,67 6.166.666,67 6.166.666,66 18.500.000,00 
Despesas com material 1.600.000,00 50.000,00 50.000,00 1.700.000,00 
Prestação de serviços de pessoa 
jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 

Despesa de Combustível 166.666,67 166.666,67 166.666,66 500.000,00 
Total 8.933.333,34 7.383.333,34 6.883.333,32 23.200.000,00 

SE
G

U
N

D
O

 A
N

O
 Descrição Nov./16 Mar./17 Jul./17 Total 

Despesas com pessoal 6.166.666,67 6.166.666,67 6.166.666,66 18.500.000,00 
Despesas com material 200.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 
Prestação de serviços de pessoa 
jurídica 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 

Despesa de Combustível 166.666,67 166.666,67 166.666,66 500.000,00 
Total 7.033.333,34 6.883.333,34 6.883.333,32 20.800.000,00 
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De acordo como o Regulamento do Senac no caput do art. 34 versa que “Nenhum 
recurso do Senac, quer na Administração Nacional, quer nas Administrações 
Regionais, será aplicado, seja qual for o título, senão em prol das finalidades da 
Instituição, de seus beneficiários, ou de seus servidores, na forma prescrita neste 
Regulamento.” Conforme previsto no citado convênio, temos a destacar que seu 
objetivo foge aos fins institucionais do Senac/RJ, por se tratar da destinação de 
recursos do Senac/RJ para atender a segurança pública do estado do Rio de Janeiro e 
não a geração da empregabilidade através da educação profissional.  

Portanto, fica evidenciado que as características presentes no referido convênio 
refletem a criação de um processo de “milícia”, por tratar-se de parceria entre uma 
instituição privada (Senac/Rio) e um ente público (governo estadual), oficializando a 
criação de uma organização paramilitar.  

Cabe informar que apesar de solicitarmos a administração do Regional o convênio, 
respectivos aditivos, relação de pagamentos dos exercícios de 2015 e 2016, e 
respectivas prestações de contas referente a Segurança Presente através da 
SA nº 02 item 14, como forma de validarmos os valores transferidos por conta desse 
convênio, não tivemos nossa solicitação plenamente atendida, o que nos impediu 
efetuarmos as devidas avaliações.  

Recomendamos a suspensão da concessão de recursos relativos ao convênio firmado 
com a SESEG, com o cancelamento da parceria, reembolso dos valores adiantados 
ao governo do estado do Rio de Janeiro e a devida apuração de responsabilidades 
pelos prejuízos causados aos cofres da Entidade. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.17 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAIS EM DESACORDO 
COM O REGULAMENTO DO SENAC 

O Senac Rio aprovou a concessão de bolsas de estudos integrais, indevidamente, as 
Polícias Militar e Civil do Estado do Rio de Janeiro, em desacordo com o 
Regulamento do Senac cuja finalidade, conforme artigo 1°, é realizar aprendizagem 
comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua 
jurisdição, conjuntamente com o artigo 34° onde trata que o recurso será aplicado, 
seja qual for o título, senão em prol das finalidades da instituição. 

Considerando a média dos valores dos cursos ofertados x matrículas realizadas no 
período de janeiro a outubro de 2015 (base de produção), estimamos que o valor das 
bolsas a serem concedidas, indevidamente, aproxima-se a R$ 30.000.000,00. 

De acordo com a Ata da 460ª Reunião Ordinária do Conselho Regional do DR/RJ, de 
30/7/2015, foi aprovada a concessão de 5.000 bolsas integrais para a Polícia Militar. 
E conforme mencionado na reportagem do jornal “O Globo” de 28/2/16, o Sistema 
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Fecomércio ampliou o convênio de bolsas de estudo aos policiais civis, concedendo 
mais de 1,3 mil bolsas em cursos do Senac. A reportagem cita ainda que o Senac/RJ, 
desde novembro/2015, já beneficiou 208 pessoas, concedendo mais de R$ 1 milhão 
em bolsas integrais para cônjuges e filhos de policiais militares com idade entre 16 e 
24 anos. 

Segundo a Ata serão oferecidos cursos nas modalidades presencial e a distância, em 
cursos de Graduação, Pós-graduação, MBA, Formação Inicial e Continuada (FIC), 
Habilitação, Qualificação e Especialização Técnica, e todos os demais cursos livres 
oferecidos no portfólio do DR/RJ. 

