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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção 
e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e 
controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Interna Governamental 
Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada 
para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização; deve buscar 
auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da 
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar 
a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 
controles internos.  



 

 

 

 

 

 
RELATÓRIO Nº 201900858 

 

Auditoria Anual de Contas 
cujo objetivo foi avaliar a 
gestão do Departamento 
Nacional do Serviço Social do 
Comércio (Sesc DN) no 
exercício de 2018, conforme 
escopo definido com o TCU, 
especialmente no que tange 
ao cumprimento de metas, à 
suficiência de controles 
internos e à existência de 
gestão de riscos no âmbito 
do Programa de 
Comprometimento e 
Gratuidade (PCG) 

 O trabalho de Auditoria Anual de Contas do 
Departamento Nacional do Serviço Social do 
Comércio (Sesc DN) foi realizado em 
cumprimento à determinação Constitucional, 
constante no item IV, do Art. 74, visando 
apoiar o controle externo (TCU) no exercício 
de sua missão institucional e conforme artigo 
7º da Decisão Normativa do TCU n.º 172/2018, 
que estabelece que o Órgão de Controle 
Interno deve apresentar as peças sobre sua 
responsabilidade dentro do prazo estipulado. 

Com isso, este Relatório consiste em subsídio 
ao julgamento das contas apresentadas pelo 
Departamento Nacional do Sesc ao Tribunal de 
Contas da União – TCU. Concluídas as análises 
da Auditoria Anual de Contas (AAC) do 
Departamento Nacional do Sesc (Sesc DN), foi 
emitida recomendação visando garantir a 
fidedignidade das informações prestadas pelas 
Unidades Regionais do Sesc em relação à 
execução do Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) tornando o 
monitoramento mais efetivo. Além disso, 
identificou-se a possibilidade de ganhos em 
relação à eficiência operacional por meio da 
comparação dos custos auferidos pelas 
Unidades Regionais integrantes dos 
programas nacionais do PCG. Ainda, 
recomendou-se a realização de mapeamento 
de riscos e controles dos processos 
relacionados ao Programa de 
Comprometimento e Gratuidade do Sesc DN. 
Por fim, detectou-se oportunidades de 
melhorias no processo de elaboração e revisão 
do Relatório de Gestão visando à apresentação 
de informações mais precisas e fidedignas ao 
Tribunal de Contas da União (TCU). 

Para os demais assuntos tratados neste 
Relatório não foram emitidas recomendações 
para a Entidade. 

  

Controladoria-Geral da União 
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INTRODUÇÃO 
Em decorrência dos trabalhos efetuados no âmbito da Ação de Controle nº 201900858, 
apresentam-se os resultados dos exames realizados por meio da AAC do Departamento 
Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc DN), no contexto do Processo de Prestação de 
Contas Anual, com vistas ao atendimento do art. 3º, da Decisão Normativa TCU nº 172, de 
12.12.2018, para subsidiar o julgamento das contas apresentadas pelo Sesc DN ao TCU.  
 
O Serviço Social do Comércio (Sesc), com personalidade jurídica de direito privado, foi criado 
em 1946 com o objetivo de estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-
estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias. O Departamento 
Nacional é o órgão executivo da Administração Nacional do Sesc com jurisdição em todo o 
país. É, também, um Órgão normativo que elabora as diretrizes gerais do Sesc e suas políticas 
de ações para os Programas institucionais nas áreas de Assistência, Educação, Cultura, Saúde 
e Lazer.  

Em 2008, por meio do Decreto nº 6.632/2008, foi instituído o Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) que se destina à aplicação de um terço (33,33%) da Receita de 
Contribuição Compulsória Líquida em Educação Básica e Continuada ou Ações Educativas dos 
demais Programas. Deste total, cinquenta por cento integram a oferta de Gratuidade. Desta 
forma, podem se candidatar a usufruir da gratuidade os trabalhadores do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, seus dependentes, e os estudantes da rede pública de educação básica, 
que percebam renda bruta familiar de até três salários mínimos nacionais. Importante 
observar a materialidade do referido Programa no âmbito do Sesc DN que, em 2018, 
arrecadou uma Receita Compulsória Líquida de R$ 800.630.686,18. 
 
Assim, com base na execução do Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc DN, 
no exercício financeiro de 2018, o escopo deste trabalho abrangeu avaliações específicas, 
selecionadas por sua relevância, e ajustadas entre a Secretaria de Controle Externo do 
Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex/Trabalho), do Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
Coordenação-Geral de Auditoria de Patrimônio e Desburocratização (CGPAT), da 
Controladoria Geral da União (CGU), em reunião ocorrida em 26.04.2019, conforme prevê o 
art. 13, § 3º, da Decisão Normativa TCU nº 172/2018.  
 
Com isso, o escopo de atuação do Órgão de Controle Interno na AAC do Sesc DN, formalizada 
na ata da referida reunião, consistiu nas seguintes avaliações: 
 

1. Avaliação da execução do PCG do Sesc DN no que se refere ao atingimento das metas 
fixadas no Decreto nº 6.632/2008. Conforme mencionado anteriormente, o Sesc DN 
arrecadou o montante anual de R$ 800.630.686,18 por meio da Receita Compulsória 
Líquida. Logo, de acordo com as regras do Programa, surge para o Departamento 
Nacional a meta de aplicar, no respectivo exercício, o valor correspondente a R$ 
266.850.207,70 em Educação Básica e Continuada ou Ações Educativas. Ainda, deste 
montante, deve-se observar a segunda meta de aplicação no valor de R$ 
133.425.103,85, que se destina a serviços gratuitos para clientes de baixa renda. Para 
este item, foram examinados os instrumentos utilizados para acompanhamento do 
valor aplicado no PCG bem como validados os valores de realização publicados no 



 

7 
 

Relatório de Gestão, possibilitando aferir o alcance das metas fixadas na legislação 
vigente. Para este tema foi definida a seguinte questão de auditoria: “Os resultados 
quantitativos e qualitativos do Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG do 
Sesc DN estão sendo alcançados, em especial quanto à eficácia e eficiência?” 

 
2. Avaliação dos indicadores de gestão correspondentes ao PCG. Avaliação dos 

indicadores do Programa quanto ao atendimento aos critérios de qualidade, em 
especial quanto a sua validade e confiabilidade. A questão de auditoria definida para 
esse tema consistiu em: “O Programa de Comprometimento de Gratuidade – PCG 
possui indicadores que possibilitem aferir o desempenho e a execução do referido 
Programa?” 
 
