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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/RS,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201601447, e consoante 
o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 6 de abril 
de 2001, são apresentados os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas 
anual apresentada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 
 
1. Introdução 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04 a 14 de abril de 2016, por meio 
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 
que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 
contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 
julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados 
por áreas de gestão, organizados em título e subtítulos, respectivamente, segundo assuntos 
com os quais se relacionam diretamente. 
 
A Unidade foi informada acerca dos fatos consignados no presente relatório por meio do 
Ofício nº 12277/2016/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 07 de junho de 2016, 
conforme Relatório de Auditoria Anual de Contas (preliminar) nº 201601447. Por meio 
do Ofício nº 0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, a 
Unidade apresentou as considerações acerca do referido Relatório de Auditoria Anual de 
Contas (preliminar). 
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2. Resultados dos trabalhos 
 
De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
18 de novembro de 2015, alterada pela Ata de Reunião realizada em 12 de janeiro de 
2016, ambas realizadas entre a Diretoria de Auditoria da Área Social da Controladoria-
Geral da União e a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto 
do Tribunal de Contas da União - TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 
 

I. Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial 
quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA 
como de responsabilidade da UJ auditada, dos objetivos estabelecidos no plano 
estratégico, da execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a 
programas temáticos, identificando as causas de insucessos no desempenho da 
gestão; 
 

II. Avaliação dos indicadores instituídos pela unidade jurisdicionada para aferir o 
desempenho da sua gestão, pelo menos, quanto à: a) capacidade de representar, 
com a maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir e de refletir 
os resultados das intervenções efetuadas na gestão; b) capacidade de proporcionar 
medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries 
históricas; c) confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 
indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, 
internos ou externos à unidade; d) facilidade de obtenção dos dados, elaboração 
do indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral; e) 
razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para 
a melhoria da gestão da unidade; 
 

III. Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial: a) observância da 
legislação sobre remuneração, em especial, ao pagamento de vantagens, 
vencimento básico, assistência pré-escolar, fundamentos de aposentadoria, 
adiantamento de férias, pagamentos em duplicidade, remuneração superior ao 
teto, pagamentos a filha maior solteira, pagamento de pensão em duplicidade, 
dentre outros; b) tempestividade e qualidade dos registros pertinentes a atos de 
admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão no 
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (SISAC); 
c) qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais 
de cargos; e d) ações e iniciativas da UPC para a substituição de terceirizados 
irregulares, inclusive estágio e qualidade de execução do plano de substituição 
ajustado com o Ministério do Planejamento; 
 

IV. Avaliação do grau de aderência das instituições que ofertam cursos do Pronatec 
Bolsa-Formação a critérios desejáveis de qualidade de ensino, conforme 
estabelecido nos regulamentos do Programa e em especial quanto aos seguintes 
aspectos: prestação regular de assistência estudantil; concessão de material 
didático gratuito; compatibilidade da formação e da experiência profissional dos 
docentes com as atividades desenvolvidas no Programa; e acompanhamento 
pedagógico; 
 

V. Levantamento de informações sobre fundações de apoio instituída com a 
finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão 
administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, inclusive com 
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a descrição dos ajustes celebrados com a Instituição Federal de Educação, 
abrangendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) número do contrato; (ii) 
objeto; (iii) identificação da Fundação e subcontratados; (iv) montante; (v) 
situação da execução inclusive da prestação de contas, se for o caso; 
 

VI. Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade 
jurisdicionada, da conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do art. 13 da 
IN TCU nº 63/2010 com as normas que regem a elaboração de tais peças. 
 

Por meio de Ata firmada em 16 de dezembro de 2015 entre a CGU-Regional/RS e a 
Secex/RS do TCU, foi acordada também a realização da seguinte análise: 
 

I. Avaliação da confiabilidade e efetividade dos controles internos relacionados à 
elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros. A abordagem 
dar-se-á com enfoque exclusivo na análise/verificação do balancete da Unidade 
Jurisdicionada, observando procedimento específico.  

 
A seguir são apresentados os resultados dos trabalhos realizados. 
 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Em relação à conformidade das peças que devem ser apresentadas pelo IF Farroupilha 
em seu processo de prestação de contas, verificou-se o atendimento das exigências legais 
estabelecidas quanto às peças e aos conteúdos obrigatórios estabelecidos para o Instituto. 

 

Quanto ao Parecer emitido pela Auditoria Interna, porém, identificou-se a ausência ou a 
inclusão de forma incompleta das informações exigidas nas orientações disponibilizadas 
no Sistema e-contas do Tribunal de Contas da União. 

 

A elaboração de tal Parecer é obrigatória em conformidade com o estabelecido no § 6º, 
art. 15 do Decreto 3.591/2000. 
 ##/Fato## 

 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A seguir são apresentados os resultados quantitativos e qualitativos referentes às ações 
sob responsabilidade do IF Farroupilha, bem como as análises realizadas sobre a execução 
física e financeira das mesmas. 
 
Ação 20RJ – Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação 
Básica 
 

Quadro: Execução física e financeira da Ação 20RJ 
 

Meta Inicial Reprogramada Empenhada Realizada 
Percentual 
Realizado 

Financeira 924.037,00 924.037,00 240.000,00 224.420,11 24,29%

Física 2 2 1 1 50,00%

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento - SIOP e Relatório de Gestão. 
 
Descrição da Ação 
Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas 
modalidades presencial e a distância; desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas, 
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estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de profissionais do 
magistério e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e 
financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, visando à 
melhoria da qualidade do ensino, considerando programas específicos para população 
indígena, do campo e quilombola; a formação para a docência intercultural; o ensino da 
história e cultura indígena, afro-brasileira e africana; o atendimento educacional 
especializado; a educação de jovens e adultos; a educação em direitos humanos; a 
sustentabilidade socioambiental; as relações étnico-raciais e de gênero; a diversidade 
sexual; e a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 

 
Análise da Execução pelo Instituto  
Em seu Relatório de Gestão (pág. 41), o Instituto informa que a meta física estabelecida 
para ação era de dois projetos apoiados para o exercício de 2015. Em decorrência do 
contingenciamento do orçamento, houve a execução de somente um projeto, que se refere 
à abertura de uma turma com sessenta alunos do curso de licenciatura do campo. Com o 
replanejamento da meta, houve o atendimento na sua totalidade. Quanto à execução 
financeira, apenas 25% da dotação foi disponibilizada para empenho, dos quais 93,5% 
foram executados. 

 
Análise da Execução pela CGU 
Quanto à execução da presente Ação, inicialmente questionou-se o Instituto sobre a 
diferença entre as metas físicas constantes no Relatório de Gestão e a que consta no 
sistema SIOP, pois no referido sistema consta meta prevista de dois projetos, enquanto 
que no Relatório de Gestão há informação da execução de somente um projeto. 

 

Em resposta, o IF Farroupilha informou que “a ação é específica para o Campus Jaguari, 
onde são desenvolvidas atividades do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. A 
meta prevista para o ano de 2015 era a abertura de duas novas turmas de 120 alunos cada, 
além das turmas iniciadas em exercícios anteriores. Desta forma, foi indicada a métrica 
para o acompanhamento do PPA. Ao longo do ano, devido ao contingenciamento 
orçamentário que ficou determinado pelo montante de R$ 240.000,00, valor 
correspondente a uma nova turma de Licenciatura e manutenção das anteriores. A mesma 
foi efetivada e no relatório de gestão foi indicado o atendimento. A métrica instituída foi 
duas e realizada uma.” 

 

O Instituto informou também que “para as informações relacionadas ao acompanhamento 
do PPA (via SIMEC), solicitou-se ao campus as informações para o preenchimento, 
conforme Anexo III (folha 16) e o mesmo foi preenchido conforme informação do 
campus. Durante a realização do Relatório verificou-se o equívoco de interpretação do 
campus. Como o campus, a fim de possibilitar as atividades didáticas e pedagógicas, 
fracionou as turmas, no momento da prestação da informação gerou equívoco de 
interpretação (quatro turmas), onde na realidade, em 2015 foi apoiado um novo projeto. 
Como o cadastro de acompanhamento do PPA finalizou em meados de janeiro, não houve 
possibilidade técnica de fazer a correção da meta realizada. Desta forma indicamos que a 
meta realizada no relatório é a correta.” 

 

O Instituto esclarece que a meta física real a ser verificada é a informada no Relatório de 
Gestão, ou seja, de um projeto.  

 

Verifica-se que o projeto executado guarda correlação com a finalidade da ação. 
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Ação 20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica 
 

Quadro: Execução física e financeira da Ação 20RG 
 

Meta Inicial Reprogramada Empenhada Realizada 
Percentual 
Realizado 

Financeira 18.000.000,00 10.940.808,00 10.940.808,00 5.549.377,00 50,72%

Física 12 12 14 14 116,67%

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento - SIOP e Relatório de Gestão. 
 
Descrição da Ação 
Construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis; aquisição e locação de 
imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para as 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 
Modernização tecnológica de laboratórios por meio aquisição de máquinas, equipamentos 
e mobiliários visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento 
tecnológico e inovação. 
 
Análise da Execução pelo Instituto  
Em seu Relatório de Gestão (pág. 39), o Instituto informa que “a meta estabelecida para 
a ação era de viabilizar e executar 12 projetos, entre obras, equipamentos e mobiliários 
para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O recurso planejado representava 9,7% 
da dotação total, destes foram liberados limites e empenhados aproximadamente 60%, ou 
seja, R$ 10,94 milhões. Da meta estipulada foram viabilizados 14 projetos entre novos e 
ou em execução. Do recurso empenhado, R$ 5,39 milhões foram inscritos em restos a 
pagar não processados, ou seja, 49% do valor empenhado. O valor é considerado elevado, 
porém parcela significativa refere-se a obras em andamento. Observa-se que apesar do 
contingenciamento de 40% dos valores consignados, a Instituição conseguiu atingir a 
meta planejada, porém isso ocorreu basicamente por readequação dos projetos, ou por 
atendê-los parcialmente, o que reflete na qualidade das atividades desenvolvidas”. 
 
Análise da Execução pela CGU 
Inicialmente, questionou-se o Instituto em relação ao aumento da meta física de doze para 
quatorze, mesmo tendo ocorrido um contingenciamento dos recursos da ação. 
 
Em resposta, o IF Farroupilha informou que “ao longo do primeiro semestre do exercício, 
concomitante com a definição da Matriz Orçamentária para o exercício seguinte da Rede 
Federal de Educação Profissional, é realizado institucionalmente o planejamento das 
ações institucionais, bem como a definição das despesas que serão consignadas na LOA 
do próximo ano. Dentre essas ações, são discutidas e aprovadas pelo CODIR (Conselho 
de Diretores), os projetos de investimentos prioritários, e estes farão parte da meta física 
orçamentária e do programa. Destaca-se que, por motivos diversos (entre eles alterações 
no planejamento do campus, projetos para obras inconclusos, demora nos trâmites para 
liberação das obras para licitação, aditivos aprovados e indisponibilidade de limites 
orçamentários para atender todas as ações), as prioridades por decisão do CODIR são 
ajustadas ao longo do exercício com a finalidade de equalizar para as reais necessidades 
institucionais, o que ocorreu em 2015.” 
 
Questionado também sobre os quatorze projetos executados ou em execução no exercício 
de 2015, o Instituto apresentou uma tabela com a descrição de quatorze obras com seus 
respectivos valores empenhados. 
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Diante das informações prestadas pelo Instituto, verifica-se que houve uma adequação 
dos projetos a serem executados durante o exercício de 2015 em decorrência do 
contingenciamento orçamentário ocorrido. 
 
Considerando que os projetos se tratam da execução de obras, verifica-se que os mesmos 
guardam correlação com a finalidade da ação. 
 
Ação 20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica 
 

Quadro: Execução física e financeira da Ação 20RL 
 

Meta Inicial Reprogramada Empenhada Realizada 
Percentual 
Realizado 

Financeira 44.859.100,00 45.919.035,00 38.384.442,00 28.826.930,00 62,78%

Física 13.000 13.000 13.592 13.592 104,55%

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento - SIOP e Relatório de Gestão. 
 
Descrição da Ação 
Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao 
funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de 
serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e 
anuidades a organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física 
por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, reforma ou adaptação e 
aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, 
observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo 
bibliográfico e veículos; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à 
comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e 
publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atividades. 
 
Análise da Execução pelo Instituto  
Em seu Relatório de Gestão (pág. 40), o Instituto informa que “para a ação houve 
planejamento para atender a meta de 13.000 alunos matriculados para a proposta 
orçamentária atualizada de R$ 45,92 milhões de reais em custeio e capital. A meta física 
foi atendida satisfatoriamente com 93,5% da meta projetada, ou seja, 12.149 alunos 
matriculados. Como forma de qualificar essa oferta, por meio de ações de pesquisa e 
extensão, do total orçamentário foi realizada uma projeção de investimento de R$ 
1.305.800,50 para investimentos em projetos de pesquisa e de R$ 827.875,00 em ações 
de extensão. Esses recursos viabilizaram o início de 167 projetos de pesquisa e 194 
projetos de extensão”. 
 
Continua informando que “a execução orçamentária e financeira ficou comprometida 
pelo contingenciamento orçamentário e pela falta de liberação de financeiro para 
pagamento das despesas liquidadas. Do orçamento consignado, foram empenhados 
83,5%, ou seja, houve contingenciamento de aproximadamente R$ 7,6 milhões, que gerou 
a impossibilidade de execução de diversas atividades previstas no planejamento 
institucional. O planejamento, as atividades e ações dentro dessa ação macro foram 
discutidos em cada unidade executora para a confecção da matriz, a qual foi aprovada 
pelo Conselho Superior, conforme informação do PPA SIMEC.” 
 
Sobre as inscrições em restos a pagar, coloca que “dos recursos empenhados desta ação 
foram inscritos em restos a pagar não processados aproximadamente 24%, ou seja, R$ 
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9,52 milhões. Reflexo da liberação tardia dos limites para empenho e insegurança quanto 
à disponibilidade orçamentária, fatores estes que retardaram a tomada de decisão 
institucional. Esses recursos basicamente ficaram inscritos em serviços de pessoa jurídica 
(3.3.90.39) ou em ações de Investimento. Quantos aos restos a pagar executados em 2015 
referente a exercícios anteriores, foram reescritos aproximadamente R$ 603 mil reais, ou 
seja, aproximadamente 7,6% dos valores inscritos. Resta observar que aproximadamente 
17% do orçamento refletem a ação 20RL. Se descontada as despesas com a folha de 
pagamento esse valor representa 65% do montante do orçamento disponível para 
empenho ao Instituto. Quanto aos restos a pagar processados deve-se destacar que foram 
inscritos e reinscritos o montante de R$ 4.7 milhões.” 
 