Recomendamos atender ao Regulamento do Senac, já que para a concessão de 
gratuidade existem os programas PSG e Pronatec, regidos por normativo próprio. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

1.18 SISTEMA COMÉRCIO RJ – CESSÃO DE EMPREGADOS PARA GESTÃO 

Em 1/12/2015 foi firmado entre o Senac/RJ, Sesc/RJ e Fecomércio/RJ, o Acordo de 
Cooperação Técnica que tem como objetivo a interação administrativa e operacional 
entre os partícipes, bem como estabelecer as responsabilidades assumidas 
conjuntamente pelas Entidades, no âmbito do Sistema Comércio RJ.  

Não há documentação que evidencie a forma de operacionalização do Sistema 
Comercio RJ. 

Para a gestão integrada do Sistema Comércio RJ, são utilizadas as competências das 
seguintes áreas das Entidades participes: Presidência do Sistema Comércio RJ; 
Diretoria de Relações Institucionais; Diretoria de Serviços de Suporte; Diretoria de 
Políticas e Estratégicas Setoriais; Diretoria Jurídica; Diretoria de Marketing e 
Produtos; Diretoria de Comunicação; e Diretoria de Recursos Humanos e Estratégia 
Corporativa.  

Cabe informar que apesar da Diretoria Regional e Gerencia de Serviços Financeiros, 
não estarem definidas como áreas que fazem parte da integração do Sistema 
Comércio RJ, conforme descrito no referido acordo de cooperação, constatamos que 
os Srs. Marcelo José Salles de Almeida (Diretor Regional do Senac/RJ) e Antônio 
Barcelos de Melo (Gerente de Serviços Financeiros), tem cargo definindo que sua 
atuação é integral ao Senac/RJ, porém, os mesmos são gestores, na mesma função, 
junto ao Sesc/RJ, sem que se possa evidenciar o tempo dedicado a cada Entidade. 

Tal fato gera passivo trabalhista para as Entidades, uma vez que os citados 
empregados vêm realizando gestão no Senac/RJ e Sesc/RJ, conforme evidenciado em 
documentação assinada por eles. 
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Recomendamos uma revisão no procedimento relativo a cessão de empregados, 
como forma de evitar passivos trabalhistas para a Entidade.  

1.19 INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO ENTRE SENAC/RJ E 
FECOMÉRCIO/RJ 

Em 13/8/2014 a Fecomércio/RJ assinou com o Senac/RJ, Instrumento Particular de 
Transação, para o pagamento das cotas mensais, que foram suspensas diante da 
intervenção promovida pelo Senac/DN (Resoluções Senac nos 992 e 995, de 13 e 
28/2/2014 respectivamente), ficando o Senac/RJ responsável pelo repasse dos 
valores devidos a Fecomércio/RJ, mensalmente.  

Em 17/10/2014, a Fecomércio/RJ juntamente com o Senac/RJ, entraram com uma 
Notificação Judicial na Corregedoria Geral da Justiça do RJ, 13ª Vara Cível, 
(Processo 0382881-65.2014.8.19.0001), contra a Confederação Nacional do 
Comercio – CNC, Senac DN e seu presidente, no sentido de receber os valores das 
cotas que deixaram de ser repassados, tendo em vista que o Senac/RJ não se 
encontrava em avocação ou intervenção, conforme exposto na Resolução Senac 
Nº 995/2014. 

Conforme carta de esclarecimentos do escritório Basilio Advogados, foi celebrado 
um acordo entre o Senac/RJ e a Fecomércio (Instrumento Particular de Transação), e 
submetido ao MM. Juízo da 40ª Vara Cível, nos autos do processo n° 0222809-
07.2014.8.19.0001, sendo a seguinte decisão do Juízo: 

“Verificando os termos dos autos e sopesando o teor do Decreto n° 61.843/1967, não vislumbro, 
a princípio, legitimidade da Representação Nacional da Instituição Autora. Todavia, há 
coincidência entre os gestores da Representação Regional e da Instituição Ré, credora da quantia 
mensal, o que poderá vir a legitimar eventual interesse da Representação Nacional, momento 
pelo qual deixo de declarar neste momento a ilegitimidade. Quando a homologação do acordo, a 
concessão de efeito suspensivo em sede de Medida Cautelar n° 22574/RJ, em trâmite no 
Superior Tribunal de Justiça, possui as condições de precariedade, provisoriedade e 
reversabilidade da tutela deferida, ante a ausência de qualquer consideração ou Juízo sobre o 
mérito da ação. Assim, considerando que o efeito suspensivo deferido a futuro Recurso Especial, 
no caso em tela, acarretou a suspensão da intervenção no SENAC-RIO, o teor do acordo com 
repasse dos valores conforme previsto na legislação que rege as instituições não se mostra 
irregular. Contudo, em razão da precariedade acima mencionada, DEIXO de homologar o 
acordo entabulado entre 2° autor e réu. Ainda, diante do conflito de interesses entre os autores, 
declaro suspenso o efeito, nos termos do art. 265, inciso IV, alínea “a” do CPC, até o julgamento 
da cautelar acima mencionada. Cumpra-se”. 