 

3. A Avaliação dos controles internos administrativos foi abordada com enfoque no 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e estabeleceu dois temas de 
atuação, conforme se pode observar a seguir, objetivando responder à questão de 
auditoria formulada:  “O Sesc DN desenvolve atividades de controle e de gestão de 
riscos que visem aprimorar a execução do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade?” 
 
a. Avaliação da existência e suficiência dos controles internos administrativos em 

relação ao segmento ”atividade de controle” no que tange ao atingimento das 
metas do Programa de Comprometimento e Gratuidade.  Considerando que as 
Atividades de Controle consistem em ações estabelecidas por políticas e 
procedimentos definidos pela administração da Entidade no intuito de assegurar o 
cumprimento das diretrizes institucionais, avaliou-se a existência de controles 
estabelecidos em relação ao PCG do Sesc DN. 
 
Tendo em vista a maior complexidade para realização de acompanhamento dos 
Programas Nacionais, examinaram-se os instrumentos utilizados pela Entidade 
para acompanhar a execução indireta do PCG, na qual o Sesc DN envia recursos às 
Unidades Regionais para realização de iniciativas que serão contabilizadas para o 
atingimento das metas de cumprimento do PCG do Departamento Nacional. Desta 
forma, foi selecionado o Programa “Sesc Ler”, que é um Programa Nacional e 
engloba as Atividades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação 
Complementar (PHE). Assim, para este tema foi definida a seguinte subquestão de 
auditoria: “A Entidade estabeleceu controles internos relativos à atividade de 
controle objetivando à adequada execução do PCG?”    

 
b. Verificação da existência do Gerenciamento de riscos no âmbito do PCG.  

 
Neste item foram verificadas as iniciativas adotadas pelo Sesc DN em relação à 
implementação de gestão de riscos visando à melhoria dos controles internos 
administrativos com a intenção de aprimorar a execução das ações relacionadas 
ao PCG, contribuindo, assim, para o cumprimento dos objetivos do Programa. 
Desta forma, para este item, foi definida a seguinte subquestão de auditoria: “A 
Entidade realizou a gestão de riscos no âmbito do PCG, visando identificar 
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possíveis ameaças ou oportunidades de aprimoramento na execução do 
Programa?” 

 
4. Verificação da existência de política de remuneração variável para os colaboradores 

do Sesc DN, bem como a existência e observância da respectiva regulamentação que 
defina sua aplicação no âmbito da Entidade. Para este tema foi definida a seguinte 
questão de auditoria: “O Sesc DN mantém política de remuneração variável para seus 
empregados?” 
 

5. Avaliação do cumprimento, pelo Sesc DN, das determinações expedidas pelo TCU que 
façam referência expressa ao acompanhamento pelo Controle Interno. Para este tema 
foi definida a seguinte questão de auditoria: “O Sesc DN tomou providências no 
tocante ao atendimento a determinações e recomendações expedidas pelo TCU, no 
exercício sob exame, contendo referência ao Controle Interno para 
acompanhamento?” 
 

6. Avaliação quanto às recomendações expedidas pela CGU por meio do levantamento 
do quantitativo de recomendações consideradas atendidas e “em monitoramento” 
por estarem pendentes de atendimento.  Este item consiste na verificação da 
existência de rotina de acompanhamento e de atendimento das recomendações 
emanadas da CGU, bem como na evolução do tratamento de recomendações 
pendentes de atendimento. Foi definida a seguinte questão de auditoria sobre o tema: 
“O Sesc DN tomou providências no tocante ao atendimento às recomendações 
emitidas pela CGU?” 
 

7. Avaliação da conformidade do Rol de Responsáveis conforme a legislação pertinente 
e as orientações do Tribunal de Contas da União, visando subsidiar sua homologação 
no sistema e-Contas. A questão de auditoria definida para esse tema aborda: “O Sesc 
DN apresentou o rol de responsáveis, que é peça obrigatória no processo de prestação 
de contas, conforme dispõe a IN TCU nº 63/2010 e a DN TCU nº 172/2018?” 
 

8. Avaliação da Conformidade das Peças do Processo de Prestação de Contas do Sesc DN. 
A avaliação consiste em verificar se todas as peças previstas na IN nº 63/2010 estão 
disponibilizadas no sistema e-Contas, e se as informações apresentadas no Relatório 
de Gestão estão estruturadas de acordo com o estabelecido naquele sistema. A 
questão de auditoria definida para esse tópico consistiu em: “As peças exigidas nos 
incisos II e III do art. 13 da IN TCU n° 63/2010 constam no processo de prestação de 
contas apresentado pelo Sesc DN e estão em conformidade com a legislação 
mencionada?” 

No que tange aos objetivos da presente auditoria, os exames tiveram como temática avaliar 
os principais resultados alcançados, informar e destacar as boas práticas administrativas e 
seus impactos no desempenho da Entidade; e destacar as falhas que impactaram o 
atingimento dos resultados, informando as providências corretivas necessárias.  
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13.05.2019 a 14.06.2019, e os exames 
se deram por meio de testes, análises e consolidação de informações, em estrita observância 
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às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal e demais Entidades auditadas 
pela CGU.  
 
As análises realizadas pela equipe de auditoria envolveram: avaliação de processos 
administrativos, mapeamento dos processos finalísticos, pesquisa documental, entrevistas e 
cruzamentos de base de dados. Ainda, sempre que julgado necessário e pertinente pela 
equipe de auditoria, a CGU solicitou, no período de campo, justificativas, as quais foram 
devidamente analisadas nos achados de auditoria.  
 
Na sequência, é apresentada uma visão geral do trabalho, abordando os principais resultados 
obtidos pela auditoria.  
 
1. Avaliação do cumprimento das metas de aplicação no PCG. Foi realizada verificação 
das informações apresentadas no Relatório de Gestão acerca da execução financeira do PCG, 
objetivando a aferição do cumprimento das metas pactuadas. Para tanto, foi examinado o 
conjunto de planilhas integrantes do “Relatório de Produção e Custos PCG Total e Gratuidade 
– Departamento Nacional” que consolida e fornece dados para a apuração da execução 
financeira em relação à meta de Comprometimento e de Gratuidade. Foram testados: a 
metodologia de apuração; as fórmulas; a origem dos dados inseridos nas planilhas; bem como 
realizado batimento das informações obtidas, com as constantes no Relatório de Gestão. 
Como resultado, foi verificado o atingimento das metas financeiras fixadas no PCG, havendo 
um excedente de mais de 29 milhões de reais em relação à meta de Comprometimento, e 
mais de 7 milhões de reais no que se refere à meta de Gratuidade. 
 