Análise da Execução pela CGU 
Em relação a presente ação, primeiramente questionou-se o Instituto com relação à 
diferença na meta física constante no SIOP de 13.592 e a informada no Relatório de 
Gestão correspondente a 12.149. 
 
Em resposta, o IF Farroupilha informou que “a diferença se refere à coleta de dados 
realizada pela instituição que é diferente da realizada pela Setec/MEC. O número de 
matrículas efetivadas na instituição corresponde, em nossa análise, ao montante de 
13.592, informação esta indicada no acompanhamento orçamentário, via Simec, em 
janeiro de 2016. O montante de 12.149 matrículas refere-se à extração efetivada pela 
Setec/MEC, para cálculo de indicadores, que é parte integrante do relatório de gestão. 
Informação esta que foi repassada às instituições, para compor relatório, em meados do 
mês de março do corrente ano. Devido a esta divergência, e como o valor apresentado 
pela Setec/MEC é base para os cálculos dos indicadores, optamos por informar esse valor 
no relatório de gestão.” 
 
Esclarecida a questão pelo Instituto, verifica-se que há uma divergência entre as 
informações fornecidas pela Setec/MEC e aquelas que o IF Farroupilha entende que 
sejam corretas para a análise da execução física da ação. 
 
Relevasse tal situação em decorrência da abrangência de itens de despesa que a execução 
da ação comporta, uma vez que se tratam de recursos aplicados nas mais diversas 
situações visando ao pleno funcionamento da instituição.  
 
Ação 2994 – Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica 
 

Quadro: Execução física e financeira da Ação 2994 
 

Meta Inicial Reprogramada Empenhada Realizada 
Percentual 
Realizado 

Financeira 8.021.867,00 8.021.867,00 8.013.691,00 6.741.498,00 84,04%

Física 6.000 13.592 13.592 13.592 100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento - SIOP e Relatório de Gestão. 
 
Descrição da Ação 
Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e 
transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja 
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho 
do estudante. 
 
Análise da Execução pelo Instituto  
Em seu Relatório de Gestão (pág. 40), o IF Farroupilha informa que “a meta estimada foi 
de 8.300 alunos atendidos para o ano de 2015. Com orçamento inicial de R$ 8,21 milhões, 
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foram atendidos 12.149 estudantes, ou seja, 100% da meta inicial. Da dotação inicial 
foram empenhados aproximadamente 100%, dos quais foram inscritos em restos a pagar 
não processados 15,87% do valor empenhado. Observa-se que foi ampliada a assistência 
em número de alunos assistidos em 2015, em função da otimização do recurso efetuado 
pelos campi e também pela utilização de recursos da 20RL para esse fim. O montante não 
liquidado refere-se às atividades do mês de Dezembro de 2015 e demais ações 
relacionadas à moradia estudantil, que não puderam ser finalizadas no exercício”. 
 
Análise da Execução pela CGU 
Sobre a presente ação, questionou-se o Instituto sobre a existência no sistema SIOP de 
meta física estipulada de 6.000 e reprogramada e realizada de 13.592, sendo que no 
Relatório de Gestão (pág. 40), consta informação de meta estimada de 8.300 e realizada 
de 12.149. 

 
Em resposta, o IF Farroupilha informou que “após análise das informações para o 
preenchimento dos quadros, verificou-se que houve erro no preenchimento dos mesmos, 
pois no detalhamento das metas para PLOA 2015, está claro montante de 6.000 como 
métrica. Deveremos encaminhar para correção desta informação no relatório. Observa-
se, porém, que o erro não influencia negativamente no resultado da ação institucional. 
Deve ser observado, que quando instruída a meta, apenas foram consideradas as 
demandas de auxílio financeiro e de segurança alimentar. Porém no decorrer do ano de 
2015, estendeu-se o rol de ações desenvolvidas e financiadas com recursos da ação 2994, 
desta forma foi reprogramada para o total de alunos matriculados, pois é ofertado para 
todos, pelo menos uma ação referente à assistência ao educando.” 
 
O Instituto informa ainda que “é política institucional o atendimento de 100% dos 
estudantes, com ações e atividades relacionadas à assistência. Como é entendimento que 
100% dos estudantes são beneficiados, foi informado no acompanhamento orçamentário 
13.592. Com a informação oriunda da Setec de 12.149 matrículas em 2015 (informação 
encaminhada em março de 2016, após o prazo de acompanhamento do PPA) optou-se por 
informar o montante que serviu de base de cálculo dos indicadores.” 
 
Com base nas informações prestadas pelo Instituto, verifica-se que a instituição adota o 
entendimento de que a totalidade dos estudantes é, de alguma forma, atingida pelas 
políticas públicas executadas por meio dos recursos da ação. 
 
Há informação também de que os recursos da ação não teriam sido suficientes para o 
atendimento dos estudantes e que teriam sido utilizados recursos da ação 20RL. 
 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
A Ação 20RW (Pronatec) foi selecionada em função de escopo definido entre a 
Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União conforme Ata de Reunião 
realizada em 18 de novembro de 2015, alterada pela Ata de Reunião realizada em 12 de 
janeiro de 2016. 
 
No quadro abaixo é apresentada a execução dos recursos do Pronatec pelo IF Farroupilha. 
 

Quadro: Execução financeira da Ação 20RW 
 

Empenhada Liquidada Paga 
Inscrição em Restos 

a Pagar 

3.220.493,64 2.215.077,75 804.806,82 1.005.415,89 

Fonte: SIAFI 2015.    
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A seguir são apresentadas as análises dos aspectos qualitativos da execução do Pronatec 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, conforme a seguir: 
 

a) Assistência Estudantil – Em virtude da impossibilidade de se aplicar o 
questionário (pela equipe de auditoria) à turma do curso “Editor de Vídeos”, 
ministrado em Santa Cruz do Sul/RS, e dessa ser a única turma FIC da amostra 
selecionada pela equipe de auditoria, não foi possível emitir opinião acerca do 
adequado recebimento, por parte dos alunos, da assistência estudantil. Todavia, 
verificou-se que parte dos recursos para assistência dos alunos do referido curso 
não foram pagos pelo IF Farroupilha. 
 

b) Acompanhamento pedagógico – Verificou-se que o IF Farroupilha começou a 
dispor de pedagoga dedicada ao Pronatec somente a partir de abril de 2016. Não 
há psicólogo ou assistente social regularmente vinculado a ações com alunos do 
Pronatec. Há ações citadas pelo IF Farroupilha que não estão em conformidade 
com orientações do Manual de Gestão da Bolsa-Formação/Pronatec. 
 

c) Monitoramento e estímulo à permanência – O IF Farroupilha apresentou relato de 
realização de três atividades motivacionais com as turmas vinculadas ao Centro 
de Referência de Candelária – Pronatec/IF Farroupilha, visando promover a 
permanência dos alunos nos cursos. Todavia, foi identificada deficiência no 
monitoramento da frequência dos alunos. 
 

d) Materiais didáticos – Não foi identificada utilização de livros ou apostilas nas 
turmas visitadas.  

Formação e experiência – os editais que regulamentam a seleção de professores para os 
cursos Pronatec ofertados pelo IF Farroupilha e avaliados pela equipe de auditoria 
estabelecem critérios de formação acadêmica e experiência docente. 
  
##/Fato## 

 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Os indicadores instituídos e utilizados pelo IF Farroupilha são aqueles estabelecidos no 
Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Plenário. As informações sobre a apuração dos resultados 
estão consignadas na página 53 do Relatório de Gestão para um período que abrange os 
exercícios de 2011 a 2015. 
 
Considerando tratar-se de indicadores elaborados pelo próprio TCU, a análise quanto à 
completude, utilidade, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade 
dos mesmos resta prejudicada. 
 
Questionado sobre as metas existentes para os indicadores estabelecidos, o IF Farroupilha 
informou que em 2009 assinou com a Setec/MEC, em conjunto com os demais Institutos, 
o Termo de Acordo e Metas - TAM 
(http://www.ifs.edu.br/prodin/images/banners/termo_de_acordo_de_metas.pdf). 
 
Tal documento estabeleceu metas a serem cumpridas pelos Institutos e pelo Ministério da 
Educação, sendo algumas alusivas ao Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Plenário. 
 
O Instituto informou também que a Setec/MEC, em conjunto com o Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF), está rediscutindo as metas do TAM e desenvolvendo proposta de novos 
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indicadores. Tal iniciativa tem o objetivo de propor indicadores e as metas mais 
condizentes com a realidade das Instituições e da educação pública brasileira. Tais metas, 
e indicadores deverão contemplar, além dos aspectos quantitativos hoje considerados, 
mecanismos que demonstrem o caráter qualitativo dos processos e resultados 
educacionais, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(Lei nº 9.394/96). 
 
Questionou-se também o Instituto sobre a formalização de planos com ações a serem 
realizadas para atingimento das metas. O IF Farroupilha informou que tem instituído, 
desde 2014, o Programa de Permanência e Êxito (Resolução 178/2014 do CONSUP) que 
estabelece uma série de estratégias e ações para atuar frente aos índices de Retenção e 
Evasão, que visam garantir a permanência e o êxito dos estudantes. No atinente à 
qualificação dos servidores, o Instituto aprovou em fevereiro de 2016 a Resolução nº 
07/2016 que atualiza o Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional 
dos servidores. 
 
Sobre a realização de alguma análise crítica em relação aos resultados dos indicadores, o 
Instituto informou que tal análise é formalizada e divulgada por meio do Relatório de 
Gestão e também encaminhada para a Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão da 
Rede (CGPG) da Setec/Ministério da Educação. Internamente também os resultados 
anteriores a 2015 foram analisados na comissão de elaboração do Programa Permanência 
e Êxito.  
 
Em relação à utilização dos indicadores para tomada de decisões gerenciais, o Instituto 
informou que os dados (componentes do cálculo) e os resultados dos indicadores expostos 
nos relatórios de gestão são anualmente analisados pelos gestores e, consequentemente, 
auxiliam na tomada de decisões, podendo ocorrer mediante ações corretivas de impacto 
imediato, ou por meio do planejamento de ações propostas (Plano de Ação anual e/ou 
PDI) para os futuros exercícios, bem como outras ações. 
 
Sobre a existência de normativos internos que estipulem as orientações necessárias para 
implementação e monitoramento dos indicadores, o IF Farroupilha informou que os 
documentos balizadores dos indicadores são o Acórdão TCU nº 2.267/2005 – Plenário e 
a Portaria nº 25/2015 – Setec/MEC. Neste contexto, o IF Farroupilha segue as 
determinações da Setec no que tange ao tema. Atualmente, os indicadores apresentados 
são compostos por dados extraídos, calculados e enviados anualmente pela Setec ao 
Instituto. Posteriormente, é realizada análise crítica de cada indicador avaliando seus 
riscos e potencialidades. 
 
Ainda segundo o Instituto, a extração de dados é realizada pelo Sistema Nacional de 
Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), um sistema que é 
operado pelos servidores dos Institutos Federais. O fato de o Sistema ser operado pelos 
servidores do Instituto possibilita a extração de dados no decorrer do exercício, 
oportunizando o monitoramento dos elementos que compõe os indicadores. Essa 
metodologia oportuniza à Instituição a adequação das suas estratégias durante o exercício. 
 
Complementa ainda o Instituto que, na escala da gestão da Instituição, o acompanhamento 
também se dá através da série histórica de dados (a mesma também é apresentada na 
página 54 do Relatório de Gestão). Tal acompanhamento possibilita à Instituição propor 
e implantar programas específicos, a citar: Programa de Recuperação do Índice Geral de 
Cursos (IGC), o qual culminou com a elevação do IGC do IF Farroupilha de “2” para “4” 
e o Programa de Permanência e Êxito. 
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Quanto ao indicador “Eficiência Acadêmica de Concluintes”, foi solicitado ao Instituto 
que detalhasse as possíveis razões para a queda acentuada do mesmo, dado que em 2014 
tal indicador resultou em percentual de 61,45%. Já em 2015, o mesmo apresentou 
percentual de 33,33%. 
 
Em resposta, o Instituto informou que o indicador se refere a razão entre alunos 
concluintes e alunos finalizados, sendo que houve uma alteração na forma de cálculo do 
mesmo entre os exercícios de 2014 e 2015 conforme Manual de Indicadores elaborado 
pela Setec/MEC. Tal alteração diz respeito aos conceitos de “concluintes” e “finalizados”.  
 
Para 2014, os conceitos eram os seguintes:  
- Concluintes: todas as matrículas que tiveram alteração de status para Concluído ou 
Integralizado nos meses de referência do intervalo de análise; 
- Finalizados: todas as matrículas que tiveram alteração de status para Concluído, 
Integralizado, Evadido, Desligado ou Transferido Externo nos meses de referência do 
intervalo de análise. 
 
Já em 2015, os conceitos foram os seguintes: 
- Concluintes: todas as matrículas que tiveram alteração de status para Concluído nos 
meses de referência do intervalo de análise; 
- Finalizados: todas as matrículas que tiveram alteração de status para concluído, Evadido, 
Desligado ou Transferido Externo nos meses de referência do intervalo de análise. 
 
Com base nas informações acima apresentadas, verifica-se que para o conceito de 
“finalizados” no ano 2014 os alunos “Integralizados” fazem parte do componente, 
enquanto que em 2015 não. Já para o conceito de “concluintes”, no ano de 2015 o 
componente não considera o “número de integralizados”. 
 
O “Manual para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 2.0” encontra-se disponível no sítio 
eletrônico do Ministério da Educação 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=3690
1-manual-de-indicadores-da-rfepct-pdf&category_slug=abril-2016&Itemid=30192).  
 
Quanto ao tema “indicadores”, verifica-se, portanto, que sua utilização no Instituto é 
decorrência da implementação dos mesmos por Órgãos/Instituições externas, quais 
sejam, TCU e Setec/MEC, o que torna sua análise padronizada não só em termos de 
comparabilidade entre os exercícios, mas também entre toda da Rede Federal Tecnológica 
de Ensino. 
 
Além disso, conforme se verifica no “Manual para cálculo dos indicadores de gestão das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 2.0”, 
os dados utilizados para cálculo dos indicadores são coletados em sistemas oficiais, tais 
como: Sistec, Siafi e Siape. 
  