O escritório Basilio Advogados teve como posicionamento que o acordo foi 
considerado regular, embora não homologado em Juízo, seguindo assim para a 
execução financeira do acordo. Com isso o montante das transferências realizadas 
pelo Senac/RJ a Fecomércio/RJ, até outubro de 2015 é de R$ 15.963.171,72. 
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1.22 PLANEJAMENTO INADEQUADO DE AQUISIÇÕES GERA DESPERDÍCIO 
DE RECURSOS 

Constatamos desperdício de recursos com compras de equipamentos, feitas com 
planejamento inadequado. Como exemplo citamos a compra de 610 switches, no 
valor aproximado R$ 6.000.000,00 incorporados em 31/12/2013, e em 31/12/2016 já 
estavam com depreciação acumulada de 60,05%, apesar de 154 unidades estarem 
sem utilização, e estocadas em diversas Unidades. 

Além do exemplo citado, no período auditado, contatamos também a compra de 460 
computadores, feitas através do Pregão Eletrônico N° 582.520/2015 (com registro de 
preço), no valor de R$ 2.357.141,20, pagos pelo Senac/RJ em 20/4/2016. Esses 
equipamentos, após 8 meses, continuam sem utilização, aguardando o término da 
obra destinados a Unidade Presidente Vargas, armazenados num deposito do Sesc de 
Nova Iguaçu, conforme ilustramos a seguir: 

Deposito Sesc Nova Iguaçu – 460 computadores 

Recomendamos um melhor planejamento de aquisição e providências para utilização 
imediata dos equipamentos citados, com a devida apuração de responsabilidades, em 
caso de perdas. 

1.23 FALHA NO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

Constatamos, no relatório razão de movimentos (APB321AA - 1.00.00.081), do 
sistema administrativo e financeiro TOTVS (EMS, ECM, HCM), vários registros de 
movimentação atribuídos a um “fornecedor desconhecido”. Destacamos um 
lançamento superior a R$ 48.000.000,00, conforme demonstrado: 
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Na mesma data da consulta, em 6/1/2017, encaminhamos pedidos de esclarecimentos 
sobre as pendências para a emissão da certidão, através da SA 04 – item 34 Certidão 
Negativa Receita Federal, sendo apresentado apenas um mandato de segurança com 
pedido de liminar, tendo em vista que seja concedida a segurança pleiteando o 
reconhecido do direito líquido e certo da Impetrante recolher os valores relativos à 
GPS vencida em 20/7/2015 sem a inclusão de encargos moratórios, nos termos do 
artigo 393 e 396, ambos do Código Civil, sem que represente óbice à eventual 
emissão da Certidão de Regularidade Fiscal. 

Adicionalmente, conforme Ata n° 469 da Reunião Ordinária do Conselho Regional 
do Senac/RJ realizada em 28/04/2016, verificamos que o Conselho aprovou por 
unanimidade a baixa do valor de R$ 42.812,13 relativo a multa DCTJ (Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais). 

Recomendamos que o Senac/RJ mantenha todas as Certidões regulares e que a 
administração do Regional formalize para os órgãos fiscalizadores o andamento dos 
processos judiciais.  
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d) não evidenciamos na proposta apresentada pela empresa vencedora –
Momentum Promoções Ltda., o valor total contratado, que foi de R$ 15 milhões.
A proposta contém 65 itens que montam em R$ 1.262.026,21;

e) não foi apresentada pela empresa vencedora o seu contrato social. A empresa
Momentum forneceu apenas a 23ª. alteração de contrato social, descumprindo o
edital em seu item 8.2.1;

f) a pontuação atribuída aos quatro licitantes na análise da proposta técnica, não é
clara. Conforme edital no item 10.9 a pontuação seria feita com base nos
tópicos: (i) consistência do planejamento, (ii) eficácia da produção e (iii)
estrutura da agência, somando um total de 100 pontos. Porém, na tabela de
cálculo da média ponderada para licitações técnica e preço, páginas 174 a 177 do
processo, com a classificação das propostas, não foi possível correlacionar os
tópicos citados.