2. Existência de indicadores de gestão do PCG. Analisaram-se as informações 
apresentadas no Relatório de Gestão, bem como aquelas solicitadas à Entidade acerca do 
acompanhamento do PCG por meio de indicadores de eficácia e eficiência na gestão. Contudo, 
foi verificado que os indicadores de gestão específicos para o PCG ainda estão sendo 
instituídos pelo Sesc DN. 

 
3. Avaliação da suficiência dos controles internos em relação ao PCG. Examinou-se a 
execução do “Sesc Ler”, que é um programa nacional integrante do PCG. Verificaram-se 
fragilidades em relação ao monitoramento, pelo Sesc DN, da execução do referido programa 
educacional pelas Unidades Regionais do Sesc. Identificou-se, também, a necessidade de 
melhoria dos controles no que se refere à disponibilidade de dados, entre Sesc DN e as 
Unidades Regionais, com vistas ao aprimoramento da gestão do PCG em relação à eficácia e 
eficiência. 

 
4. Avaliação do gerenciamento de riscos no âmbito do PCG. Após analisadas as 
informações apresentadas pela Controladoria do Sesc DN, verificou-se que, em 2019, a 
Entidade aprovou sua política e o plano de gerenciamento de riscos. Portanto, não realizou 
mapeamento dos processos nem gerenciamento de risco em relação à execução do PCG no 
exercício de 2018. 

 
5. Avaliação da política de remuneração variável dos empregados do Sesc DN. Foi 

constatada a inexistência de tal política no âmbito da Instituição, razão pela qual não houve 

registro específico sobre o assunto neste relatório. 
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6. Avaliação das recomendações e/ou determinações do TCU ao Sesc DN. A metodologia 

consistiu no levantamento de acórdãos emitidos entre 2014 e 2018, em que houvesse 

referência expressa ao acompanhamento do atendimento pela CGU. Como resultado dessa 

avaliação, não foram identificados acórdãos relacionados ao Sesc DN, razão pela qual não 

houve registro específico sobre o tema neste relatório. 

 
7. Avaliação da situação das recomendações emitidas em auditorias anteriores pela CGU. 
Os exames de auditoria tiveram como objetivo verificar a existência de rotina de 
acompanhamento e de atendimento das recomendações emanadas pela CGU. A metodologia 
consistiu no levantamento das recomendações emitidas em relatórios anteriores, cotejando-
as com as informações registradas no sistema monitor sobre as providências adotadas pelo 
Sesc DN visando o respectivo atendimento. Diante disso, verificou-se que a Entidade 
apresenta um processo adequado de acompanhamento das recomendações emitidas pela 
CGU e que de um universo de 50 recomendações emitidas por meio dos últimos seis relatórios 
de auditoria, 26 foram consideradas atendidas, atingindo o patamar de 52% de 
implementação. 

 
8. Realizou-se a avaliação do Rol de Responsáveis do Sesc DN em relação às normas e às 
orientações do TCU. Foram detectadas inconsistências de informações no Rol de Responsáveis 
apresentado pela Entidade no sistema e-Contas, bem como no Relatório de Gestão. As 
inconsistências formais identificadas foram objeto da Nota Técnica n° 201900858/01, por 
meio da qual solicitou-se a retificação das informações no referido sistema. 

 
9. Avaliação da conformidade das peças do processo de Contas encaminhadas ao TCU. 
Verificaram-se que as peças previstas pelas normas do Tribunal para o exercício de 2018 foram 
apresentadas no sistema e-Contas. No tocante ao Relatório de Gestão apresentado pelo Sesc 
DN, verificou-se que foram abordados todos os temas relacionados no anexo II da DN TCU nº 
170/2018. Concluiu-se que as peças do Processo de Prestação de Contas da Entidade atendem 
à formalização e ao conteúdo exigido na legislação pertinente. 
 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Avaliação da execução físico-financeira do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade, no que tange ao cumprimento dos 
objetivos e metas pactuados para exercício sob exame.   

A análise dos resultados quantitativos e qualitativos da Gestão do Sesc DN se ateve ao 
cumprimento dos objetivos e metas físicas/financeiras do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). 

Em julho de 2008, o Ministério da Educação (ME), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
o Ministério da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio 
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(Sesc) firmaram um Protocolo de Compromisso no qual foi acordado que a CNC iniciasse, em 
2009, o PCG, por meio de ações do Senac e do Sesc voltadas à população de baixa renda. 

De uma forma geral tal Protocolo de Compromisso estabeleceu as seguintes diretrizes 
relativas à execução do PCG: 

 - O PCG terá como gestor o Departamento Nacional do Sesc a quem cabe definir 
internamente os mecanismos de acompanhamento, avaliação e regra de desempenho, 
levando em consideração os seguintes indicadores dentre outros: qualidade, inserção de 
egressos, adequação dos perfis dos egressos, matrículas gratuitas, eficiência operacional e 
sustentabilidade; 

- O PCG destina-se a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou 
egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados; 

 - A condição de baixa renda será atestada mediante autodeclaração do postulante. 

Em decorrência de tal Protocolo de Compromisso foi publicado o Decreto n° 6.632, de 5 
.11.2008, que efetuou modificações no Regulamento do Serviço Social do Comércio - Sesc, 
aprovado pelo Decreto n.º 61.836, de 5.12.1967. 

De fato, tal Decreto estabeleceu obrigações por parte do Sesc DN no sentido de aplicar 1/3 de 
sua Receita Compulsória Líquida em educação básica e continuada ou ações educativas, sendo 
que 50% deste total deverá ser dedicado à Gratuidade, por meio da aplicação de recursos 
destinados aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes da educação básica de 
baixa renda. Tal percentual passou a vigorar a partir do ano de 2014. 

Estabeleceu, também, obrigações no sentido de se elaborar normas da oferta de gratuidade, 
levando em consideração os indicadores de qualidade e de eficiência operacional, entre 
outros.  

Registre-se que apesar da regulamentação do PCG contemplar o desenvolvimento de 
indicadores de qualidade e de eficiência operacional, (conforme abordado em achado 
específico deste relatório), decorridos dez anos da implantação do PCG até o presente 
momento, tais indicadores não foram instituídos. 