##/Fato## 

 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

a) Ocorrências Relacionadas à Remuneração de Pessoal 
A seguir é apresentado quadro com as informações sobre as ocorrências identificadas na 
análise realizada sobre a folha de pagamento do IF Farroupilha, conforme dados do 
Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal nas competências de junho de 2014, junho de 
2015 e dezembro de 2015. 
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Quadro – Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal 
 

Código Descrição da Ocorrência Detalhamento da Ocorrência Quantidade 

002 
Servidores com registro de falta ao 
serviço no Cadastro, sem o 
respectivo desconto na Folha 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 1 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

008D 
Servidores com Parcela de 
Devolução ao Erário Interrompida - 
Pensão (1 Ano Anterior) 

Servidores Relacionados 5 
Situações Solucionadas Integralmente 5 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

012 
Servidores com ingresso no cargo 
efetivo após 25/11/95 recebendo 
quintos 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

1 

021 

Servidores/Instituidores com 
ocorrência no SIAPE de 
aposentadoria com provento 
proporcional e estão recebendo 
provento integral 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

1 

029 
Servidores requisitados sem 
informação do valor da remuneração 
extra-SIAPE 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

1 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

031 

Inclusão de informações pelo próprio 
servidor habilitado no SIAPE (nível 
operacional), em sua respectiva folha 
de pagamento 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

1 

032 
Servidores que percebem auxílio-
alimentação em duplicidade 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

1 
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Código Descrição da Ocorrência Detalhamento da Ocorrência Quantidade 

033 

Servidores/Instituidores/Pensionistas 
com remuneração superior ao Teto 
(com rubrica sem incidência para 
abate teto) 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 1 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

036 

Servidores que recebem 
quintos/décimos pelo módulo PIF 
concomitante com pagamento 
judicial para o mesmo objeto 

Servidores Relacionados 7 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

2 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

5 

040A 
Servidores com devolução do 
Adiantamento de Férias nos últimos 
5 anos, em valor inferior ao recebido. 

Servidores Relacionados 1 
Situações Solucionadas Integralmente 1 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

055A 

Pagamento de Gratificação 
Natalina/13º Salário, com base de 
cálculo acrescida de valor superior a 
30% em relação ao considerado para 
o cálculo da Antecipação da 
Gratificação Natalina e do 13º 
Salário. 

Servidores Relacionados 14 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

0 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

14 

070A 
Servidores com Auxílio Transporte 
Superior a R$ 800,00 e que Residem 
no Mesmo Município do Trabalho 

Servidores Relacionados 49 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

7 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

42 

070C 
Servidores c/ Aux. Transp. Superior 
a R$ 800,00 e c/ Vínculos na 
Iniciativa Privada - Ano Anterior 

Servidores Relacionados 4 
Situações Solucionadas Integralmente 0 
Situações Solucionadas Parcialmente 0 
Situações não Solucionadas 0 
Situações Pendentes de Manifestação da 
Unidade 

4 

Situações Pendentes de Manifestação da 
CGU 

0 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal. Extração em 22 de abril de 2016.  

 
Conforme pode ser verificado no quadro anterior, foram identificadas 87 ocorrências no 
Instituto, sendo que mais de 50% estão concentradas nas ocorrências de código 070A e 
070C.  

 

Apesar disso, ressalta-se que as referidas ocorrências tem como prazo final de 
manifestação a data de 31 de maio de 2016. 
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O Instituto já se manifestou sobre a maior parte dos casos, sendo que alguns, após análise 
realizada pela CGU, foram devolvidos para complementação das informações. 

 

Até o momento, com base nas análises realizadas, não se identificou a ocorrência de 
prejuízo financeiro. 

 
b) Atos de Pessoal – Registros no Sistema SISAC 
Quanto ao registro dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões (Sisac), o Instituto somente realizou admissões no exercício de 
2015. Foram 179 atos. 

 

As análises realizadas apontaram que todos os referidos atos foram registrados no 
respectivo sistema. 

 

Quanto ao prazo, identificou-se que em 26 atos (14,53% do total) o período de sessenta 
dias para registro não foi observado, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 7º da 
IN/TCU nº 55/2007. 

 

O IF Farroupilha apresentou justificativa para os atrasos informando que os casos 
identificados tem correspondência com período de greve deflagrado por sindicato que 
representa os servidores do Instituto. 

 
c) Análise do Cumprimento do Termo de Conciliação Judicial Geral nº 45 de 05 de 
novembro de 2007 
Conforme informações dispostas no Termo de Conciliação Judicial Geral nº 45/2007, 
Acórdão TCU nº 1.520/2006 – Plenário, Acórdão TCU nº 2.681/2011 – Plenário e Nota 
Técnica nº 453/2010/DMI/SEGES-MP, não se identificou que o IF Farroupilha tenha 
feito parte do referido Termo.  

 

Em que pese tal fato, questionado sobre a situação de seu quadro de colaboradores 
terceirizados, o Instituto informou possuir, no início de 2015, sete situações que, em sua 
concepção, representariam casos de irregularidade. Seriam três intérpretes de libras e 
quatro operadores de máquina. 

 

Os intérpretes foram contratados de forma a dar atendimento ao estabelecido no Decreto 
n° 5.626/2005 e nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal e foram substituídos ao 
longo do exercício por servidores concursados conforme as vagas para nomeação foram 
sendo liberadas e os servidores tomaram posse. 

 

Quanto aos operadores de máquina, trata-se de um funcionário que atua no campus de 
Jaguari e outros três que atuam no campus de São Vicente do Sul.  

 

No campus de Jaguari o funcionário é mantido em decorrência da ausência de vaga efetiva 
e da necessidade da existência de profissional da área, uma vez que o campus é agrícola.  

 

Já no campus de São Vicente, se mantém a contratação de operador de máquina em 
função do mesmo ser consideravelmente grande (área de 338 ha) e o quantitativo de 
servidores com cargo efetivo ser insuficiente. O campus é uma escola fazenda onde são 
desenvolvidas diversas atividades agropecuárias, dentre elas agricultura, bovinocultura 
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de corte e leiteira, olericultura, fruticultura, avicultura entre outras, que demandam mão 
de obra. 

 

O Instituto informa que, apesar da nomenclatura dos cargos ser correspondente a cargo 
efetivo existente, o grau de instrução exigido nesses casos não é igual, pois enquanto que 
através da contratação de terceirizados não há exigência mínima de escolaridade, no cargo 
efetivo a exigência é o ensino médio completo. Outro fator citado pelo Instituto é de que 
as atividades desenvolvidas não seriam similares, ou seja, não corresponderiam 
integralmente às atividades do cargo efetivo. 

 

Ainda sobre os operadores de máquina, o IF Farroupilha pondera que sua interpretação 
sobre os casos não é de irregularidade, mas expôs os mesmos a fim de discutir sua 
concepção no intuito de melhorar a gestão dos contratos terceirizados e, 
consequentemente, a substituição dos mesmos. 

 

Questionado sobre possíveis contratações futuras de terceirizados irregulares, o Instituto 
informou sobre a existência de possibilidade de tal ocorrência quanto ao cargo de 
intérprete de libras, uma vez que o número de intérpretes está dimensionado de acordo 
com o número de alunos portadores de necessidades especiais matriculados no campus. 
Não há, porém, como precisar qual será o número de alunos que irão se matricular nos 
próximos anos. 

 

Por fim, o Instituto informa que outro fator relevante diz respeito à disponibilização de 
códigos de vagas às instituições federais as quais são geridas pelo MEC e atualizadas por 
Portarias. Dessa forma, muitas vezes, é impossível fazer uma projeção segura das 
situações de terceirização. 

 
d) Acumulação Funcional 
Em relação ao presente item de análise, verificou-se a forma como o Instituto identifica 
e acompanha os possíveis casos de acumulação funcional de seus servidores.  

 

Questionado sobre o assunto, o Instituto informou que durante o mês de abril realiza o 
recebimento das declarações de acumulação de cargo. Este recebimento é realizado por 
meio de um sistema (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas), onde é realizado o controle 
e acompanhamento das declarações de acumulação de cargos. 

 

Anteriormente, o controle era realizado somente no momento da posse do servidor, mas 
com o sistema, passou-se a realizar tal atividade anualmente. 

 
A seguir são apresentadas duas telas do referido sistema. 
 
Imagem 01: tela do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – Acesso do Servidor. 
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Fonte: Memorando nº 431/2016-PRDI/CGGP, de 04 de abril de 2016. 
 
 
Imagem 02: tela do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – Relatórios de Gestão. 

 
Fonte: Memorando nº 431/2016-PRDI/CGGP, de 04 de abril de 2016. 
 
Com base nas telas acima, é possível observar que o referido sistema permite que se 
realize o gerenciamento das entregas das declarações com a possibilidade de emissão de 
relatórios de controle e de cargos acumulados. 

 

Com o objetivo de verificar se os controles adotados pelo Instituto se mostram suficientes, 
realizou-se, via amostragem, análise de situações de servidores em regime de dedicação 
exclusiva.  
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O total de servidores submetidos ao referido regime no Instituto é de 634. A amostra 
consistiu na análise de 189 casos, perfazendo um percentual de 29,81%. 

 

A análise consistiu na verificação das informações constantes nas bases de dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do ano base de 2014 e do Cadastro Nacional 
de Informações Sociais (CNIS) do período de setembro de 2014 a janeiro de 2015. Além 
disso, foram realizadas consultas em Portais de Transparência de entes públicos como o 
pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Os resultados não apontaram a existência de possíveis vínculos que indicassem a 
ocorrência de acumulação de cargos públicos ou privados. 

  
##/Fato## 

 
2.5 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES                   

Quanto ao relacionamento do IF Farroupilha com fundações de apoio, o referido Instituto 
informou que não possui fundação de apoio instituída e ou conveniada com o objetivo de 
apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional e 
tecnológico e estímulo à inovação. 
 
Tal informação encontra-se consignada também no sistema e-contas na aba de 
“Informações Complementares”. 
  
##/Fato## 

 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Sobre o presente tema, conforme pesquisas e levantamentos realizados, não se 
identificaram determinações/recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) ao 
Instituto que contenham determinação específica à CGU para acompanhamento no 
período de 2012 a 2015.  ##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Em relação às recomendações emitidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e a 
situação quanto ao atendimento das mesmas por parte do Instituto, apresenta-se a seguir 
uma tabela resumo: 
 

Tabela: Situação das Recomendações Emitidas pela CGU 
 

Recomendação 
Primeira Data 

Limite para 
Atendimento 

Data de 
Atendimento 

Situação da 
Recomendação 

Recomendamos ao gestor que providencie a 
revisão das pensões concedidas após a 
regulamentação da EC nº 41/2003, 
19/02/2004, a fim de verificação da 
adequação dos dados lançados no SIAPE, 
sem prejuízo de assegurar a ampla defesa e 
o contraditório. 

08/05/2013 27/02/2015 Atendida 

Recomendamos ao gestor que implemente 
controle mensal dos valores a serem 
reembolsados pelo cessionário quando da 
cessão de servidores com ônus para o 
cessionário. 

08/05/2013  Monitorando 
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Recomendação 
Primeira Data 

Limite para 
Atendimento 

Data de 
Atendimento 

Situação da 
Recomendação 

Que o IF Farroupilha providencie o cadastro 
dos atos de admissão, aposentadoria e 
pensão no SISAC e encaminhe ao Controle 
Interno no prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme previsto no art. 7º da IN/TCU nº 
55/2007. 

08/05/2013 07/10/2015 Atendida 

Adoção de rotinas com o intuito de verificar 
a adequação dos empenhos não liquidados 
ao final do exercício às hipóteses previstas 
no art. 35 do Decreto n.º 93872/86 e art. 1° 
do Decreto n.º 7.468/2011. 

08/05/2013 24/02/2015 Atendida 

Promova a reavaliação dos imóveis que se 
encontram com a data da reavaliação 
vencida. 

08/05/2013  Monitorando 

Promova o registro no SPIUnet de todos os 
imóveis do Instituto. 

08/05/2013  Monitorando 

Recomendamos a realização de um trabalho 
mais amplo com a finalidade de averiguar a 
extensão das práticas apontadas neste 
relatório. 

08/05/2013 25/02/2015 Atendida 

Promova o cancelamento dos Restos a Pagar 
que não forem liquidados no exercício 
seguinte ao da inscrição, sem o 
reaproveitamento indevido dos créditos 
cancelados. 

08/05/2013 25/02/2015 Atendida 

Adotar medidas suficientes com vistas a 
observar a ocorrência de uma das condições 
estabelecidas no artigo 35 do Decreto nº 
93.872/86 antes de utilizar recursos inscritos 
como "Restos a Pagar": I - vigente o prazo 
para cumprimento da obrigação assumida 
pelo credor, nele estabelecida; II - vencido o 
prazo de que trata o item anterior, mas esteja 
em cursos a liquidação da despesa, ou seja 
de interesse da Administração exigir o 
cumprimento da obrigação assumida pelo 
credor; III - se destinar a atender 
transferências a instituições públicas ou 
privadas; IV - corresponder a compromissos 
assumidos no exterior. 

19/01/2014  Monitorando 

Se abstenha de efetuar despesas com 
recursos orçamentários de empenhos 
inscritos em restos a pagar, quando houver 
empenho vigente no exercício com as 
mesmas características (finalidade, credor, 
elemento de despesa, elemento de 
programação) com dotação disponível para 
suportar a mesma, em observância ao artigo 
35 da Lei nº 4.320/64. 

19/01/2014  Monitorando 

Acompanhar, junto aos servidores, a adoção 
das providências cabíveis e definitivas 
visando atualizar e regularizar a vinculação 
dos docentes às empresas privadas e 
sociedades junto aos órgãos públicos 
competentes. 

15/02/2014  Monitorando 

Apurar, no período em que os servidores 
referidos figuraram na qualidade de sócio-
administrador, a infringência do regime de 
Dedicação Exclusiva, ou seja, o exercício de 
atividade privada, de caráter regular, não 
permitida no Decreto nº 94.664/87, artigo 

15/02/2014  Monitorando 
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Recomendação 
Primeira Data 

Limite para 
Atendimento 

Data de 
Atendimento 

Situação da 
Recomendação 

15, e na Lei nº 12.772/2012, artigo 20 
parágrafo 2º. 

Configurado o descumprimento do regime 
de Dedicação Exclusiva, apurar as parcelas 
percebidas indevidamente a título de 
Dedicação Exclusiva e efetivar a reposição 
ao erário, na forma do artigo 46 da Lei nº 
8.112/90, a qual deverá ser precedida, de 
acordo com o Enunciado AGU nº 63/2012, 
do devido processo legal em que sejam 
assegurados os princípios da ampla defesa e 
do contraditório. 

15/02/2014  Monitorando 

Acompanhar, junto aos servidores, a adoção 
das providências cabíveis e definitivas 
visando atualizar e regularizar a vinculação 
dos docentes às associações ou entidades 
sem finalidade lucrativa junto aos órgãos 
públicos competentes. 