Notas: 
a) A licitação 567.980 – objeto contratação de agência de eventos especializada não

foi mencionada pelo Regional na relação de licitações homologadas no período de
set./14 a out./15.

b) Solicitamos entrevista com os responsáveis pela licitação 567.980 para obtermos
alguns esclarecimentos, porém, até o término dos nossos trabalhos a área
responsável não nos atendeu.

Recomendamos que as licitações sejam suportadas conforme a Resolução 958/12. E 
que o julgamento das propostas sejam formalizados com clareza evitando 
questionamentos futuros. 

Obs.: Ponto pendente de regularização conforme apresentado no item 1.1 deste 
relatório. 

SEDE 

2. ÁREA FINANCEIRA

2.1 TESOURARIA 

2.1.1 CAIXA 

Às 11h30min do dia 12/1/2017, efetuamos a contagem do caixa da Tesouraria da 
Sede e verificamos o saldo de R$ 4.632,00, representado por cheques de emissão da 
entidade para pagamento a terceiros. 
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2.3 CONTABILIDADE 

2.3.1 REGISTROS CONTÁBEIS 

2.3.1.1 FALTA DE INFORMAÇÃO NO HISTÓRICO DOS RAZÕES CONTÁBEIS 

Constatamos que diversos históricos do razão contábil não apresentam informações 
como: nome do fornecedor, tipo de despesa, apresentado somente códigos.  

Conforme a Resolução do CFC nº 1.330/2011 no seu art. 6 menciona que:  
“A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no mínimo: 

a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
b) conta devedora;
c) conta credora;
d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de

histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio;

e) valor do registro contábil;
f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil”.

Recomendamos que seja observada a legislação vigente e aprimorado os históricos 
dos lançamentos contábeis. 

2.3.1.2 BÔNUS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS 

Em 30 de novembro de 2016, a conta 2.1.1.1.1.02.01.002 – Bônus e Obrigações 
Patronais possuía saldo de R$ 6.321.322,99. Foi apresentado pela administração do 
Senac/RJ apenas e-mails solicitando o registro dos valores referente ao exercício de 
2011, na data de 31/1/2012.  

Fomos informados que o valor registrado é referente ao pagamento de bônus salarial 
do exercício de 2011, que por estar sendo questionado judicialmente encontra-se 
registrado nesta conta até a definição da sentença.  

Recomendamos que os valores registrados estejam consubstanciados com 
composições analíticas e relatórios gerenciais, a fim de suportar os saldos contábeis. 

2.3.1.3 AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÕES OU RELATÓRIOS GERENCIAIS 

Constatamos que o Senac/RJ não possui relatórios gerencias que demonstrem a 
composição dos saldos das contas de Provisões de 13° Salário, Férias e Encargos. 
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2.3.1.5 REGISTROS NA CONTA DE ADIANTAMENTO DE PATROCÍNIOS 

A conta de Adiantamento de Patrocínios em 30/11/2016 possuía um saldo de 
R$ 3.093.765,00. Selecionamos dois projetos que totalizavam R$ 1.868.000,00 e 
temos a comentar: 

2.3.1.5.1 ATRASOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS 
CONTRATOS DE PATROCÍNIOS 

Em 28 de julho de 2016, a administração do Senac/RJ efetuou o pagamento a 
empresa Backstage Rio Emp. e Produções Artísticas e Culturais Ltda., no valor de 
R$ 1.008.000,00. Este montante, de acordo com o contrato firmado no dia 20/6/2016, 
refere-se ao patrocínio master para realização do evento “Festival Vale do Café 
2016” nos municípios de Vassouras, Barra Mansa, Três Rios, Miguel Pereira, Barra 
do Piraí, Valença e Rio das Flores, no período de 22/7/2016 a 3/8/2016. 

Conforme a cláusula 7.1 do contrato, a patrocinada se compromete a comprovar que 
o valor do patrocínio foi alocado no evento, de forma regular e satisfatória, através
de prestação de contas, a qual deverá ser realizada e apresentada aos patrocinadores
em até 45 dias uteis após o término do Evento, que seria 10/10/2016.

Contudo, até 30/11/2016 o valor encontrava-se pendente de prestação de contas e por 
isso registrado na conta de Adiantamento de Patrocínio.  