A seguir apresenta-se demonstrativo contendo os montantes destinados ao 
comprometimento de recursos com gratuidade, assim como à educação e às ações 
educativas, na forma do Decreto n° 6.632 de 5.11.2018, calculados a partir da receita 
compulsória realizada no exercício de 2018: 
 

Tabela 1 – Metas do PCG em 2018. 
 

Rubricas Montantes realizados em reais (R$) 

Receita Compulsória 1.053.115.010,01 

(-) comissão para RFB (1,9%) 100.045.926,11 

(-) contribuição à CNC (3%) 152.438.397,72 

Receita Compulsória Líquida 800.630.686,18 

Valor destinado ao PCG (33,33%) calculado a partir Receita 
de Contribuição Compulsória Líquida conforme Decreto. 

266.850.207,70 
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Rubricas Montantes realizados em reais (R$) 

Valor destinado a Gratuidade (16,67%)  calculado a partir 
da Receita de Contribuição Compulsória Líquida conforme 
Decreto. 

133.425.103,85 

Montante efetivamente aplicado em educação e/ou ações 
educativas dos demais programas no exercício de 
2016(comprometimento). 

295.853.747,16 

Montante efetivamente aplicado em gratuidade no 
exercício 2016. 

140.604.865,03 

Fonte: Relatório de Gestão 2018. 

 

Analisando as informações dispostas no demonstrativo, observa-se que as duas metas 
financeiras fixadas para o PCG e Gratuidade foram atingidas. A meta de 33,33% sobre a Receita 
de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL), que corresponde à aplicação em educação e 
ações educativas, foi superada em mais de 29 milhões de reais. Já a meta de 16,67% relativa 
à gratuidade, isto é, ao montante aplicado em educação e ações educativas a estudantes com 
renda familiar de até três salários mínimos, também foi superada em mais de 7 milhões de 
reais. 

Com o objetivo de avaliar a corretude dos dados financeiros apresentados, mesmo que de 
forma parcial, foi checada a metodologia de cálculo de apuração dos recursos aplicados no 
âmbito do PCG. 

A apuração dos custos é formalizada através do Relatório intitulado “Produção e Custos PCG 
Total e Gratuidade – Departamento Nacional”. 

Na realidade, tal relatório desenvolvido pela Gerência de Planejamento e Finanças do Sesc 
DN, consiste em um conjunto de planilhas de cálculo desenvolvidas através do aplicativo 
“Excel”, tendo como propósito a apuração e obtenção de informações a respeito da realização 
físico-financeira do PCG. 

A apuração inicialmente é realizada de forma individualizada para o Departamento Nacional 
e seus três Polos (Escola Sesc de Ensino Médio, Centro Cultural Paraty e Estância Ecológica 
Pantanal). Cada planilha está subdividida nos cinco Programas Finalísticos do Sesc DN 
(Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência). Os custos do Programa Administração são 
rateados entre estes cinco programas levando em consideração o peso financeiro que cada 
um representa em relação ao todo. 

Posteriormente, tais planilhas são consolidadas em uma só, de onde são extraídas as 
informações relativas a produção total por parte do Sesc DN no âmbito do PCG e Gratuidade. 

Todos os valores alocados nas referidas planilhas são extraídos do Programa Corporativo 
denominado – Sistema de Gestão Sesc (SGS), que na realidade é um sistema integrado (ERP) 
que possui incorporado o sistema financeiro da Instituição. 

Foi checada a corretude quanto a: metodologia de apuração, fórmulas, origem dos dados 
inseridos nas planilhas e batimento das informações obtidas com as constantes no Relatório 
de Gestão. 

Tendo em vista que a metodologia inicial de apuração é a mesma para o Departamento 
Nacional - DN e os Polos, foi checada a planilha de apuração do DN e a planilha resultante da 
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consolidação das quatro instituições, tendo sido constatada a conformidade das informações 
ali existentes. 

Com relação à execução física do PCG, verificou-se que as metas são estipuladas a nível de 
“Atividades” desenvolvidas dentro dos diversos Programas Finalísticos do Sesc DN. Verificou-
se, que apesar de várias metas terem sido superadas, bem como outras terem ficado aquém 
do previsto, não houve qualquer análise crítica por parte do gestor a respeito dos resultados 
obtidos, tanto a nível individual como em termos globais. A análise crítica do PCG se limitou à 
sua execução financeira. 

Em virtude do Sesc DN ainda não ter instituído indicadores de gestão específicos para o PCG, 
tal como previsto no Protocolo de Compromisso e no Decreto n° 6.632/2008, não foi possível 
realizar uma avaliação a respeito da sua qualidade e eficiência operacional; apesar de constar 
no Relatório de Gestão uma avaliação positiva por parte dos clientes/usuários dos produtos e 
serviços prestados pelo Sesc DN de uma forma geral. 

Ainda assim, os exames realizados permitiram concluir que os resultados quantitativos e 
qualitativos do PCG do Sesc DN estão sendo alcançados de forma satisfatória, e que as metas 
previstas para aplicação do percentual da Receita de Contribuição Compulsória Líquida em 
Gratuidade vêm sendo cumpridas.  

 

2. Indicadores de Gestão do PCG ainda em fase de implantação.  

Ao analisar as informações constantes no Relatório de Gestão a respeito do PCG, verificou-se 
que o gestor apresentou demonstrativo em que restou comprovado o cumprimento das 
metas financeiras estabelecidas para o período, em virtude da arrecadação compulsória 
obtida. 

Existe, também, outro quadro demonstrativo em que consta discriminada a execução 
físico/financeira prevista e realizada por Programa/Atividade/Modalidade. 

Em seus comentários a respeito da execução do PCG o gestor se limitou a relatar, em termos 
percentuais, a superação das metas financeiras previstas, bem como o índice de participação 
de cada Programa no PCG e na Gratuidade. 

Não foi realizada qualquer análise a respeito do comportamento da execução física de 
diversas atividades/modalidades, que apresentaram variações significativas tanto para mais 
como para menos, entre o previsto e o realizado, notadamente no PCG. 

Não constam quaisquer indicadores de qualidade, bem como de eficiência, que possam 
demonstrar os resultados obtidos, considerando os recursos alocados no PCG e Gratuidade. 

A avaliação se restringiu somente à eficácia no cumprimento/superação das metas financeiras 
estabelecidas no âmbito do PCG e Gratuidade. 