15/02/2014  Monitorando 

Recomendamos ao IF Farroupilha que 
promova a inclusão dos contratos apontados 
no Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais – SIASG, a fim de cumprir 
plenamente o estabelecido no § 1º do art. 19 
da Lei nº 12.309/2010 e no art. 5º da IN 
SLTI/MPOG n° 01, de 08/08/2002. 

08/05/2013 07/10/2015 Atendida 

Promover o cancelamento dos empenhos 
reinscritos em restos a pagar não 
processados no exercício de 2011 que se 
encontram em desacordo com a legislação 
pertinente (art. 35 do Decreto n.º 93872/86 e 
art. 1° do Decreto n.º 7.468/2011). 

08/05/2013 24/02/2015 Atendida 

Exija da empreiteira contratada a 
apresentação do alvará de execução da obra, 
mantendo cópia do mesmo junto ao dossiê 
correspondente à obra. 

05/07/2011 20/02/2015 Atendida 

Exija da empreiteira contratada a 
apresentação do alvará de execução da obra, 
mantendo cópia do mesmo junto ao dossiê 
correspondente à obra. 

05/07/2011 20/02/2015 Atendida 

Exija da empreiteira contratada a 
apresentação do alvará de execução da obra, 
mantendo cópia do mesmo junto ao dossiê 
correspondente à obra. 

05/07/2011 20/02/2015 Atendida 

Recomendamos a revisão dos pagamentos 
de aposentadoria e pensão gerados após a 
alteração do Plano de Carreira (julho/2008), 
de modo a verificar a existência de 
registros/pagamentos indevidos realizados 
por meio do SIAPE, providenciando, ainda, 
a correção imediata nos casos em que se 
identifique situações análogas à descrita. 

02/10/2010  Monitorando 

Apresentar a esta CGU-Regional/RS cópia 
digitalizada do processo administrativo 
referente às ocorrências apontadas na 
presente constatação, com observância aos 
princípios do contraditório e da ampla 
defesa aos servidores envolvidos, que 
tenham infringido o art. 117, inciso X da Lei 

05/01/2015  Monitorando 



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

20 

Recomendação 
Primeira Data 

Limite para 
Atendimento 

Data de 
Atendimento 

Situação da 
Recomendação 

nº 8.112/90, bem como o art. 20, parágrafo 
2º, da Lei nº 12.772/2012. 

Apurar e providenciar o ressarcimento ao 
erário das parcelas de dedicação exclusiva 
pagas indevidamente, nos períodos em que 
os referidos docentes com dedicação 
exclusiva exerceram atividade remunerada 
de administração de empresa privada, 
contrariando o art. 20, parágrafo 2º, da Lei 
nº 12.772/2012. 

05/01/2015  Monitorando 

Normatizar a  formalização de 
questionamentos e solicitações de 
esclarecimentos aos gestores, para cada 
achado de auditoria, previamente à emissão 
do Relatório de Auditoria. 

17/03/2015 07/10/2015 Atendida 

Normatizar a inclusão nos Relatórios de 
Auditoria de campo para as justificativas do 
gestor para cada achado de auditoria e de 
campo para análise da Unidade de Auditoria 
Interna acerca da justificativa apresentada 
pelo gestor. 

17/03/2015 07/10/2015 Atendida 

Normatizar a organização e o arquivamento 
dos relatórios e dos papéis de trabalho de 
auditoria de forma a permitir a 
rastreabilidade das evidências que suportam 
os achados de auditoria e o acesso a tais 
documentos, quando necessário, aos 
servidores da Unidade de Auditoria Interna. 

17/03/2015 07/10/2015 Atendida 

Fonte: Plano de Providências do IF Farroupilha, conforme extração realizada em 28 de março de 2016 
do Sistema Monitor da CGU. 

 
Durante o exercício de 2015, o Instituto deu atendimento a treze recomendações de um 
total de 26, perfazendo um percentual de 50%. 

 

Em relação ao impacto sobre a gestão do Instituto, não se observam casos de 
recomendações pendentes de atendimento que possam impactar significativamente seu 
desempenho, dificultando o atingimento de seus objetivos e metas. 

 

Destaca-se, porém, que algumas recomendações relacionadas à necessidade de apuração 
da existência de vínculos societários por parte, principalmente, de servidores submetidos 
ao regime de dedicação exclusiva merecem especial atenção do gestor, pois, além de 
serem contrários à legislação, podem estar afetando negativamente o seu desempenho na 
realização das atividades sob sua responsabilidade no Instituto, uma vez que tais 
servidores poderiam estar exercendo atividades de cunho privado em detrimento de suas 
obrigações assumidas perante a Instituição.  

 

Dentre as recomendações atendidas durante o exercício, destacam-se as relacionadas à 
atuação da auditoria interna com a estruturação e organização de seus relatórios e papéis 
de trabalho. 

  
##/Fato## 
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2.8 Avaliação do CGU/PAD 

Sobre o presente tema, conforme informações prestadas pelo IF Farroupilha e em 
comparação aos dados registrados no sistema CGU-PAD, identificou-se que o Instituto 
realiza o cadastro dos procedimentos administrativos disciplinares que instaura no 
referido sistema. 

 

Em que pese tal fato, o registro de alguns procedimentos somente foi realizado após a 
verificação de que em algumas situações o cadastramento não havia sido realizado pelo 
Instituto. Os dados da análise realizada constam em ponto específico do presente 
relatório. 

 

A realização do cadastro é obrigatória conforme estabelecido na Portaria CGU 
1.043/2007. 

  
##/Fato## 

 
2.9 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis 

Quanto ao presente item, realizou-se análise do balancete do IF Farroupilha com o 
objetivo de identificar possíveis inconsistências nos registros contábeis. 

 

Os resultados conduziram ao registro das seguintes situações: bens imóveis pendentes de 
classificação e/ou registro contábil adequado; cessão de servidores sem ônus e com 
ausência de ressarcimento ao Instituto e da adequada contabilização dos valores; 
contabilização de forma inadequada da despesa com gêneros alimentícios relativos ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar; e a ocorrência de inconsistências que 
geraram restrições contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi. 

 

Ressalta-se que a maioria das situações já foram ajustadas pelo Instituto após a 
apresentação do Relatório Preliminar. 

  
##/Fato## 

 
2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
De uma maneira geral, com base nas análises realizadas, não se identificaram situações 
que representem risco ao cumprimento da missão e objetivos do IF Farroupilha. 

Observa-se, porém, que algumas situações merecem uma especial atenção do gestor com 
o objetivo de que se implementem melhorias com base nas recomendações formuladas 
no presente relatório. 

 

Tais situações dizem respeito, principalmente, ao seguinte: ao conteúdo do parecer 
emitido pela Auditoria Interna; à gestão e acompanhamento do Pronatec; à análise das 
ocorrências identificadas na área de pessoal; ao atendimento das recomendações 
formuladas pela CGU; e à conformidade dos registros contábeis do Instituto. 
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Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

Porto Alegre/RS. 
 
 
Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Sul 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201601447 
 
1 Educação Profissional e Tecnológica 

1.1 Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica  

1.1.1 Avaliação dos resultados  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Impossibilidade de se efetuar a aplicação de questionários a alunos e professores 
da turma do curso "Editor de Vídeos" em Santa Cruz do Sul. 
 
Fato 
 
Por meio de e-mail emitido em 5 de abril de 2016 à Reitoria do IF Farroupilha, foi 
comunicado ao gestor as turmas de cursos do Pronatec que a equipe de auditoria visitaria 
e aplicaria questionários aos participantes, nas seguintes datas: curso “Editor de Vídeos”, 
em Santa Cruz do Sul/RS, dia 8 de abril de 2016, entre 13:30 e 17:30; curso “Técnico em 
Logística”, em Candelária/RS, dia 14 de abril de 2016, entre 19:00 e 21:45; curso 
“Técnico em Informática”, em Candelária/RS, dia 14 de abril de 2016, entre 19:00 e 
21:45. 
 
O gestor informou que no período entre 6 e 15 de abril de 2016 a turma do curso “Editor 
de Vídeos” teria aula no dia 8 de abril de 2016, das 13:30 às 17:30 e das 18:30 às 22:30. 
 
Em 8 de abril de 2016, a equipe de auditoria se deslocou à Cooperativa Mista dos 
Fumicultores do Brasil, em Santa Cruz do Sul/RS, para aplicar questionários aos alunos 
e professores do curso de “Editor de Vídeos”. 
 
A equipe de auditoria ao chegar no local onde as aulas seriam ministradas, às 13:00, foi 
recebida pelo Prof. C(...), bolsista do Pronatec, que informou que a aula havia sido 
cancelada pelos alunos diretamente com a professora, que informou a alteração de 
cronograma à coordenação naquela manhã. 
O Prof. C(...) mostrou o anfiteatro onde as aulas da turma ocorrem, conforme fotos a 
seguir: 
 

Quadro – fotos efetuadas em visita ao curso “Editor de Vídeos”. 
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Anfiteatro – visão dos alunos. Santa Cruz 
do Sul/RS, 8 de abril de 2016. 

Anfiteatro – visão do professor. Santa Cruz do Sul/RS, 8 
de abril de 2016. 

 
Questionado acerca da ausência de alunos no local e momento em que as aulas deveriam 
estar ocorrendo, o gestor manifestou-se por meio do Memorando PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO nº 94/2016, de 15 de abril de 2016: “Quanto ao cancelamento das aulas, 
ocorreu por solicitação dos alunos mediante a justificativa que devido a atividades 
relacionadas a seu trabalho não compareceriam, devido a necessidade de atenderem as 
metas exigidas. O cancelamento foi informado à Cooperfumos (...) ao final da manhã o 
que impossibilitou a comunicação, conforme documentos constantes no Anexo 1 – 
Memorando 086/2016 PROEX e Ofício 20/2016 Cooperfumos. Cabe destacar, que a 
Coordenação Geral do Pronatec/PROEX orienta as coordenações nas Unidades aos 
procedimentos administrativos e pedagógicos, e que os professores não estão 
autorizados a mudanças em horário e/ou cancelamento de aulas, sem a devida 
autorização da Coordenação do Pronatec local. O fato que ocorreu em Santa Cruz do 
Sul é uma exceção e a Coordenação local e professora serão notificados para que esse 
procedimento não mais ocorra.” 
 
Dessa forma, para a turma do curso “Editor de Vídeos” não foram aplicados os 
questionários aos alunos e professores. O preenchimento dos questionários destinados aos 
alunos e professores foram efetuados em Candelária/RS para as turmas dos cursos 
“Técnico em Logística” (29 alunos) e “Técnico em Informática” (30 alunos). 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Atraso no pagamento de auxílios a estudantes do Pronatec, acarretando prejuízos 
à execução do programa. 
 
Fato 
 
Verificou-se o atraso no pagamento da assistência estudantil aos alunos Pronatec do curso 
“Editor de Vídeo”, ministrado pelo Centro de Referência de Santa Cruz do Sul do IF 
Farroupilha. Com base em consulta às listas de chamada da turma, às Listas de Credores 
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nº 2016LC00035 e 2016LC000058 e ordens bancárias correspondentes, obteve-se a 
seguinte tabela: 
 

Quadro – atraso no pagamento de assistência estudantil aos alunos. 
 

Aluno (CPF) 
Valores devidos, do início das 
aulas até 31/03/2016 (valor da 
bolsa por turno de R$ 15,00) 

Valores dos créditos efetuados 
por meio de ordens bancárias. 

***.583.450-** 585,00 180,00 
***.961.460-** 585,00 180,00 
***.099.300-** 585,00 180,00 
***.763.830-** 585,00 180,00 
***.638.210-** 585,00 180,00 
***.191.590-** 585,00 180,00 
***.674.370-** 585,00 180,00 
***.729.200-** 585,00 0,00 
***.617.560-** 585,00 180,00 
***.516.960-** 585,00 180,00 
***.523.290-** 585,00 180,00 

Fonte: listas de chamada das disciplinas associadas com o curso “Editor de Vídeo”; SIAFI 2016. 
 
Por meio do Memorando IFFARROUPILHA/PROAD-COF nº 07/2016, de 12 de abril 
de 2016, o gestor informou que a última programação financeira enviada pelo FNDE para 
pagamento de alunos do Pronatec (rubrica 339018 – auxílio financeiro a estudantes) foi 
enviada em 15 de fevereiro de 2016 e atendeu até a competência dezembro/2015. O gestor 
também informou que a partir da competência janeiro/2016 os pagamentos encontram-se 
pendentes, pois os recursos financeiros correspondentes não foram repassados pelo 
FNDE. 
 
O gestor justificou a falta de pagamento da assistência estudantil ao aluno de CPF 
***.729.200-** devido ao fato do domicílio bancário informado pelo aluno estar inativo 
ou encerrado, o que impossibilitou o regular processamento da ordem bancária. 
 
Importa assinalar que tal atraso no pagamento da assistência estudantil causou a 
desistência de pelo menos dois alunos do referido curso, conforme relatado pela 
Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil (responsável pela operação do Centro de 
Referência de Santa Cruz do Sul) em seu Ofício 20/2016, de 13 de abril de 2016: “Todos 
os alunos do curso de editor de vídeo que deixaram o curso foram influenciados pelo 
atraso de repasse das bolsas, já que esta é uma reclamação recorrente, por motivos 
óbvios, já que a bolsa viabiliza alimentação e transporte. Pode-se dizer que, dentre as 
oito desistências, os alunos C(...) A(...) P(...) e F(...) L(...) C(...) deixaram o curso, além 
de outros fatores, principalmente pela falta de repasse das bolsas.” 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Realização de acompanhamento pedagógico oferecido pelo IF Farroupilha aos 
alunos do Pronatec em desacordo com orientações do manual do programa. 
 
Fato 
 
Mediante preenchimento de questionário acerca do Pronatec, 64 % dos alunos dos cursos 
“Técnico em Contabilidade” e “Técnico em Informática” ministrados no Centro de 
Referência de Candelária – Pronatec/IF Farroupilha - declararam que não recebem 
acompanhamento pedagógico ou não souberam informar se receberam acompanhamento 
pedagógico. 
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Em virtude de tal resultado, foi solicitado ao gestor que apresentasse documentos (fotos, 
atas, relatório, publicações, etc) que evidenciassem a realização de atividades de 
acompanhamento pedagógico nos Centros de Referência de Santa Cruz do Sul e 
Carazinho, para se avaliar se a situação identificada no Centro de Referência de 
Candelária – Pronatec/IF Farroupilha – também ocorre em outros centros. 
 