Recomendamos que seja realizada prestação de contas do evento, conforme 
determina o contrato. 

2.3.1.5.2 ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PATROCÍNIOS SEM 
EVIDÊNCIA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO 

Em 10 de junho de 2016 a administração do Senac/RJ assinou o contrato de 
patrocínio com a Fundação Roberto Marinho (patrocinada), em conjunto com o 
Sesc/RJ e Federação do Comércio/RJ, cujo objeto é a concessão de patrocínio 
voltado especificamente para o “Canal Futura”, desenvolvido pela patrocinada, 
destinado à produção, divulgação e implementação de programação educativa e 
cultural, disponibilizado, gratuitamente, para escolas públicas ou privadas, 
associações comunitárias ou representativas e outras instituições de ensino e cultura 
interessadas em receber a programação educacional. 

Conforme a cláusula IV – Valor do Patrocínio e Forma de Pagamento, os recursos 
financeiros a serem aportados no projeto perfazem três cotas anuais no valor total 
anual de R$ 4.300.000,00, totalizando no período de três anos R$ 12.900.000,00. A 
participação do Senac/RJ é de 40%, do Sesc 56% e a Federação 4% dos valores 
contratados. 



































Rel/2017 
DR-RJ

90 

Recomendamos que as informações apresentadas pelo Senac/RJ sejam fidedignas. 

3.1.1.1.11 OBSERVAÇÕES REFERENTES À VISITA DOS EXECUTIVOS HPI – 
DSCHOOL 

Em novembro/15, o Senac/RJ contratou Lucas Almeida Paes de Melo para prestar 
serviços de consultoria sobre a metodologia Design Thinking por meio dos processos 
de inexigibilidade e dispensa de licitação: 713412 – Serviços de Consultoria acerca 
da metodologia Design Thinking, 712562 – Passagens aéreas para os participantes e 
712672 – Hospedagem, totalizando R$ 110.245,57, tendo a destacar:  

3.1.1.1.11.1 JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE EM DESACORDO COM 
A NORMA INTERNA 

O Senac/RJ, por meio do processo n° 713.412, pautado no inciso II do Art. 10° da 
Resolução 958/2012, contratou por inexigibilidade Lucas Almeida Paes de Melo 
para prestar serviços de consultoria sobre a metodologia Design Thinking, em 
novembro/2015. 

Na justificativa para contratação, por inexigibilidade, não foram atendidos os 
preceitos estabelecidos para classificá-lo como profissional de notória 
especialização. Porquanto, a justificativa do Regional limitou a mencionar a 
certificação do contratado como Coach Senior de Design Thinking pelo HPI 
DSchool, histórico acadêmico e a participação de projetos de inovação, entretanto, 
não foram evidenciadas publicações ou desempenho em projetos os quais fez parte. 
Tampouco ficou corroborada a evidência cabal de singularidade do objeto. 

Neste ensejo, informamos que o Senac/RJ, em 2013, promoveu Workshops de 
Design Thinking com foco em serviços e design thinking para empreendedores, com 
os palestrantes especializados no tema, em consequência, fica demonstrada a 
possibilidade de realização de certame para a contratação. Exemplos: 

a) Rique Nitzsche - Engenheiro, professor de Design Estratégico e de Design
Thinking do MBA da ESPM-RJ, Class Master do IBMEC, Consultor Master do
CriaLab do Inova PUC-RS, fundador da D.Think e autor do livro “Afinal, o que
é Design Thinking?”

b) Clarissa Biolchini - Autora do prefácio e da edição brasileira do livro “Isto é
Design Thinking de Serviços”, pela editora Bookman

Na época, o evento foi promovido e anunciado nos endereços eletrônicos abaixo: 
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3.1.3.2 INFORMAÇÕES DESATUALIZADAS NA RELAÇÃO DOS CONTRATOS 
VIGENTES 

Identificamos que as informações contidas na planilha enviada em atendimento ao 
item 5 da Solicitação de Auditoria 02/2017, onde deveriam conter as informações 
básicas atualizadas dos contratos vigentes, como: valor contratado, aditivos, valor 
atualizado, vigências, modalidade de licitação, entre outros, estavam desatualizadas 
quando do confronto das informações da planilha com a documentação selecionada 
entregue. 

Recomendamos aprimoramento do processo de controle interno, bem como manter 
tempestivamente a relação com as informações mínimas dos contratos atualizadas, a 
fim de ser ferramenta de consulta rápida e fidedigna dos contratos firmados com a 
Entidade. 