De fato, a ausência de indicadores de gestão formalmente definidos para o PCG já foi objeto 
de verificação e recomendação por parte desta CGU-Regional/RJ no Relatório de Auditoria n.º 
201701137, quando da realização dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas do exercício de 
2016.  
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Considerando a existência da referida recomendação, verificou-se que o Sesc DN vem 
adotando providências no sentido de atendê-la. 

Atualmente, conforme informações prestadas pela área técnica do Sesc DN, os Indicadores do 
PCG estão em fase de validação, com previsão de implantação ainda no ano de 2019. 

 

3. Controles insuficientes relativos ao monitoramento, pelo Sesc DN, 
da execução física do PCG.   

Conforme mencionado anteriormente, o PCG foi expressamente pactuado por meio de 
Protocolo de Compromisso, no ano de 2008, originando o Decreto nº 6.632/2008. Portanto, 
no exercício findo em 2018, o PCG completou 10 anos de existência.  
 
No âmbito do Sesc DN, o PCG é executado indiretamente por meio de programas de âmbito 
nacional, como o “Sesc Ler”, e de iniciativas executadas diretamente pelo Departamento 
Nacional em seus polos de referência: a Escola Sesc de Ensino Médio (Esem) e a Estância 
Ecológica Sesc Pantanal (EESP).  
 
Cumpre ressaltar que desde sua criação, o Programa de Comprometimento e Gratuidade 
executado pelo Sesc DN não possui estrutura de gestão individualizada. Desta forma, a gestão 
das áreas finalísticas do Departamento Nacional é efetuada por meio dos programas 
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, sendo o PCG executado transversalmente a 
esses programas por estar inserido nas suas atividades fim. Logo, a gestão técnica é realizada 
por áreas finalísticas de maneira global, não havendo uma estratégia específica em relação 
aos objetivos do PCG.  
 
Já o monitoramento financeiro do Programa ocorre na Gerência de Planejamento e Finanças, 
mais especificamente no Setor de Orçamento, que consolida a realização das diversas 
atividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional, pertencentes ao PCG, objetivando a 
apuração das metas financeiras pactuadas. 
 
Assim, nos seis primeiros anos de existência do PCG, o Sesc DN optou por não estruturar um 
sistema de gestão individualizado para o PCG, com vistas à gestão e à aferição de resultados 
qualitativos, à comparação de custos e, consequente, ao incremento contínuo da eficiência e 
eficácia no que tange aos objetivos e resultados do Programa.  
 
Recentemente, com a aprovação do Referencial Programático do Sesc, em 2015, o 
Departamento Nacional alterou o seu planejamento programático possibilitando a aferição 
futura de resultados qualitativos. Todavia, a Entidade ainda não estruturou instrumentos de 
controle e monitoramento em relação à análise de custos das iniciativas do PCG nas diversas 
Unidades Regionais, buscando promover o aumento da eficiência e eficácia do mencionado 
Programa. Tal objetivo foi enunciado nos itens 4 e 5 do Protocolo de Compromisso que 
instituiu o PCG conforme se pode observar: 
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4. O Programa de Comprometimento de Gratuidade tem como gestores os 
Departamentos Nacionais do SENAC e do SESC, que definirão internamente os 
mecanismos de acompanhamento, avaliação e regra de desempenho, levando-se 
em conta, dentre outros, os seguintes indicadores: qualidade, inserção de egressos, 
adequação dos perfis dos egressos, matriculas gratuitas, atendimento à demanda 
atual e futura do Setor de  Comércio de Bens, Serviços e Turismo, receita de 
contribuição destinada à gratuidade e eficiência operacional (custos), 
sustentabilidade. 
5. Os Departamentos Nacionais do SENAC a do SESC farão avaliações periódicas que 
servirão de subsídio para permanente acompanhamento, medição de resultados e 
eventuais propostas de revisão dos termos do Programa de Comprometimento de 
Gratuidade (grifo nosso). 

 

Com o objetivo de avaliar a qualidade e suficiência dos supracitados controles internos 
instituídos pelo Sesc DN, pertencentes ao componente “atividade de controle”, em relação à 
Gestão do PCG, examinou-se o método de monitoramento realizado pelo Setor de Orçamento 
bem como os controles implementados com vistas a garantir que as metas do PCG sejam 
atingidas.  

Selecionou-se o Programa “Sesc Ler” por ser um programa nacional, o que já denota que o 
acompanhamento se torna mais complexo, uma vez que a execução ocorre efetivamente na 
Unidade Regional, mas a produção correspondente aos recursos enviados pelo Sesc DN é 
contabilizada como meta do PCG do Departamento Nacional. 

Com o objetivo de demostrar a relevância do Programa educacional selecionado, cumpre 
ressaltar que, em 2018, os recursos aplicados no Programa “Sesc Ler”, pelo Sesc DN, 
equivaleram a 63% da meta de aplicação em Gratuidade, totalizando R$ 88,014 milhões.   

Analisada a metodologia de acompanhamento do “Sesc Ler” pelo Setor de Orçamento, foram 
identificadas fragilidades de controle na obtenção dos dados de produção do referido 
programa educacional, atualmente realizada por meio de correspondência conforme 
evidenciado na Circular n° 283/2019. Neste contexto, as informações acerca da realização 
física e financeira da execução do “Sesc Ler” são solicitadas ao final do exercício às Unidade 
Regionais, pelo Diretor Geral do Sesc DN, e são encaminhadas por meio de ofício, para 
consolidação em planilha Excel.  
 
Essas informações são contabilizadas pelo Setor de Orçamento para o cumprimento das metas 
do PCG do Sesc DN. Todavia, não foram instituídos controles que pudessem propiciar um 
acompanhamento efetivo da execução indireta dos recursos sob sua responsabilidade, 
aplicados na supracitada iniciativa educacional bem como garantir a fidedignidade nas 
informações encaminhadas pelas Unidades Regionais. Como agravante da situação verifica-se 
a variedade de Unidades Regionais que, por possuírem realidades diversas, tendem a produzir 
resultados diferenciados em quantidade e qualidade, aspectos estes que dificultam a 
validação dos dados recebidos pelo Departamento Nacional, mas que merecem ser 
acompanhados e analisados pelo Sesc DN com uma visão mais abrangente a nível nacional, 
em busca do aprimoramento da gestão do “Sesc Ler” no que tange aos aspectos da eficácia e 
eficiência.  
 