Solicitado a apresentar normativos internos relacionados com o acompanhamento 
pedagógico, o gestor manifestou-se por meio do Memorando PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO nº 69/2016, de 1º de abril de 2016, conforme segue: “(...) Com relação às 
questões pedagógicas, ressaltamos as figuras do Supervisor de curso, do Apoio às 
atividades Acadêmicas e do Orientador que englobam em suas atribuições – Coordenar 
o planejamento de ensino; acompanhar e subsidiar a atuação dos professores, bem como 
realizar a gestão acadêmica das turmas. A partir de abril contaremos com uma 
servidora, pedagoga, que irá atuar como Coordenadora Pedagógica Adjunta que 
agregará aos encargos já existentes (Supervisor de curso, do Apoio às Atividades 
Acadêmicas e Orientador).(...) Como ferramenta pedagógica para auxiliar no 
acompanhamento pedagógico (...) é utilizado o questionário socioeconômico e a ficha de 
avaliação de curso (...).”  
 
Ademais, solicitado a se manifestar acerca de existência de equipe multidisciplinar de 
acompanhamento pedagógico para o Pronatec, o gestor manifestou-se por meio do 
Memorando PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO nº 88/2016, de 13 de abril de 2016, 
conforme segue: “Os cursos referidos na solicitação não contam com o atendimento de 
uma equipe multiprofissional de acompanhamento pedagógico (psicólogo e  assistente 
social) e sim com os encargos de orientador, apoio pedagógico e supervisor que realiza 
o monitoramento da frequência e desempenho escolar. Desenvolvendo, entre outras, as 
seguintes ações: - supervisionar os registros de frequência e desempenho acadêmico dos 
beneficiários; - acompanhar as atividades e a frequência dos estudantes visando prevenir 
a evasão e aplicar estratégias que favoreçam a permanência, conforme a Resolução do 
CONSUP nº 97/2015. (...) Quando há necessidade de acompanhamento de psicólogo ou 
assistente social, este é realizado por servidores cedidos pela Reitoria ou pelo Campus 
mais próximo.” 
 
O gestor, em suas manifestações, declara que compete à equipe de apoio do Pronatec de 
cada centro de referência (Supervisor, Apoio e Orientador) efetuar o acompanhamento 
pedagógico, porém não demonstrou que essas atividades são realizadas ou que as mesmas 
são monitoradas pelo IF Farroupilha. Tal situação constitui inobservância ao disposto no 
artigo 22, inciso XXXII da Portaria MEC nº 817/2015, que estabelece ao agente ofertante 
do Pronatec (IF Farroupilha) a competência de realizar o acompanhamento pedagógico 
dos beneficiários da Bolsa-Formação. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Não estabelecimento de parâmetros e, consequentemente, não realização do 
acompanhamento pedagógico em conformidade com o estabelecido no artigo 22, inciso 
XXXII da Portaria MEC nº 817/2015. 
 
Tal dispositivo legal atribui ao agente ofertante do Pronatec (IF Farroupilha) a 
competência de realizar o acompanhamento pedagógico dos beneficiários da Bolsa-
Formação. 
 
A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela gestão do programa no Instituto em 
conformidade com o estabelecido no art. 12 da Resolução CONSUP nº 097/2015, de 15 
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de julho de 2015. Desta forma, atribui-se ao seu dirigente máximo (Pró-Reitor) a 
responsabilidade pela presente ocorrência. 
 
O Coordenador-Geral do Pronatec no IFFarroupilha é responsável por coordenar e 
acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os 
controles acadêmicos, as atividades de capacitação e atualização, conforme estabelecido 
no artigo 16, inciso I, alínea "c" da Resolução CONSUP nº 097/2015, de15 de julho de 
2015. Desta forma, atribui-se ao mesmo participação na presente ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em adição ao envio de documentação enviada pelo gestor para subsidiar a elaboração de 
Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações:  
 
“Para demonstrar realização do acompanhamento pedagógico separamos as ações que 
compõem os relatórios já apresentados, distribuindo-as conforme itens do manual de 
gestão do Pronatec, tabela a seguir: 
 

CR de Santa Cruz do Sul 
Ação 

Manual de Gestão 
do Pronatec 

(PARÂMETROS) 

Ações e Contextualizações dos parâmetros propostos no Manual de Gestão do 
Pronatec 

Mecanismos de 
acesso condizentes 
com o perfil sócio 
educacional dos 

destinatários, 
promovendo seu 
acolhimento e o 

reconhecimento de 
seus saberes e 
experiências 
anteriores; 

 

Ações Realizadas 
 

Atividade prática no Curso de Mecânico de Máquinas Agrícola 
 Fornecer conhecimentos práticos que possibilitem ao profissional 

desempenhar de forma correta a mecânica e manutenção de Máquinas 
Agrícolas.  

 Oportunizar aos alunos um espaço que possibilita a integração do 
conhecimento teórico com a prática.  

 Desenvolver o exercício da participação entre professores e alunos;  
 Desenvolver o saber falar, ouvir, propor, contrariar e complementar e 

com isso a superação das dificuldades da aprendizagem; 
 Integração teoria X prática, trocas de experiências entre os 

conhecimentos científicos e o saber popular; 
 
Atividade prática sobre filmagem, montagem de edição de vídeo, no Curso Editor 
de Vídeos. 

 Assegurar o envolvimento dos alunos e com isso a melhoria do processo 
de ensino e aprendizagem; 

 Fortalecer a formação do conhecimento científico e permitir que 
exercitem suas habilidades e aproximem o conteúdo teórico da realidade 
a qual eles vivem; 

 
Contextualizando as Ações 

A consolidação de 
saberes prévios 
fundamentais à 
construção das 

bases científicas e 
tecnológicas 

relativas às diversas 
áreas de 

conhecimento; 

As aulas práticas dentro das disciplinas são planejadas para que os conhecimentos 
sejam trabalhados pelos professores de forma contextualizada histórica e 
socialmente, isto é, articular ensino e realidade, conforme Libâneo (1985). Diante 
dessa constatação do autor, ao se propor uma aula prática, não se pensa no 
contexto da disciplina em si, mas, significa perguntar, a cada momento, como é 
produzida a realidade humana no seu conjunto; ou seja, que significado tem 
determinados conteúdos, métodos e outros eventos pedagógicos, no conjunto das 
relações sociais vigentes. (LIBÂNEO 1985, p.137). 
Diante disso, a consolidação de saberes prévios fundamentais à construção das 
bases científicas e tecnológicas relativas às diversas áreas de conhecimento, 
perpassa no contexto das aulas práticas. 
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A orientação sobre 
a escolha 

profissional e a 
construção do 

itinerário 
formativo; 

As aulas práticas auxiliam não só no desenvolvimento de conceitos científicos, 
como permite que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu 
mundo, como desenvolver soluções para problemas. 
 

A promoção de 
condições de 

ensino-
aprendizagem 
favoráveis à 

permanência e êxito 
no percurso 
formativo. 

O papel do professor no contexto atual é o de mediar o conhecimento, criar 
oportunidades para que seus alunos pensem por si, construam e desconstruam 
ideias, problematizando ou propondo alternativas para superar dificuldades 
encontradas durante o processo de formação. Nesse sentido, as aulas práticas 
servem de estratégia e auxiliam o professor a retomar os conhecimentos já 
abordados, construindo com o auxílio dos alunos diferentes maneiras de chegar 
ao conhecimento sobre um mesmo tema. Quando o aluno é envolvido no 
processo, ele compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, amplia sua 
condição de refletir sobre a realidade à sua volta e isso contribui para permanência 
e êxito no percurso formativo.  

Aproximações com 
o mundo do 

trabalho com vistas 
à inserção 

socioprofissional do 
egresso. 

A aula prática também pode ser considerada uma aproximação e inserção 
socioprofissional do aluno com o mundo do trabalho. Nada se constitui isolado. 
Devido às atividades dos cursos ainda não terem seu processo encerrado esse 
acompanhamento ainda não foi concluído. 

 
[...] A documentação apresentada pelo Centro de Referência de Santa Cruz do Sul – 
Pronatec/IF Farroupilha – evidenciou em partes as ações de acompanhamento 
pedagógico: descreveu a realização de aulas práticas dos cursos “Editor de Vídeos” e 
“Mecânico de Máquinas Agrícolas” como ações de acompanhamento pedagógico, 
todavia as referidas atividades fazem uma referência maior da realização das disciplinas 
associadas.  
 

CR de Candelária 
Ação 

Manual de Gestão 
do Pronatec 

(PARÂMETROS) 

Ações e Contextualizações dos parâmetros propostos no Manual de Gestão do 
Pronatec 

Mecanismos de 
acesso condizentes 
com o perfil sócio 
educacional dos 

destinatários, 
promovendo seu 
acolhimento e o 

reconhecimento de 
seus saberes e 
experiências 
anteriores; 

Ações Realizadas 
 A organização prévia do acolhimento e início do ano letivo; 
 Preparação para o início das aulas, com o planejamento de horários e 

planos de aula conjuntamente com a equipe e professores; 
 Aula inaugural com a participação de autoridades, professores, alunos e 

equipe do IF Farroupilha.  
 Semana dedicada à recepção, atendimento e entrega de materiais aos 

discentes. 
 Resumo do Manual do Estudante do IF Farroupilha, para repassar as 

principais informações sobre o funcionamento do IF Farroupilha - CR 
Candelária, no que diz respeito aos direitos e deveres dos alunos e 
professores que pertencem à Instituição. 

Todas essas ações acima, evidenciam o acolhimento e a identificação do perfil 
dos alunos para a partir dessas informações construir um planejamento que 
integre o reconhecimento de seus saberes e experiências anteriores. 

A consolidação de 
saberes prévios 
fundamentais à 
construção das 

bases científicas e 
tecnológicas 

relativas às diversas 
áreas de 

conhecimento; 
 

Ação Realizada: 
Estudo do Guia PRONATEC de Cursos de Formação Inicial e Continuada e do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para promover a organização, a 
coordenação e a elaboração de implantação dos cursos PRONATEC, FIC e SACS 
Social no Centro de Referência/Candelária.  
 
Contextualização da Ação: 
 
Esse planejamento reflete na consolidação dos saberes prévios que serão 
desenvolvidos com os alunos na sala de aula. É um momento onde os professores 
podem compartilhar o planejamento e construir propostas que envolvam as 
diversas áreas de conhecimento. Nesse momento é pensado como realizar um 
processo de diagnóstico dos alunos participantes do curso, para que após, seja 
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feita a reflexão dos professores em relação ao planejamento elaborado 
previamente para as disciplinas. Essa proposta é uma característica no âmbito da 
educação, pois sinaliza o processo da Ação x reflexão x ação. 

A orientação sobre 
a escolha 

profissional e a 
construção do 

itinerário 
formativo; 

Ações Realizadas: 
 

 Dinâmica: 19 de outubro de 2015 – “Pílulas mágicas – acalentando 
sonhos”: visava estimular a motivação, ânimo e entusiasmo dos alunos, 
abordando a temática de desejos e sonhos reprimidos; 

 Texto: As portas. 
 Dinâmica: 5 de novembro de 2015 – “É Proibido” (barreiras, 

dificuldades encontradas no trajeto profissional e vida pessoal, 
perseverança): visava estimular os alunos, salientado que as conquistas 
podem ser difíceis de ser alcançadas, mas todo esforço será 
recompensado no futuro, portanto seria “proibido” desistir do curso que 
estão fazendo; 

 Texto: “É proibido” do autor Pablo Neruda  
 Dinâmica: 27 de novembro de 2015 – “Ação de Graças – árvores da 

gratidão” (gratidão, aprendizagem com os tropeços da vida, memórias): 
aborda a temática dos medos, angústias, sonhos para o período escolar 
que se inicia (2016) e celebração de relações. 

 Poesia “Saber viver” da autora Cora Coralina 
 
Contextualização da Ação: 
 
Para a orientação sobre a escolha profissional e a construção do itinerário 
formativo é importante salientar que foram realizadas atividades que envolvem o 
acolhimento do aluno e dos demais profissionais que atuam no processo de 
formação. É importante auxiliar para que o aluno tenha a oportunidade de 
conhecer a si mesmo, pois isso é um dos fatores importantes e necessários no 
processo de tomada de decisão, principalmente no que tange a escolha da 
profissão.  O desenvolvimento de atividades como as dinâmicas de grupo e textos 
auxiliam não apenas para apontar o caminho do campo profissional a ser 
percorrido, mas também, como uma oportunidade de autoconhecimento, de 
descoberta de habilidades/características tanto pessoais quanto da profissão. 
Esses momentos proporcionam a reflexão do sentido/significado do trabalho para 
o ser humano, da relação trabalho com o projeto de vida pensado para cada um. 

 

A promoção de 
condições de 

ensino-
aprendizagem 
favoráveis à 

permanência e êxito 
no percurso 
formativo. 

Ações Realizadas: 
 

 Momentos de escuta e apoio pedagógico aos alunos, quanto às suas 
dificuldades e/ou barreiras encontradas do desenvolvimento das aulas, 
ou no que diz respeito à didática dos professores. Esse espaço propiciou 
o registro da situação disciplinar elencada pela ata. 

 O reforço do ensino, a recuperação paralela das aulas ou monitoria 
sempre é realizada no decorrer das disciplinas;  

 A realização do acompanhamento das avaliações parciais e recuperação 
de conteúdos que acontece na troca de informações entre professores, 
supervisão e orientação. 

 Os alunos são consultados periodicamente quanto ao desenvolvimento 
das disciplinas e didática dos professores quanto à exploração dos 
conteúdos, bem como, os professores são ouvidos quanto à participação 
dos alunos frente à aplicação de suas aulas. 

 O Formulário de recuperação dos conteúdos é fomentado e estimulado 
pela Supervisão, que conjuntamente com a orientação estabelecem as 
intervenções à serem realizadas em relação à desempenho ou 
dificuldades dos alunos e docentes, sendo da responsabilidade do 
orientador atender o aluno separadamente, e do supervisor, encaminhar 
o acompanhamento dos docentes. 

 
Contextualização da Ação: 
 
As ações elencadas são responsáveis para a promoção de condições de ensino-
aprendizagem favoráveis à permanência e êxito no percurso formativo e deve 
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envolver toda a equipe do (Coordenação, Orientação, Supervisão, Apoio e 
Professores) em constante diálogo. 

 
Aproximações com 

o mundo do 
trabalho com vistas 

à inserção sócio 
profissional do 

egresso. 

Pelo fato de não termos egressos ainda não temos ações para comprovar esse 
item, a não ser o trabalho realizado em sala de aula. 

 
[...] O restante da documentação apresentada pelo o Centro de Referência de Candelária 
– Pronatec/IF Farroupilha - evidenciou em parte as ações de acompanhamento 
pedagógico. 
 