3.1.3.3 CONTRATO DE CESSÃO DE USO VENCIDO 

Identificamos que o contrato de cessão de uso do imóvel onde funciona a Unidade de 
Irajá, situado à Rua Emiliano Felipe, número 173 – Irajá, encontra-se vencido desde 
agosto de 2012. 

Adicionalmente, identificamos que houve pagamento referente a benfeitorias para 
este imóvel durante o período de nossas análises, e que houve pagamento de prêmio 
referente ao seguro deste imóvel, conforme apólice 01.006.422.001331, cuja 
cobertura possui vigência de 30/6/2016 a 30/6/2017. 

Recomendamos que: 

a) os contratos sejam revisados periodicamente e atualizados por meio de aditivos
contratuais.

b) sejam apurados os valores dos gastos com benfeitorias a partir da data de
vencimento do contrato e reconhecidos como despesa, identificando os valores deste
exercício e de exercícios anteriores, atentando às reversões dos lançamentos de
amortização.

3.1.3.4 VALIDAÇÃO DE POSSE DOS IMÓVEIS CEDIDOS 

A fim de certificar que os imóveis cedidos ainda pertencem aos proprietários, 
conforme contratos de cessão de uso analisados, solicitamos cópia dos Registos de 
Imóveis (RGI´s) atualizados. 

Até a data de conclusão de nossos trabalhos não recebemos a documentação 
solicitada e por este motivo não foi possível validar se as informações contidas nos 
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Confrontamos a quantidade de empregados de novembro/2016 entre a posição do 
Caged e a folha de pagamento, e identificamos uma diferença de 232 empregados, a 
saber: 

x Folha de pagamento Nov./16 .............. 4.104 empregados 
x Posição Caged Nov./16 ....................... 3.872 empregados 
x Diferença ............................................     232 empregados 

Identificamos também divergência na movimentação de pessoal apresentada no 
Anexo 02 e a quantidade apresentada no Caged.  

x Anexo 02 Nov./16 ........................... 3.875 empregados 
x Posição Caged Nov./16 .................. 3.872 empregados 
x Diferença .............................................   3 empregados 

Recomendamos que seja apurada a diferença apontada entre o Caged e a folha de 
pagamento, bem como, demonstrar corretamente a movimentação mensal de pessoal 
no Anexo 02. 

3.2.1.2 SALÁRIO MÉDIO 

O salário médio em novembro/2016 apresentou um acréscimo de aproximadamente 
11% em relação à outubro/2015, passando de R$ 3.041,20 para R$ 3.382,49, apesar 
do reajuste salarial em maio de 2016 ter sido de 9,83%, conforme Acordo Coletivo. 
Segue a abaixo a evolução do salário médio para o período analisado: 

Observamos redução de 31% do salário médio do mês de janeiro/16 em relação ao 
mês de dezembro/15, bem como redução 26% do mês de setembro/16 em relação a 
agosto/16, como segue: 
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A administração do Regional deve observar as contratações cuja caracterização é de 
vínculo empregatício, conforme preceitua o art. 3.º da CLT, onde versa que 
“considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

3.2.1.5.2 VINCULADOS À FOLHA DE PAGAMENTO 

Constatamos que dos 4.104 empregados vinculados à folha de pagamento do 
Regional, em novembro/2016, 2.283 eram instrutores lotados no CNPJ da Sede, cuja 
atividade laboral é realizada nas diversas Unidades Operativas do Senac/RJ, fato este 
que gera as seguintes falhas: 

a) ficha de registro do empregado apresenta local de lotação divergente daquele
onde o mesmo efetivamente labora as suas atividades;

b) erro no quantitativo de empregados, demonstrado no CAGED;

c) comprometimento na elaboração do PPRA do DR, já que os riscos ambientais
envolvendo a Sede não são os mesmos para as Unidades Operativas;

d) comprometimento no enquadramento da CIPA das Unidades Operativas, pois
com a lotação dos instrutores na Sede administrativa do Regional, há uma
redução no quadro de pessoal das Unidades onde efetivamente eles deveriam
estar lotados.

Recomendamos que sejam revistas as lotações dos empregados do Senac/RJ, como 
forma de evitar possíveis sanções por parte da fiscalização. 