Questionados sobre o monitoramento dos dados recebidos pelas Regionais, foi informado que 
a área de Estatística é responsável pela verificação dos dados de produção e que o Conselho 
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Fiscal possui a atribuição de auditar as referidas informações. Assim sendo, realizou-se visita 
à área de Estatística e foi verificado que são efetuadas críticas no que tange à consistência do 
banco de dados de produção encaminhados pelas Unidades Regionais sobre os programas 
finalísticos do Sesc de uma forma global. Todavia, não é realizado teste específico em relação 
aos dados do PCG recebidos das Unidade Regionais, assim como não é realizada análise dos 
dados de produção em relação aos custos envolvidos nas diversas regiões destinatárias dos 
recursos enviados pelo Sesc DN.  
 
Desta forma, restou identificada a falta de verificação dos dados relativos à execução indireta 
do “Sesc Ler”, razão pela qual solicitou-se a apresentação dos trabalhos realizados pelo 
Conselho Fiscal em que foi definido como escopo a execução do PCG em 2018. Em resposta, 
a Assessoria da Controladoria do Sesc DN apresentou solicitação de auditoria do Conselho 
Fiscal, em 2019, referente ao exercício de 2017. Logo, não foram apresentadas evidências da 
realização de trabalho de auditoria referente ao PCG no exercício em questão. Assim, a 
auditoria do PCG referente ao exercício de 2018 está prevista para ocorrer em 2020. 
 
Por último, solicitou-se justificativa em relação à fragilidade de controle detectada na 
metodologia de obtenção dos dados de produção do Programa “Sesc Ler”, aliada aos fatos 
mencionados anteriormente como a ausência de verificação dos dados recebidos, a relevância 
do volume de recursos aplicados no referido programa e a inexistência de trabalhos de 
auditoria tendo o PCG como escopo no exercício em exame. 
 
Em resposta, a Gerente do Programa Educação informou que faz prioritariamente o 
acompanhamento pedagógico das 68 unidades do Programa “Sesc Ler” e listou quatro ações 
transcritas a seguir: 
 

1. Relatório trimestral das ações realizadas;  

2. Encontros de alinhamento e atualização da proposta da modalidade, de modo 
colaborativo para a discussão de temas que envolvem eixos estruturantes para o 
trabalho da EJA;  

3. Organização de Grupos de Trabalho para pensar a reformulação do currículo da 
EJA, otimizar a participação e a troca entre a equipes nos Departamentos Regionais 
sobre as ações e experiências exitosas na EJA;  

4. Acompanhamentos das ações in loco propostas para e pelos Departamentos 
Regionais:  

4.1. Orientação Específica: observação do desenvolvimento das ações pedagógicas, 
no cotidiano dos Centros Educacionais, em diálogo com os educadores e gestores;  

4.2. Semana Pedagógica: ação demanda de formação dos Departamentos Regionais, 
com temática comum para toda a modalidade ou mesmo todos os segmentos de 
Educação;  

4.3. Ação de formação pontual, de acordo com a demanda de cada DR ou Unidade 
específica;  

4.4. Acompanhamento a distância por telefone, grupos na internet e em plataforma.  
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Entretanto, consideramos importante aprimorar o acompanhamento e, para tanto, 
implantaremos, a partir de 2020, os Indicadores qualidade do Projeto Sesc Ler, 
conforme abaixo. 

 

Assim, foram apresentados 14 indicadores a serem implantados e, adicionalmente, a 
Assessoria da Controladoria apresentou manifestação informando: 
 

Em complemento à resposta ao item 1 da S.A. 201900858/10, ressaltamos que, além 
da análise crítica realizada pela área de Estatística sobre as informações de produção 
recebidas dos Departamentos Regionais (resposta à S.A. 201900858/06), a Política e 
o Plano de Gestão de Riscos do Sesc-DN aprovados em 01.04.2019 possuem no 
planejamento, entre os processos relevantes a serem mapeados, os repasses de 
recursos e o recebimento dos dados de produção dos programas nacionais em 
execução nos Departamentos Regionais e que recebem apoio técnico e financeiro 
do Departamento Nacional, visando o aprimoramento dos controles. 
   

Certamente que a intenção de implementar indicadores de qualidade e realizar o 
mapeamento de riscos no exercício seguinte ao examinado são iniciativas necessárias e, sem 
dúvida, boas práticas para a melhoria da Gestão do PCG.  
 
Todavia, a partir da análise conjunta dos achados de auditoria acompanhados das justificativas 
apresentadas, resta claro a necessidade de aprimoramento dos controles internos 
administrativos relativos à execução do Programa “Sesc Ler” no que tange ao monitoramento 
mais efetivo da execução realizada pelas Unidades Regionais, possibilitando também garantir 
a fidedignidade das informações recebidas.  
 
Pelo exposto, conclui-se que  é necessário revisitar o modelo de gestão do PCG no que se 
refere à disponibilidade das informações relacionadas à execução do Programa pelas 
Unidades Regionais, com o objetivo de fomentar a eficiência operacional por meio da aferição 
e comparação dos custos incorridos em atividades similares desenvolvidas nas diversas 
Unidades Regionais, buscando, consequentemente, o aprimoramento da gestão do PCG 
referido Programa por meio do aumento de sua eficiência e eficácia. 
  

4. Ausência de gerenciamento de riscos em relação ao Programa de 
Comprometimento e Gratuidade - PCG.  

Em análise às informações apresentadas pela Assessoria da Controladoria acerca da existência 
de mecanismos e instrumentos formalizados visando o gerenciamento de riscos no âmbito do 
Sesc DN, verificou-se que a Entidade aprovou a política e o plano de gerenciamento de riscos 
em abril de 2019. Questionado sobre as iniciativas relacionadas ao gerenciamento de riscos 
correspondente à execução do PCG, a Assessoria da Controladoria informou: 

Em 2018, não realizamos o gerenciamento de riscos no âmbito da execução do PCG. 
Entretanto, iniciamos a elaboração do Programa de Gestão de Riscos do 
Departamento Nacional do Sesc, sendo a Política e o Plano de Gerenciamento de 
Riscos aprovados pelo Diretor-Geral em 01 de abril de 2019 (Ordem de Serviço “N” 
Sesc nº 053 / 2019). Dessa forma, planejamos realizar o mapeamento de riscos e 
controles do processo do PCG ainda neste ano. 
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Assim, muito embora o Sesc DN não tenha realizado mapeamento dos processos, nem 
gerenciamento de risco em relação à execução do PCG no exercício de 2018, verificou-se que 
a Entidade está adotando providências para desenvolver seu Programa de Gestão de Riscos e 
intenciona realizá-los ainda no exercício de 2019. 