CR de Carazinho 
Ação 

Manual de Gestão 
do Pronatec 

(PARÂMETROS) 

Ações e Contextualizações dos parâmetros propostos no Manual de Gestão do 
Pronatec 

Mecanismos de 
acesso condizentes 
com o perfil sócio 
educacional dos 

destinatários, 
promovendo seu 
acolhimento e o 

reconhecimento de 
seus saberes e 
experiências 
anteriores; 

 

Ações Realizadas: 
 

 Aula inaugural dos Cursos Técnicos Concomitantes, sendo: Técnico em 
Confeitaria, Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Informática; 

 Planejamento de uma semana dedicada à recepção, atendimento e 
entrega de materiais aos discentes (bolsa, cadernos, lápis, borracha, 
camiseta, adesivo do programa). 

 Coordenação do planejamento de ensino dos Cursos Técnico 
Subsequente em Informática e Técnico Subsequente em Logística, onde 
o professor descreveu os objetivos da disciplina, metodologia usada, 
bem como, os conteúdos desenvolvidos.  

 Elaboração dos Planos de Ensino, bem como as PPIs.  
 Discussão e construção do processo de avaliação que será contínua, 

dinâmica, cooperativa e paralela ao processo de ensino-aprendizagem. 
 Construção do calendário acadêmico para orientar os trabalhos dos 

professores, do cronograma dos conteúdos dados em sala de aula e, 
férias e também a finalização do semestre.  

A consolidação de 
saberes prévios 
fundamentais à 
construção das 

bases científicas e 
tecnológicas 

relativas às diversas 
áreas de 

conhecimento; 
 

Ação Realizada: 
 

 A Coordenação do planejamento de ensino dos Cursos, a elaboração dos 
Planos de Ensino, as Práticas Profissionais integradas e a construção do 
processo de avaliação.  

 
Contextualização da Ação: 
 
São ações que levam em consideração a consolidação de saberes prévios 
fundamentais à construção das bases científicas e tecnológicas relativas às 
diversas áreas de conhecimento pertinentes a formação profissional do curso. 

A orientação sobre 
a escolha 

profissional e a 
construção do 

itinerário 
formativo; 

 
Não houve atividades especificas que atendam totalmente este item. 

A promoção de 
condições de 

ensino-
aprendizagem 
favoráveis à 

permanência e êxito 
no percurso 
formativo. 

 

Ações Realizadas: 
 

 O registro de frequência no SISTEC; 
 A coordenação e a elaboração do planejamento de ensino;  

 
Contextualização da Ação: 
 

 A partir do controle de frequência é possível realizar um 
acompanhamento da aprendizagem do aluno e repensar o planejamento 
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de forma a atender a promoção de condições de ensino-aprendizagem 
favoráveis à permanência e êxito no percurso formativo; 

 No planejamento é o momento onde o professor dialoga e constrói os 
objetivos da disciplina, a metodologia, os conteúdos, a elaboração dos 
Planos de Ensino, as Práticas Profissionais Integrada e a discussão e 
construção do processo de avaliação. Essas ações demonstram a 
importância do ato do planejamento para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. 

Aproximações com 
o mundo do 

trabalho com vistas 
à inserção 

socioprofissional do 
egresso. 

Pelo fato de não termos egressos ainda não temos ações para comprovar esse 
item, a não ser o trabalho realizado em sala de aula. 
 

 
[...] A documentação apresentada pelo Centro de Referência de Carazinho – Pronatec/IF 
Farroupilha - evidenciou em parte as ações de acompanhamento pedagógico. 
 
No que tange as Recomendações: 
[...] A partir da elaboração das respostas para a CGU, identificamos fragilidades e diante 
destas organizamos um Formação Pedagógica para todos os coordenadores dos Centros 
de Referência fossem capacitados, conforme Ata em anexo. 
 
[...] Tendo em vista a abrangência das ações a serem desenvolvidas pelo programa, a 
gestão do IF Farroupilha constituiu uma equipe multidisciplinar para atender com maior 
efetividade as ações do programa, com a função de aperfeiçoar o acompanhamento 
Pedagógico do Programa, de acordo com a Portaria nº 0814, de 15 de junho de 2016.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto às turmas dos cursos “Técnico em Informática” e Técnico em Contabilidade” do 
Centro de Referência de Candelária – Pronatec/IF Farroupilha, o gestor anexou relato das 
seguintes atividades coletivas aplicadas: 

a) 19 de outubro de 2015 – “Pílulas mágicas – acalentando sonhos”: visava estimular 
a motivação, ânimo e entusiasmo dos alunos, abordando a temática de desejos e 
sonhos reprimidos; 

b) 5 de novembro de 2015 – “É Proibido” (barreiras, dificuldades encontradas no 
trajeto profissional e vida pessoal, perseverança): visava estimular os alunos, 
salientado que as conquistas podem ser difíceis de ser alcançadas, mas todo 
esforço será recompensado no futuro, portanto seria “proibido” desistir do curso 
que estão fazendo; 

c) 27 de novembro de 2015 – “Ação de Graças – árvores da gratidão” (gratidão, 
aprendizagem com os tropeços da vida, memórias): aborda a temática dos medos, 
angústias, sonhos para o período escolar que se inicia (2016) e celebração de 
relações. 
 

Também anexou atas de acompanhamento pedagógico de orientação com alunos, onde 
foi identificado o relato de um único incidente disciplinar entre aluno e professora do 
curso.  
 
O restante da documentação apresentada pelo o Centro de Referência de Candelária – 
Pronatec/IF Farroupilha – não evidenciou ações de acompanhamento pedagógico. 
 
A documentação apresentada pelo Centro de Referência de Carazinho – Pronatec/IF 
Farroupilha – não evidenciou ações de acompanhamento pedagógico. 
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A documentação apresentada pelo Centro de Referência de Santa Cruz do Sul – 
Pronatec/IF Farroupilha – não evidenciou ações de acompanhamento pedagógico: 
descreveu a realização de aulas práticas dos cursos “Editor de Vídeos” e “Mecânico de 
Máquinas Agrícolas” como ações de acompanhamento pedagógico, todavia as referidas 
atividades fazem parte da realização das disciplinas associadas. 
 
O Manual de Gestão do Pronatec oferece parâmetros para caracterizar a execução de 
acompanhamento pedagógico, conforme transcrito de seu item 3.7: 

“O parceiro ofertante em conjunto com o parceiro demandante definirá um sistema 
de acompanhamento pedagógico tendo em vista o acesso, a permanência e êxito e a 
inserção sócio-profissional dos estudantes. 
Neste sistema serão desenvolvidas ações que contemplem: 
• mecanismos de acesso condizentes com o perfil sócio-educacional dos destinatários, 
promovendo seu acolhimento e o reconhecimento de seus saberes e experiências 
anteriores; 
• a consolidação de saberes prévios fundamentais à construção das bases científicas 
e tecnológicas relativas às diversas áreas de conhecimento; 
• a orientação sobre a escolha profissional e a construção do itinerário formativo; 
• a promoção de condições de ensino-aprendizagem favoráveis à permanência e êxito 
no percurso formativo; 
• aproximações com o mundo do trabalho com vistas à inserção sócio profissional do 
egresso.” 

 
Em resposta ao Relatório Preliminar, o Instituto apresentou documentação complementar 
com informações de que parte dos itens referentes ao acompanhamento pedagógico já são 
atendidos pelas atividades realizadas nos Centros de Referência em conformidade com o 
estabelecido no Manual de Gestão do Pronatec.  
 
Desta forma, verifica-se que o acompanhamento pedagógico é realizado, mas necessita 
aperfeiçoamento para atender todos os itens do Manual de Gestão do Pronatec. 
 
O item “Aproximações com o mundo do trabalho com vistas à inserção sócioprofissional 
do egresso” é que demanda uma maior atenção do IF Farroupilha, conforme informações 
constantes nos quadros apresentados para cada Centro de Referência. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar e implementar ações de acompanhamento pedagógico que 
contemplem os objetivos descritos no Manual de Gestão do Pronatec. 
 
Recomendação 2: Criar instrumento (normativo) de acompanhamento e avaliação 
periódica das ações pedagógicas implementadas nos cursos do Pronatec, levando-se em 
consideração se estão de acordo com as orientações do Manual de Gestão do Pronatec. 
 
 
1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Situação da oferta de material didático e material de apoio aos alunos do Pronatec. 
 
Fato 
 
Mediante preenchimento de questionário acerca do Pronatec, 82 % dos alunos dos cursos 
“Técnico em Contabilidade” e “Técnico em Informática” ministrados no Centro de 
Referência de Candelária – Pronatec/IF Farroupilha – declararam que não receberam 
material didático (livros, apostilas ou material com conteúdo). 
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Solicitado a apresentar normativos internos relacionados com o material didático, o gestor 
manifestou-se por meio do Memorando PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO nº 69/2016, 
de 1º de abril de 2016, conforme segue: “No tocante ao material didático, salientamos 
que cada docente elabora o seu material, levando em consideração o perfil e as 
especificações da disciplina, bem como as peculiaridades do público a ser atendido.” 
 
Mediante inspeção efetuada sobre os materiais armazenados no IF Farroupilha para 
distribuição aos alunos do Pronatec, foram identificados cadernos, bolsas, camisetas, lápis 
e canetas, mas não foram identificados materiais didáticos. 
 
Em que pese tal situação, 89 % dos alunos dos cursos “Técnico em Contabilidade” e 
“Técnico em Informática” ministrados no Centro de Referência de Candelária – 
Pronatec/IF Farroupilha – declararam que não tem dificuldade para acompanhar o assunto 
ensinado pelos professores nas aulas. 
  
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Situação acerca da formação e experiência dos docentes selecionados para 
execução do Pronatec. 
 
Fato 
 
Mediante análise dos Editais nº 392/2015 e nº 325/2015, que regulamentam a realização 
de processos seletivos de professores para os Centro de Referência de Candelária – 
Pronatec/IF Farroupilha - e Santa Cruz do Sul – Pronatec/IF Farroupilha, verificou-se a 
exigência de qualificação mínima para os candidatos, em função da disciplina a ser 
lecionada (descrita no Anexo III dos respectivos editais). Também se observou a adoção 
de critérios de meritocracia para a classificação dos candidatos (descritos no Anexo IV 
dos respectivos editais), categorizados por: Formação acadêmica; Produção Científica, 
Artística, Técnica e Cultural; e Tempo de experiência como docente. 
 
Foi disponibilizada pelo gestor documentação que comprova as qualificações dos 
professores selecionados para os cursos “Técnico em Logística” e “Técnico em 
Informática”, ministrados em Candelária/RS, assim como para o curso “Editor de 
Vídeos”, ministrado em Santa Cruz do Sul/RS, nos termos dos respectivos editais. 
 
Dessa forma, resta evidenciado que o IF Farroupilha busca selecionar professores com 
formação e experiência compatíveis com as atividades desenvolvidas no Pronatec. 
  
##/Fato## 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Detalhamento insuficiente de normativo que trata da concessão de assistência 
estudantil aos participantes dos cursos Pronatec. 
 
Fato 
 
O IF Farroupilha, questionado acerca da existência de normativo interno que regulamente 
a concessão de assistência estudantil aos alunos do Pronatec, conforme previsto no artigo 
7º, § 1º da Portaria MEC nº 817/2015, apresentou a seguinte manifestação por meio do 
Memorando PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO nº 079/2016, de 11 de abril de 2016: “A 
Resolução do CONSUP nº 97/2015, de 15 de julho de 2015 estabelece os critérios e 
procedimentos para as atividades de Extensão referentes à execução da Ações da Bolsa-
Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 
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PRONATEC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha. Nesta resolução, no artigo 38, fica estabelecido que: ‘a assistência 
estudantil será garantida preferencialmente por meio do fornecimento de alimentação e 
transporte quando expressamente previsto para a forma de oferta e modalidade.’ Sendo 
assim, a efetivação da concessão das bolsas de assistência estudantil referente ao 
transporte e alimentação acontecem mediante o pagamento do valor de 15,00 por dia, 
de acordo com a frequência necessária para a realização dos cursos e esse valor é 
repassado diretamente em conta bancária, no CPF do aluno. Também, na coordenação 
do Centro de Referência, fica a disposição dos alunos e demais profissionais o ‘Caderno 
de apoio a operacionalização do PRONATEC no IF Farroupilha’. Esse material 
apresenta como acontece toda a execução do PRONATEC, inclusive no que se refere a 
assistência estudantil.” 
 
O gestor apresentou cópias da Resolução CONSUP nº 97/2015 e do Caderno de Apoio a 
Operacionalização do Pronatec no IF Farroupilha. Em nenhum dos documentos ocorre a 
discriminação da transferência em pecúnia, no valor de R$ 15,00, a ser efetuada mediante 
transferência à conta bancária do aluno. Também não há descrição da frequência com que 
o referido depósito deve ocorrer ou o período de tempo que o aluno deve aguardar para 
obter o recurso em sua conta.  
  
##/Fato## 

Causa 
 
Entendimento do gestor de que a regulamentação detalhada da assistência estudantil não 
é exigida pela legislação do Pronatec. 
Considerando tratar-se de programa gerenciado pela Pró-Reitoria de Extensão em 
conformidade com o estabelecido no art. 12 da Resolução CONSUP nº 097/2015, de 15 
de julho de 2015, atribui-se ao seu dirigente máximo (Pró-Reitor) a responsabilidade pela 
presente ocorrência. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor manifestou-se por meio de Ofício nº 172/2016-GABINETE/Reitoria/IF 
Farroupilha, de 28 de abril de 2016: “A PORTARIA Nº 817, DE 13 DE AGOSTO DE 
2015, determina, em seu art. 7º, § 1º que: ‘A assistência estudantil prevista nos incisos I 
e III deverá ser prestada aos beneficiários como auxílio para alimentação e transporte, 
conforme previsto no § 4º da Lei nº 12.513, de 2011, considerando as necessidades de 
pessoas com deficiência e os casos específicos autorizados pela SETEC-MEC’. Neste 
sentido, a Lei nº 12.513, de 2011, em seu art. 6º, § 4º, tão-somente reforça a previsão de 
eventual custeio de transporte e alimentação ao beneficiário. 
 
Tais dispositivos não condicionam que os demandantes tenham regulamentações 
específicas, ainda assim, a Resolução do CONSUP nº 97/2015, de 15 de julho de 2015, 
que regulamenta as ações do Bolsa-Formação no âmbito do IF Farroupilha, estabeleceu 
em seu artigo 38, que: ‘a assistência estudantil será garantida preferencialmente por 
meio do fornecimento de alimentação e transporte, quando expressamente previsto para 
a forma de oferta e modalidade’. 
 