3.2.1.6 FALHA NA APURAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO 

A partir da instituição da IN 1453/2014, o Fator Acidentário de Prevenção – FAP 
passou a ser apurado por estabelecimento. Porém, o setor de pessoal do Senac/RJ, 
quando da apuração do FAP para o exercício de 2016, o fez tomando como base a 
IN 971/2009, ou seja, um único FAP para todos os estabelecimentos do DR/RJ. 

Recomendamos que a administração do Regional retifique a forma de apuração e 
recalcule os valores apurados do FAP em 2016, verificando assim se há valores a 
compensar. 

3.2.1.7 REAJUSTE SALARIAL EM DESACORDO COM A NORMA VIGENTE 

Com base na planilha de cargos e salários encaminhada pelo setor de Pessoal, 
confrontamos os salários do novembro de 2015 com o mês de novembro de 2016 e 
identificamos que alguns empregados tiveram uma variação salarial, sem 
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Senac Sede 70 anos / 840 meses 0,12% 21.361,19 
Senac Bistrô 70 anos / 840 meses 0,12% 901,22 

Recomendamos que sejam revisadas as taxas aplicadas para todos as edificações e 
que seja atendido os preceitos do Codeco, quando do cálculo da depreciação dos 
bens reavaliados, procedendo o devido ajuste contábil atentando para possíveis 
ajustes de exercícios anteriores.  

3.3.1.4 BAIXAS PATRIMONIAIS 

3.3.1.4.1 AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE APROVAÇÃO NOS 
PROCESSOS DE BAIXA 

Identificamos que nos processos de baixa analisados não constavam os documentos 
de aprovação, Ata ou Resolução emitidos pelo Conselho Regional, conforme artigo 
72 do Codeco, relação total dos itens a serem baixados, bem como evidência da 
revisão da comissão de avaliação para os casos de baixa por doação. 

Desta forma, não foi possível validarmos nenhum processo de baixa uma vez que 
não recebemos a evidência de aprovação durante o período de nossa análise. 
Salientamos que no período de out./15 a nov./16, o Regional realizou baixa no total 
de R$ 6.867.499,68 conforme registros contábeis. 

Recomendamos que o setor de patrimônio mantenha em cada processo de baixa as 
evidências do parecer da comissão responsável e documento de aprovação do 
Conselho Regional com a relação detalhada dos itens aprovados para baixa, como 
forma de demonstrar que as baixas patrimoniais foram realizadas conforme as 
normas internas. 

3.3.1.4.2 TERMO DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES SEM CONFIRMAÇÃO DA 
RELAÇÃO DOS BENS E VALORES 

Observamos que nos processos de baixa analisados, o Termo de Recebimento 
assinado pela Entidade receptora das doações não faz referência aos itens baixados 
conforme relação do sistema Datasul anexados aos processos. 

Recomendamos a inclusão explícita e padronizada, em todos os Termos de 
Recebimento de Bens, das informações de quantidade e valores totais com referência 
à relação analítica de baixa extraída do Datasul. 
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3.4.4.2 EQUIPAMENTOS SEM CONTROLE PATRIMONIAL ADEQUADO 

Encontramos diversos bens sem nenhuma identificação patrimonial (n° de 
tombamento), guardados em depósitos no Sesc-Nova Iguaçu e na Unidade Senac-
Barra. ilustrados a seguir: 

Televisores Freezers Fornos 

Monitores Bancadas Switches 

Salientamos que as boas práticas de gestão definem que os bens devem estar 
identificados corretamente e vinculados ao controle contábil do ativo imobilizado e 
respectiva depreciação, conforme o plano de contas do Codeco. 

Nota: 
Não foram apresentadas as notas fiscais de entrada dos equipamentos/mobiliários 
citados. 

Recomendamos que seja providenciada a identificação dos bens patrimoniais da 
Entidade, de modo a salvaguardar os ativos da Entidade. E que seja verificado os 
registros contábeis desses bens. 
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Recomendamos que sejam observadas as diretrizes do Pronatec e que seja efetuada 
análise individualizada na base da produção, com as devidas correções, caso haja 
duplicidade. 

4.2 CONVÊNIOS E ACORDOS 

Solicitamos através da SA 05/2016 – item 06, relação dos contratos e convênios 
voltados para a área de Formação Profissional, vigentes no período de 
novembro/2015 a novembro/2016, porém, nossa solicitação não foi atendida durante 
os trabalhos em campo. 

Em 14/2/2017, por e-mail, foi apresentada uma relação com informações parciais, 
constando apenas o número do contrato, nome da empresa e a vigência do contrato, 
não sendo observado o Anexo 18 da solicitação de auditoria inicial. 