 

5. Avaliação do atendimento, pelo Sesc DN, às recomendações 
expedidas pela CGU.  

Com a finalidade de verificar se o Sesc DN possui uma rotina de acompanhamento das 
recomendações emitidas pela CGU, cotejamos as informações extraídas dos sistemas 
informatizados da CGU, com as informações publicadas no Relatório de Gestão 2018 do Sesc 
DN.  

Detectou-se que a Entidade informou, em seu Relatório de Gestão, providências adotadas em 
relação a 23 das 24 recomendações pendentes de atendimento. Consequentemente, 
comunicou-se o fato a área de Controladoria do Departamento Nacional, que promoveu a 
correção do Relatório de Gestão no sistema e-Contas por meio da apresentação de uma errata 
com a inclusão do vigésimo quarto item. 

Além disso, verificou-se que o Sesc DN tem tratado as recomendações recebidas da CGU por 
meio de uma rotina de acompanhamento, conforme levantamento acerca da situação das 
mesmas. 

 

Tabela 2 – Avaliação quantitativa do atendimento às recomendações. 

Nº Relatório de 
Auditoria 

Recomendações 
emitidas 

Recomendações  
Atendidas 

Recomendações  
em monitoramento 

201203863 15 11 4 

224340 10 9 1 

201308576 1 0 1 

246715 8 6 2 

201503172 7 0 7 

201701137 9 0 9 

Total 50 26 24 

Fonte: Relatório de recomendações do sistema, Relatório de Gestão do Sesc DN e respectivos relatórios de 
auditoria mencionados no supracitado quadro. 

Cumpre registrar, também, que das cinquenta recomendações emitidas nos últimos seis 
relatórios elaborados pela CGU, 26 recomendações foram consideradas atendidas pelo 
Controle Interno, atingindo o patamar de 52% do total. Vale frisar que as 24 recomendações 
em monitoramento foram tratadas pelo Sesc DN, tendo sido registradas as respectivas 
manifestações no sistema de acompanhamento da CGU, as quais serão objeto de análise em 
momento oportuno por meio da avaliação do Plano de Providências (PPP). Portanto, verificou-
se que o Sesc DN mantém uma rotina de acompanhamento das recomendações emitidas pela 
CGU e têm adotado as providências visando o seu efetivo atendimento. 
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6.Verificação do preenchimento do rol de responsáveis e da 
conformidade das peças no sistema e-Contas.  

Foram verificadas que as informações relativas ao Rol de Responsáveis prestadas pelo Sesc 
DN ao Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Sistema e-Contas, atendem às 
disposições dos art. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 e do art. 6º da DN TCU nº 170/2018. Todavia, 
identificaram-se inconsistências em relação a 67 registros contendo e-mails institucionais ou 
genéricos ao invés de e-mails pessoais.  
 
Detectaram-se, também, duas inconsistências. A primeira refere-se ao cadastramento de CPFs 
divergentes no Sistema e-Contas e no Relatório de Gestão para o mesmo registro. Já na 
segunda, foi identificado um registro referente a um conselheiro constando no sistema e-
Contas e ausente no Relatório de Gestão. Como providência, emitiu-se a Nota de Auditoria n° 
201900858/01, comunicando ao Sesc DN as inconformidades encontradas e apresentando as 
recomendações cabíveis para saná-las. Tal procedimento visou corrigir as inadequações 
detectadas o mais rápido possível durante o período de campo de auditoria. Em resposta aos 
esclarecimentos solicitados pela equipe de auditoria acerca das inconsistências identificadas, 
a Assessoria da Controladoria apresentou informações em relação a cada item detectado: 
 
Sobre o Rol de Responsáveis: 
 

Justificamos que o Rol dos responsáveis preenchido no sistema e-Contas foi baseado 
nas orientações constantes da IN TCU 63/2010, Arts. 10 e 11, conforme determina a 
Decisão Normativa-TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018, Art. 3º, §1º “O rol de 
responsáveis, elaborado nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU 63/2010, deve ser 
apresentado por todas as unidades prestadoras de contas relacionadas no Anexo I, 
juntamente com o relatório de gestão.”.  
Segundo a IN TCU 63/2010, “Art. 11. O rol de responsáveis deve conter as seguintes 
informações: I. nome e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda (CPF/MF) do responsável arrolado; II. identificação da natureza de 
responsabilidade, conforme descrito no artigo anterior ou na decisão normativa de 
que trata o art. 4º desta instrução normativa, e dos cargos ou funções exercidos; III. 
indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função; IV. identificação dos atos 
formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no 
Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente; V. endereço 
residencial completo; e; VI. endereço de correio eletrônico.”, não estando 
especificada a necessidade de que o correio eletrônico cadastrado seja pessoal ou 
corporativo, desde que seja o meio de contato eletrônico indicado pelo responsável.  
Informamos ainda que verificamos na Decisão Normativa-TCU nº 172, de 12 de 
dezembro de 2018, a indicação do “Art. 10. O órgão de controle interno deve 
verificar se o rol de responsáveis elaborado pela unidade prestadora de contas está 
em conformidade com os dispositivos da IN TCU 63/2010, da DN TCU 170/2018 bem 
como com as orientações do Sistema e-Contas.”, porém, ao consultar as orientações 
no sistema e-Contas, as mesmas estavam indisponíveis, gerando a mensagem de 
erro “Erro ao recuperar conta para o dt 56991614” na página da Web a cada 
tentativa de abertura. 
 

Em relação às inconformidades encontradas entre o sistema e-Contas e o Relatório de Gestão, 
a mesma Assessoria informou o seguinte: 
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1.Esclarecemos que o nome de [...] equivocadamente não havia sido incluído no 
“Quadro 2 – Administradores da Entidade”, parte integrante do Relatório de Gestão 
enviado para Conselho Fiscal do Sesc em março e apreciado pelo mesmo, sendo o 
equívoco identificado e corrigido no momento de inserção no sistema e-Contas no 
mês de maio;  
2. Esclarecemos que o CPF de [..] informado no “Quadro 2 – Administradores da 
Entidade” foi acusado como CPF inválido no momento da inserção no sistema e-
Contas, momento em que foi verificado sua inconsistência e solicitada a revisão da 
informação para viabilizar o cadastro correto no Rol dos Responsáveis;  
Informamos que a partir do próximo ano teremos mais rigor no processo de 
conferência de todas as informações do Rol dos Responsáveis junto a área 
responsável. 