Sendo assim, respeitando o que dispõe os referidos documentos e cientes da nossa 
realidade, onde não há locais adequados ou disponíveis para a elaboração da alimentação 
(equipe, cozinha e refeitório) ou ainda, por inexistir fornecedor nos locais onde ocorrem 
a oferta dos cursos, a opção viável encontrada foi repassar para o aluno um auxílio que 
viabilizasse a aquisição de sua alimentação e transporte, mediante pagamento em pecúnia 
(transferência bancária). O valor financeiro repassado é estabelecido pela Coordenação 
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Adjunta do Pronatec no campus e Coordenação Geral mediante avaliação e necessidade 
de cada campus ou Centro de Referência, levando-se em consideração fatores como: local 
de residência (se há necessidade de transporte público e quantidade diária), valores das 
passagens do transporte público, variando de município para munícipio, se o aluno reside 
no meio urbano ou rural, valore referência de lanche (almoço, lanche da tarde, janta) 
conforme o caso. Tendo em vista estas especificidades, a orientação da Coordenação 
Geral do Pronatec é que seja realizada uma base de cálculo, levando-se em consideração 
os fatores acima elencados. 
 
Tal procedimento, embora não previsto expressamente na citada Resolução, é 
amplamente divulgado no início dos cursos, ocasião em que os alunos são orientados a 
realizar a abertura de contas bancárias, os que ainda não possuem, para posterior 
recebimento do auxílio. Quanto à periodicidade do pagamento, esses são realizados ao 
término da cada mês, com base na frequência do aluno, mediante solicitação da 
Coordenação Adjunta, condicionado a disponibilidade de financeiro. 
 
Pelo exposto, entendemos que o procedimento adotado encontra amparo na lei, já que 
nela está disposta a palavra auxílio, não especificando o tipo, ficando a cargo da 
Instituição viabilizar o efetivo atendimento das necessidades de alimentação e transporte 
da melhor forma possível. Por fim, no que tange à regulamentação da assistência 
estudantil, estamos cientes de que a Resolução poderá ser aprimorada, passando a detalhar 
expressamente o procedimento que hoje é utilizado para fins de pagamento de assistência 
estudantil no âmbito do Pronatec.”  
 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações:  
“Conforme já explicitado em informações prestadas anteriormente, não há 
regulamentação específica, em âmbito nacional, para a forma de pagamento da assistência 
estudantil, somente a previsão de concessão de modo que atenda às necessidades do aluno 
(transporte e alimentação). No entanto, atenderemos à recomendação deste Órgão, em seu 
Relatório Preliminar, passando a realizar uma análise nos procedimentos do Pronatec, 
visando torná-los mais eficientes e eficazes.  
 
Como resultado deste trabalho, serão inseridas na Resolução 097/2015, que regula a Bolsa 
Formação no âmbito do IF Farroupilha: a forma de entrega do benefício, a forma como é 
constituído o valor a ser pago, bem como o mecanismo de pagamento e a frequência com 
que será realizado aos alunos beneficiários do programa. Ressaltamos, por fim, que a 
frequência no pagamento do benefício, embora regulamentada, fica atrelada ao 
recebimento de financeiro pelo FNDE, cuja periodicidade é indefinida. Como previsto 
prazo para a conclusão desta ação, temos o mês de novembro de 2016.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor afirmou que a transferência em pecúnia, no valor de R$ 15,00, não se encontra 
regulamentada, assim como outros aspectos atinentes à implantação da assistência 
estudantil. Afirma que tal regulamentação não é exigida pela legislação do Pronatec e que 
a inexistência de regulamentação não prejudica os alunos, que recebem as referidas 
informações quando iniciam os cursos FIC ou técnicos concomitantes. Todavia a 
regulamentação insuficiente atenta contra o princípio da legalidade, que estabelece que o 
administrador só pode agir da forma que a norma lhe prescreve. 
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Com a apresentação do Relatório Preliminar, o Instituto informou que está tomando 
providências no sentido aperfeiçoar a regulamentação no que concerne à assistência 
estudantil do Pronatec. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Inserir, no normativo interno do IF Farroupilha que regulamenta a 
assistência estudantil aos alunos do Pronatec, a forma de entrega do benefício, o valor 
pago, o mecanismo de pagamento e a frequência com que esse pagamento é realizado. 
 
 
1.1.1.7 INFORMAÇÃO 
 
Atraso no pagamento de bolsistas do Pronatec. 
 
Fato 
 
Foi questionado ao IF Farroupilha acerca da existência de atraso no pagamento dos 
professores que oferecem as disciplinas dos seguintes cursos Pronatec: 
 

Quadro – Relação de cursos analisados. 
 

Nome Completo do 
Curso 

Turma/Turno Modalidade Município 

Editor de Vídeo M1/ 
2015 

Matutino1/2015 FIC Santa Cruz do Sul 

Técnico em Logística Noturno1/2015 
Técnico 

Subsequente 
Candelária 

Técnico em 
Informática 

Noturno1/2015 
Técnico 

Subsequente 
Candelária 

 
O gestor, com respeito aos cursos ministrados no município de Candelária/RS, 
manifestou-se por meio do Memorando IF FARROUPILHA/PROAD-COF nº 07/2016, 
de 12 de abril de 2016, conforme segue: “O orçamento recebido no ano de 2015, nota de 
crédito 700176, (...), atendeu os empenhos de professores e alunos para o Centro de 
Referência de Candelária, exercício 2015. (...) Todos os professores dos cursos Técnico 
em Informática e Técnico em Logística receberam suas bolsas de outubro/2015 até o mês 
dezembro/2015, meses em que os cursos estavam em execução no exercício de 2015.(...) 
 
Para o ano de 2016 estamos no aguardo de envio de orçamento por parte do FNDE (...) 
para continuação dos pagamentos dos cursos iniciados em 2015. O Instituto Federal 
Farroupilha já efetuou a solicitação orçamentária via SIMEC, (...). Após o recebimento 
das notas de crédito do FNDE, iremos efetuar as liquidações que se encontram pendentes 
desde janeiro/2016.” 
 
O gestor anexou impressões das ordens bancárias do sistema SIAFI, que evidenciam o 
pagamento aos professores dos cursos vinculados ao Centro de Referência de Candelária 
– Pronatec/IF Farroupilha, para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. 
Todavia, os pagamentos ocorreram somente após 29 de fevereiro de 2016 (para a 
competência Outubro), 15 de março (para a competência Novembro) e 12 de abril de 
2016 (para a competência Dezembro).  
 
O gestor, com respeito ao curso ministrado no município de Santa Cruz do Sul, 
manifestou-se por meio do Memorando PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO nº 88/2016, 
de 13 de abril de 2016, conforme segue: “O IF Farroupilha desde o ano de 2013 tem 
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parceria para execução dos cursos Pronatec com a Cooperativa Mista dos Fumicultores 
do Brasil (Coperfumos) e com o Movimento dos Pequenos Agricultores, sediados em 
Santa Cruz do Sul. Desde então são ofertados cursos FIC para agricultores familiares. 
No ano de 2015 foram pactuadas 325 vagas de cursos FIC pelo Pronatec campos. Nossa 
articulação com esse público se deu desde maio de 2015. Com o atraso no calendário de 
pactuação/execução do Pronatec 2015 essa negociação ficou prejudicada, atingindo as 
demais etapas do processo: organização das turmas, seleção de profissionais, 
orçamentário e financeiro. No entanto, a não execução dos cursos acarretaria um 
desgaste social na comunidade, bem como para a Instituição, tendo em vista que a região 
não é assistida por outra instituição de ensino Federal, significando que este público 
ficaria desassistido, ou seja, sem a possibilidade de realizar um curso de formação. Um 
segundo motivo para o não cancelamento da execução dos cursos se deve ao fato de já 
ter ocorrido o processo de seleção dos docentes, o que gerou uma expectativa de trabalho 
para muitos profissionais da região. 
 
Contudo, uma das consequências geradas pelo atraso no calendário de pactuação 2015 
afetou a execução orçamentária do Programa, impossibilitando o lançamento de 
empenhos no sistema, visto que os editais de seleção de professores findou no mesmo dia 
que o prazo de lançamentos de empenhos, conforme calendário estabelecido na Portaria  
SE/MEC nº 4 de 03/07/2015. Salientamos, que as documentações e processos de 
empenhos estão devidamente organizados e aguardando liberação do orçamentário 2016 
pela SETEC/MEC/FNDE para sua efetivação, visto que a referida turma será concluída 
em abril de 2016. 
 
Quanto ao período em atraso, este grupo de professores não recebeu os meses de 
dezembro, janeiro e março. (...)” 
 
Verificou-se que o Edital nº 468/2015, contendo o resultado do processo seletivo dos 
professores para realização do curso “Edição de Vídeo”, é datado de 4 de novembro de 
2015, data posterior à apresentada no artigo 1º, inciso I da Portaria SE/MEC nº 4/2015 (3 
de novembro de 2015). Dessa forma resta evidenciada a situação que causou a 
impossibilidade de emissão de empenho para os professores, todavia a decisão do IF 
Farroupilha de permitir a realização do referido curso sem prévia emissão de empenho 
para pagamento dos bolsistas constitui inobservância ao disposto no artigo 60 da Lei nº 
4.320/1964 (“É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”). 
 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações:  
 
“Apresentamos em anexos [...], e-mail e planilha enviada ao FNDE para a solicitação de 
financeiro. Esta planilha foi usada devido a problemas operacionais no FNDE. O envio 
deste material (e-mail e planilha) visa explicitar que os trâmites que cabem ao IF 
Farroupilha realizar para solicitação de financeiro, objetivando a efetivação dos 
pagamentos sem atrasos, são feitos. Estes atrasos ocorrem principalmente em função do 
não repasse de financeiro por parte do FNDE.  
 
Além do material citado acima, também, exemplificamos os atrasos com os comprovantes 
de programação financeira [...] recebidas nesta, ou seja, 17 de junho de 2016. Recursos 
que fazem parte das solicitações que compõem a planilha enviada ao FNDE em 4 de 
março de 2016. 
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[...].” 
  
##/Fato## 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Identificação de registros nos diários de classe com carga horária superior ao 
limite máximo estabelecido de quatro horas/aula por dia letivo executado. 
 
Fato 
 
Mediante análise dos registros de frequência das disciplinas aplicadas aos alunos dos 
cursos “Técnico em Informática” e “Técnico em Logística” no Centro de Referência de 
Candelária – Pronatec/IF Farroupilha, verificou-se que em um dia no mês de 
outubro/2015, quatro dias no mês de novembro/2015 e quatro dias no mês de 
dezembro/2015, o total de aulas registradas nos diários supera a quantidade de aulas que 
podem ser aplicadas no horário letivo das turmas. Por meio do Memorando Centro de 
Referência Candelária nº 5/2016, de 05 de abril de 2016, o gestor informou que o horário 
de aula das duas turmas é das 19:00 às 22:35, de segunda a sexta, e permite a aplicação 
de quatro aulas de cinquenta minutos. 
 
Todavia, foram identificados os seguintes registros de frequência: 
 

Quadro – relação de dias em que foram registradas a realização de mais de quatro 
aulas no período letivo. 

 
Dia Curso Nº de aulas Disciplinas 
29/10/2015 Técnico em Logística oito Contabilidade de Custos Logísticos (quatro aulas) 

e Introdução à Cadeia de Suprimentos (quatro 
aulas) 

6/11/2015 Técnico em 
Informática 

seis Lógica Matemática (duas aulas) e Português 
Instrumental (quatro aulas) 

7/11/2015 Técnico em 
Informática 

seis Hardware I (quatro aulas) e Português 
Instrumental (duas aulas)  

16/11/2015 Técnico em Logística oito Fundamentos em Administração (duas aulas), 
Contabilidade de Custos Logísticos (quatro aulas) 
e Introdução à Logística (duas aulas) 

20/11/2015 Técnico em 
Informática 

seis Lógica Matemática (duas aulas) e Português 
Instrumental (quatro aulas) 

3/12/2015 Técnico em Logística seis Fundamentos em Administração (duas aulas), 
Introdução à Logística (duas aulas) e Introdução à 
Cadeia de Suprimentos (duas aulas) 

9/12/2015 Técnico em Logística seis Fundamentos em Administração (duas aulas), 
Contabilidade de Custos Logísticos (duas aulas), 
Introdução à Logística (duas aulas) e Português 
Instrumental (duas aulas) 

10/12/2015 Técnico em Logística seis Legislação Aplicada à Logística (duas aulas) e 
Introdução à Cadeia de Suprimentos (quatro 
aulas) 

11/12/2015 Técnico em 
Informática 

seis Lógica Matemática (duas aulas) e Português 
Instrumental (quatro aulas) 

Fonte: listas de chamadas das disciplinas Contabilidade de Custos Logísticos, Introdução à Cadeia de 
Suprimentos, Lógica Matemática, Português Instrumental, Hardware I, Fundamentos em Administração,  
Introdução à Logística e Legislação Aplicada à Logística. 
 

Ademais, verificou-se o registro de duas aulas da disciplina “Lógica Matemática” para 
turma do curso técnico em informática no dia 26 de março de 2016 (sábado), o que não 
corresponde ao período habitual de execução do curso. 
  
##/Fato## 
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Causa 
 
Falhas nos controles adotados pelo gestor para calcular os valores das bolsas pagas aos 
professores dos cursos "Técnico em Informática" e "Técnico em Logística". Houve 
ausência de zelo na verificação das informações relativas às cargas horárias executadas 
pelos professores em relação aos valores que deveriam ser pagos.  
 
O Coordenador-Geral do Pronatec no IFFarroupilha é responsável por coordenar e 
acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os 
controles acadêmicos, as atividades de capacitação e atualização, conforme estabelecido 
no artigo 16, inciso I, alínea "c" da Resolução CONSUP nº 097/2015, de15 de julho de 
2015. Desta forma, atribui-se ao mesmo participação na presente ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Solicitado a se manifestar acerca da inconsistência nos registros das listas de presença das 
disciplinas ministradas, o gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 174/2016-
GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 28 de abril de 2016, conforme segue: “O diário 
de classe é um instrumento de registro do desenvolvimento das atividades pedagógicas 
do professor, das situações didáticas da vida escolar dos alunos, do acompanhamento das 
suas aprendizagens, do desempenho escolar e é verificado ao final de cada disciplina ou 
módulo pela equipe gestora. Deve conter os registro do processo de ensino-aprendizagem, 
e das avaliações aplicadas, de forma clara e na qual fique explicita a relação conteúdo, 
objeto de ensino e o objeto da avaliação, bem como adequação pedagógica da estratégia 
avaliativa utilizada. 
 