Face ao exposto, não é possível emitirmos opinião em relação aos contratos da área 
de Formação Profissional vigentes no período auditado, pois não recebemos a 
documentação solicitada. 

Recomendamos a implantação de controle físico e financeiro para os contratos da 
área de formação profissional, que possibilite o monitoramento da execução dos 
contratos. 

4.3 OUTROS 

4.3.1 PROGRAMA DUAL 

De acordo com o mencionado na Ata 448ª. Reunião Ordinária do Conselho Regional 
do Senac do Rio de Janeiro de 30/7/2014, a partir da missão à Alemanha em 2013, o 
Senac/RJ vem utilizando a metodologia alemã baseada na cooperação escola/empresa 
através do Programa Dual (aprender fazendo e sua aplicação na empresa onde 
trabalha), promovendo desde o 2º semestre de 2014 cursos de aperfeiçoamento nos 
eixos tecnológicos “Gestão e Negócios” e “Turismo, Hospitalidade e Lazer”, 
voltados aos funcionários de empresas dos seguimentos destes eixos, oferecidos 
através do Programa Senac de Gratuidade – PSG. 

Com base no Guia de Orientação para o curso de aperfeiçoamento do modelo Dual, 
verificamos que no planejamento define percentuais de carga horária para o ambiente 
educacional e ambiente de trabalho. Porém, ao analisarmos a documentação dos 
alunos, não evidenciamos nenhum contrato entre Aluno, Senac e Empresa. 

Informamos também que solicitamos através SA 05 - item 21 em 24/1/2017, os 
valores investidos com o programa Dual, e que até o encerramento dos nossos 
trabalhos a nossa solicitação não foi atendida. 



Rel/2017 
DR-RJ

132 

Recomendamos que seja avaliada a necessidade da elaboração de um contrato entre o 
Aluno, Senac e a Empresa e que todas as nossas solicitações sejam atendidas na sua 
plenitude. 

UNIDADES OPERATIVAS 

5. POSTO ESCOLA

ADMINISTRAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 

Gerente: Nilo Barbosa 

ENDEREÇO 

Av. Brasil, 6355 - Ramos, Rio de 
Janeiro. 

 Foto: Posto Escola Senac 

5.1 ÁREA FINANCEIRA 

5.1.1 TESOURARIA 

5.1.1.1 CAIXA  

Às 11h do dia 18 de janeiro de 2017, efetuamos a conferência do Caixa existente na 
tesouraria da Unidade e constatamos o total de R$ 2.000,00, em espécie, não sendo 
apurada divergência. 

Adicionalmente acompanhamos a coleta de malote pela transportadora referente ao 
movimento do dia 17/1/17 e constatamos regularidade para o recolhimento de 
R$ 4.804,00 em espécie.  

5.1.1.2 FUNDO ROTATIVO 

Às 10h do dia 18/1/2017, efetuamos conferência física do fundo rotativo da Unidade 
Posto Escola, cujo limite é de R$ 1.500,00, assim representados: 
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PARECER DO CONSELHEIRO RELATOR 

Em atenção à indicação feita pela Presidência do Conselho Fiscal, apresentamos o nosso 
parecer com base nas informações contidas no Relatório de Auditoria Interna, que teve 
como base o período de novembro de 2015 a novembro de 2016, foi elaborado em 
conformidade com o estabelecido no Plano Anual de Auditoria do Conselho Fiscal do 
Senac e, visou comprovar se todas as operações foram contabilizadas de modo a 
assegurar o controle adequado sobre os ativos da entidade, o gerenciamento adequado 
das obrigações e o acompanhamento da execução orçamentária. 

Após analisá-lo devidamente. 

Face ao exposto, considerando a relevância do conjunto das informações restringentes 
no escopo do trabalho de auditoria, limitando a extensão dos nossos exames e por isso 
não emitimos opinião sobre os aspectos patrimonial e financeiro do DR/RJ. 

Propomos que sejam levadas ao conhecimento da administração do Regional as 
observações constantes desse Relatório. Este Colegiado fica na expectativa dos 
esclarecimentos e/ou das providências cabíveis, no prazo de trinta dias, considerados a 
partir do seu recebimento, em obediência ao que dispõe a letra “i”, do art. 4°, do 
Regimento Interno do Conselho Fiscal, aprovado pela Resolução CN 53/68 e alterações 
posteriores. 

É O NOSSO VOTO 






























