 

Tendo em vista as informações apresentadas, procedeu-se à consulta ao sistema e-Contas do 
TCU e identificou-se que dos 67 endereços eletrônicos constantes na Nota de Auditoria, 21 
foram alterados. Identificou-se, também, a retificação dos dois registros desconformes por 
meio da apresentação de errata ao Relatório de Gestão. Portanto, pode-se concluir que o Rol 
de Responsáveis apresentado pelo Departamento Nacional do Sesc ao TCU está de acordo 
com a legislação vigente. Todavia, considerando as diretrizes relativas à boa prática 
administrativa, deve-se frisar a necessidade de alteração dos 46 endereços eletrônicos 
remanescentes, de modo a garantir a adequada identificação do responsável registrado no 
sistema e-Contas. 
 
Ao analisar a documentação inserida pelo Sesc DN no Sistema de Prestação de Contas do TCU 
(e-Contas), em atendimento à Decisão Normativa – TCU n.º 170, de 19 de setembro de 2018, 
verificou-se a ausência do Parecer do Órgão Colegiado. 
 
De fato, tal Parecer previsto no próprio Sistema de Prestação de Contas do TCU (e-Contas) 
está normatizado conforme disposto a seguir: 
 

Este item faz parte da seção RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES da conta da 
UPC e tem por objetivo apresentar o parecer de colegiado que esteja obrigado por 
dispositivo legal ou regimental a se pronunciar sobre as contas anuais da UPC que 
serão apresentadas aos órgãos de controle. 

 
O gestor, ao não inserir tal Parecer no e-Contas, justificou da seguinte forma: 
 

Conteúdo não aplicável à UPC: Segundo Regulamento do Sesc Art. 14, alínea "e", a 
aprovação do balanço geral e prestação de contas pelo Conselho Nacional se dá após 
a apreciação do Conselho Fiscal. Até o presente momento não houve reunião do 
colegiado após o parecer do CF. 

 
Diante do exposto, verifica-se que o fato do Conselho Nacional não ter se reunido em tempo 
hábil para elaboração do referido Parecer, impossibilitando a inserção deste no Sistema de 
Prestação de Contas do TCU (e-Contas), não se configura em uma justificativa adequada. Tal 
situação se configura em uma deficiência no planejamento das atividades institucionais do 
Sesc, necessitando ajustes no sentido de atender as obrigações legais estabelecidas pelo TCU. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

1 – Aprimorar a metodologia de gestão da produção do Programa “Sesc Ler”, executado 

indiretamente pelas Unidades Regionais, de forma a possibilitar um acompanhamento mais 

efetivo da execução física e financeira referente aos recursos transferidos pelo Sesc DN, bem 

como garantir a fidedignidade das informações consolidadas no que se refere ao atingimento 

das metas do PCG.   

Achado n° 3  

 

2 – Instituir instrumentos que propiciem a disponibilidade das informações relacionadas à 

execução do PCG do Sesc DN pelas Unidades Regionais, com o objetivo de fomentar o 

aumento da eficiência operacional por meio da comparação e otimização dos custos.  

Achado n° 3  

 

3 – Realizar o mapeamento de riscos e de controles internos necessários e suficientes à gestão 

dos processos relacionados à execução do Programa de Comprometimento e Gratuidade 

(PCG), por meio da elaboração da respectiva matriz de riscos do Programa. 

Achado n° 4 

 

4 –Instituir ferramentas e mecanismos de controles internos administrativos objetivando 

minimizar, e até eliminar, a possibilidade de apresentar informações incompletas ou 

inconsistentes no Relatório de Gestão e no Sistema e-Contas, visando a apresentação de todas 

as peças e respectivos conteúdos exigidos na legislação em vigor no âmbito de processos de 

prestação de contas do Sesc DN junto ao TCU. 

Achados n° 6  

 

 
CONCLUSÃO 
 

Destacam-se a seguir as conclusões obtidas a partir dos exames realizados: 

No que tange aos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, observou-se que as metas 
financeiras do PCG foram alcançadas, tanto em relação à aplicação do montante definido para 
Comprometimento quanto para a Gratuidade. Todavia, verificou-se a inexistência de 
indicadores de eficiência e eficácia para acompanhar a execução do PCG no exercício de 2018, 
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o que impossibilita a aferição do efetivo desempenho, bem como a realização de análise mais 
aprofundada em relação à eficiência e eficácia da gestão.   
 
Em relação aos controles internos administrativos, verificou-se necessidade de melhoria dos 
controles no que se refere à execução indireta do Programa “Sesc Ler”. Identificou-se 
oportunidades de melhoria na metodologia de monitoramento da execução do citado 
Programa, visando garantir a fidedignidade dos dados no que se refere a sua execução física 
e financeira.  
 
Como boa prática, recomendou-se aumentar a transparência por meio da disponibilização de 
informações relacionadas ao PCG, entre Sesc DN e suas respectivas Unidades Regionais, 
possibilitando a comparação, pelo Departamento Nacional, dos custos das Regionais, em 
busca da otimização dos custos e, consequente, aumento da eficiência operacional. 
 
No exercício de 2018, verificou-se que o Sesc DN não realizou gestão de riscos em relação à 
execução do PCG, bem como aferiu-se que não foi mantida política de remuneração variável 
aos colaboradores. 
 
Não há determinações emitidas pelo TCU pendentes de atendimento pelo Sesc DN contendo 
menção expressa relacionada ao acompanhamento do atendimento pela CGU. 
 
Quanto às recomendações da CGU, a análise evidenciou que o Sesc DN tem monitorado as 
recomendações emitidas pela CGU e está adotando providências no sentido de atendê-las. 
 
Considerando a natureza jurídica do Sesc DN, conclui-se também que as peças do processo de 
prestação de contas a ele atribuídas estão em conformidade com as normas e orientações do 
TCU, ressalvando a necessidade de retificação de informações apresentadas pela Entidade em 
seu Relatório de Gestão e do sistema e-Contas, considerando as exigências previstas na DN 
TCU nº 170/2018.  
 

 
 
ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 

O Sesc DN, por meio e-mail, datado de 22 de agosto de 2019, informou não ter 
esclarecimentos adicionais em relação ao Relatório Preliminar. Com isso, a análise da equipe 
de auditoria consta registrada nos achados. 