No diário de classe deve constar: a relação nominal dos estudantes, observações sobre o 
rendimento, frequência justificada; o planejamento das aulas, o registro dos conteúdos 
trabalhados em situação didática de cada disciplina e as atividades ou projetos especiais 
previstos no Projeto Pedagógico de Curso, em nosso caso a PPI (Prática Profissional 
Integrada). 
 
A Prática Profissional Integrada, nos cursos técnicos subsequentes, visa agregar 
conhecimentos por meio da integração entre as disciplinas do curso, resgatando, assim, 
conhecimentos e habilidades adquiridos na formação básica. Tem por objetivo aprofundar 
o entendimento do perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando aproximar a 
formação dos estudantes com o mundo do trabalho. Da mesma forma, a PPI pretende 
articular horizontalmente o conhecimento adquirido no curso, oportunizando um espaço 
de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas. 
 
As atividades correspondentes às práticas profissionais integradas ocorrerão ao longo das 
etapas, orientadas pelos docentes titulares das disciplinas específicas. Estas práticas 
profissionais integradas serão articuladas entre as disciplinas do período letivo 
correspondente. A adoção de tais práticas possibilitam efetivar uma ação interdisciplinar 
e o planejamento integrado entre os elementos do currículo, pelos docentes e equipe 
técnico-pedagógica. Além disso, estas práticas devem contribuir para a construção do 
perfil profissional do egresso. 
 
Levando em consideração que esse instrumento acompanha todo o decorrer da disciplina, 
ou módulo, o mesmo é passível de ser retificado até o encerramento dos mesmos, o que 
ainda não ocorreu. Os diários de classe apresentados estão sendo preenchidos com as 
disciplinas em andamento e por esse motivo, ainda não haviam sido supervisionados. 
Diante das considerações apontadas pela CGU, esta Pró-reitoria, encaminhou as 
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orientações [...] para que a Coordenação Adjunta em conjunto com a equipe e professores 
realizem as retificações de todos os problemas apresentados nos diários de classe 
inspecionados.” 
 
Solicitado a se manifestar acerca do registro de duas aulas em um sábado, o gestor 
manifestou-se por meio do Ofício nº 174/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 
28 de abril de 2016, conforme segue: “A discrepância identificada nos diários de classe 
da turma do curso técnico em informática, no dia 26/03/2016 (sábado) foi um equívoco 
por parte do professor e esse, será informado para retificar o diário de classe.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor, em sua manifestação, não esclareceu as inconsistências encontradas no controle 
de frequência dos alunos. Afirma que as informações apresentadas são preliminares e 
serão retificadas. Afirma também que os diários não haviam sido supervisionados. 
 
Tal situação demonstra a fragilidade do sistema de controle de frequência dos alunos, 
sistema que também subsidia o cálculo do valor a ser pago aos professores-bolsistas. 
 
Caso as retificações impliquem em redução no número de aulas aplicadas pelos 
professores, será necessário obter ressarcimento dos valores pagos indevidamente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar a metodologia de cálculo dos valores a serem pagos aos 
professores-bolsistas do Pronatec, de forma a confirmar a efetiva realização das aulas 
relacionadas nas listas de chamadas das disciplinas. 
 
Recomendação 2: Para as ocorrências citadas neste apontamento, adotar providências 
para a reposição dos respectivos valores pagos indevidamente. 
 
Recomendação 3: Efetuar levantamento dos pagamentos efetuados para demais bolsistas 
a fim de verificar se ocorreram situações semelhantes à relatada nesta constatação, apurar 
os valores e obter reposição dos respectivos valores pagos indevidamente. 
 
1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 
Realização de despesas com aulas do Pronatec sem prévia existência de empenho, 
contrariando o artigo 60 da Lei nº 4.320/1964. 
 
Fato 
 
Verificou-se que os seguintes professores, selecionados para ministrar cursos do Pronatec 
por meio do Edital nº 468/2015, de 4 de novembro de 2015, efetuaram aulas entre 
novembro de 2015 e março de 2016 sem que houvesse sido previamente emitido empenho 
para viabilizar o pagamento das correspondentes despesas: 
 
Quadro – Relação de professores aprovados pelo Edital nº 468/2015, que deram aula 

sem a existência de prévio empenho que suportasse o pagamento das referidas 
atividades. 

 
CPF Centro Referência Curso 

***.163.520-** Santa  Cruz do Sul Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas 

***.480.419-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeos - Seberi 
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***.480.419-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeos - Santa Cruz do Sul 

***.499.859-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Canguçu 

***.499.859-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Venâncio Aires 

***.905.860-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.398.080-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.398.080-** Carazinho Manicure e Pedicure 

***.238.810-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Familiar - Seberi 

***.238.810-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Seberi 

***.238.810-** Santa  Cruz do Sul Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas 

***.579.239-** Carazinho Confeiteiro 

***.712.430-** Santa  Cruz do Sul Destilador de Bebidas - Santa Cruz do Sul 

***.211.780-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.650.850-** Rosário do Sul FIC Operador de Computador 

***.091.470-** Santa  Cruz do Sul Destilador de Bebidas - Santa Cruz do Sul 

***.574.618-** Rosário do Sul FIC Fruticultor 

***.731.450-** Carazinho Manicure e Pedicure 

***.367.010-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeos - Seberi 

***.188.470-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeos - Santa Cruz do Sul 

***.786.930-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.448.650-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Canguçu 

***.448.650-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Passo do Sobrado 

***.448.650-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Venâncio Aires 

***.448.650-** Santa  Cruz do Sul Destilador de Bebidas - Santa Cruz do Sul 

***.535.250-** Rosário do Sul FIC Fruticultor 

***.535.250-** Rosário do Sul FIC Fruticultor 

***.914.130-** Santa  Cruz do Sul Mecânico de Máquinas Agrícolas 

***.135.380-** Carazinho Confeiteiro 

***.135.380-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.135.380-** Carazinho Manicure e Pedicure 

***.947.030-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeos - Seberi 

***.947.030-** Santa  Cruz do Sul Editor de Vídeo -Santa Cruz do Sul 

***.749.001-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Familiar - Seberi 

***.749.001-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Seberi 

***.749.001-** Santa  Cruz do Sul Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas 

***.116.680-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Canguçu 

***.116.680-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Passo do Sobrado 

***.116.680-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Venâncio Aires 

***.054.691-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Familiar - Seberi 

***.054.691-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Seberi 

***.838.570-** Rosário do Sul FIC Operador de Computador 

***.988.270-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Canguçu 

***.988.270-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Venâncio Aires 

***.412.100-** Carazinho Confeiteiro 

***.412.100-** Carazinho Costureiro de Máquina e Overloque 

***.412.100-** Carazinho Manicure e Pedicure 

***.857.620-** Rosário do Sul FIC Fruticultor 

***.857.620-** Rosário do Sul FIC Operador de Computador 

***.417.530-** Santa  Cruz do Sul Mecânico de Máquinas Agrícolas 
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***.389.740-** Rosário do Sul FIC Fruticultor 

***.389.740-** Rosário do Sul FIC Operador de Computador 

***.055.610-** Carazinho Confeiteiro 

***.055.610-** Carazinho Manicure e Pedicure 

***.154.970-** Santa  Cruz do Sul Agricultor Orgânico - Seberi 
Fonte: Edital nº 468/2015 e Anexo 4 do Ofício Nº 0184/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha. 
 
Tal situação constitui inobservância ao disposto ao artigo 60 da Lei nº 4.320/1964. 
Importa ressaltar que tal situação foi observada em dezesseis cursos, ofertados por três 
centros de referência. Como no Exercício 2015 o IF Farroupilha implementou 54 cursos 
Pronatec, a execução de despesa sem o prévio empenho ocorreu em 30% dos cursos. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Não encaminhamento prévio para empenho da tabela de aprovados no Edital nº 468/2015. 
 
A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela gestão do programa no Instituto em 
conformidade com o estabelecido no art. 12 da Resolução CONSUP nº 097/2015, de 15 
de julho de 2015. Desta forma, atribui-se ao seu dirigente máximo (Pró-Reitor) a 
responsabilidade pela presente ocorrência. 
 
O Coordenador-Geral do Pronatec no IFFarroupilha é responsável por coordenar e 
acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os 
controles acadêmicos, as atividades de capacitação e atualização, conforme estabelecido 
no artigo 16, inciso I, alínea "c" da Resolução CONSUP nº 097/2015, de15 de julho de 
2015. Desta forma, atribui-se ao mesmo participação na presente ocorrência.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Questionado acerca da existência de atraso no pagamento dos professores que oferecem 
as disciplinas do curso “Editor de Vídeo M1/2015”, no município de Santa Cruz do Sul, 
o gestor manifestou-se por meio do Memorando PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO nº 
88/2016, de 13 de abril de 2016, conforme segue: “(...) Contudo, uma das consequências 
geradas pelo atraso no calendário de pactuação 2015 afetou a execução orçamentária do 
Programa, impossibilitando o lançamento de empenhos no sistema, visto que os editais 
de seleção de professores findou no mesmo dia que o prazo de lançamentos de empenhos, 
conforme calendário estabelecido na Portaria SE/MEC nº 4 de 03/07/2015. Salientamos, 
que as documentações e processos de empenhos estão devidamente organizados e 
aguardando liberação do orçamentário 2016 pela SETEC/MEC/FNDE para sua 
efetivação, visto que a referida turma será concluída em abril de 2016.” 
 
Questionado se todos os professores aprovados no Edital nº 468/2015, dentre os quais se 
incluem os professores do curso “Editor de Vídeo M1/2015”, sofreram atraso no 
pagamento de suas bolsas pela mesma causa citada no Memorando PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO nº 88/2016, o gestor manifestou-se por meio do Ofício nº 0184/2016-
GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 4 de maio de 2016, conforme segue: “Sim, a falta 
de pagamento dos docentes citados possui a mesma justificativa dos demais docentes 
selecionados pelo Edital nº 468/2015.” 
 
Solicitado a informar o responsável por autorizar a realização das aulas do Pronatec das 
disciplinas aplicadas pelos professores relacionados no Edital nº 468/2015, o gestor 
manifestou-se por meio do Ofício nº 185/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 5 
de maio de 2016, conforme segue: “O curto período entre a liberação tardia do orçamento 
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no final de setembro, 28/09/2015 (...) e prazo para empenho até 03/11/2015 (...), limitou 
a pouco mais de 1 mês para elaboração, execução dos editais, dificultando o processo de 
empenho. Para ilustrar o fato anterior, temos como exemplo, o Edital 392/2015, 
inicialmente com previsão de divulgação do resultado final para 23 de outubro de 2015, 
devido à necessidade de retificação (...), foi finalizado pelo Edital 468/2015 somente em 
04 de novembro de 2015. 
 
A Coordenação Geral do Pronatec, objetivando seguir o trâmite legal de execução 
financeira, promover a efetivação dos cursos, atender às expectativas geradas pelos 
selecionados nos editais, bem como, pelos estudantes inscritos, buscou viabilizar os 
respectivos empenhos, via tratativas (via telefone, e-mail) junto à SETEC. Obtidas as 
fontes orçamentárias (...) e de um novo prazo para empenho entre 27/11/2015 a 
30/11/2015, foram encaminhadas as tabelas dos aprovados ainda não empenhados (...), 
menos a tabela de aprovados do edital 468/2015. 
 
A situação ocorrida com os aprovados no edital 468/2015 de 04 de novembro de 2015 é 
consequência de um erro de procedimento, ou seja, não foi encaminhada para empenho a 
tabela de aprovados. A proximidade do término do edital 468/2015 no dia 04/11/2015 e 
a data final do prazo de empenho 03/11/2015, fez pensarmos que sua tabela de aprovados 
já havia sido enviada para empenho, ou seja, não os incluindo entre os enviados para 
empenho, no novo período de 27/11/2015 a 30/11/2015. Ressalta-se que novo 
orçamentário obtido é objeto da solicitação realizada pela coordenação do Pronatec (...) a 
Setec, como objeto principal empenhar cursos FIC e Concomitantes, conforme explicito 
no e-mail (...), diante da necessidade de empenho para a execução dos cursos. Sendo que 
no primeiro período disponível para empenho com termino em 03/11/2015, realizamos 
aproximadamente 166 empenhos incluindo os Centros de Referência de Santa Cruz, 
Rosário do Sul e Carazinho, como exemplificado na amostragem em anexo (...), 
demonstrando que o fato ocorrido não é a regra no IF Farroupilha. 
 
A identificação do erro de procedimento, somente ocorreu em 14/01/2016, quando 
recebemos termo de desistência do prof. H. C., do Centro de Referência de Santa Cruz do 
Sul (anexo 71). Após essa identificação, não houve o cancelamento das aulas por estas 
estarem com grande parte da carga horária efetivada e o cancelamento motivaria a evasão 
dos alunos. Assim como, a não conclusão dos cursos acarretaria um desgaste social na 
comunidade e para a Instituição. 
 
Diante do atraso na aprovação de recursos orçamentários pelo Pronatec, a Gestão do IF 
Farroupilha decidiu por empenhar com recursos financeiros da matriz orçamentária (...), 
tentando, assim, minimizar os impactos causados aos colaboradores. Com a liberação do 
orçamentário 2016, referente aos cursos Pactuados em 2015 do Pronatec, foi concluído 
os empenhos (...), referente ao edital em questão. 
 
Assim, reiteramos que o início das aulas seguiu seu calendário proposto inicialmente e 
que não houve autorização sem empenho, pois ocorreu um equívoco de procedimentos 
somente identificado em janeiro de 2016.” 
 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações:  

“Objetivando evitar erros e procedimentos que podem ocorrer em consequência de 
diferentes falhas, como o não encaminhamento para empenho da relação de professores 
aprovados no Edital 468/2015, erro oriundo de uma falha de comunicação, adotamos as 
seguintes providências. 
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Conforme exposto na ata de reunião da Formação com os Coordenadores de Centro de 
Referência, realizada em 18/05/2016, [...], os docentes somente estão autorizados a entrar 
em sala de aula após o recebimento dos empenhos, extratos enviados pela Coordenação 
Adjunta do Pronatec - Financeira, conforme arquivos anexos [...]. Estes anexos referem-
se aos CRs que já selecionaram os seus docentes, restando a efetivação do empenho dos 
docentes do CR Candelária, pois ainda encontram-se em processo de seleção, conforme 
arquivos anexos [...]. 
 
Como uma ação de revisão, buscando qualificar os procedimentos e formulários do 
Pronatec, e assim torná-los mais eficientes e eficazes, será realizada uma análise do fluxo 
dos empenhos e pagamentos dos bolsistas do programa e posteriormente, serão inseridas 
na Resolução 097/2015, que regula a Bolsa Formação no âmbito do IF Farroupilha. Como 
previsto prazo para a conclusão desta ação, temos o mês de novembro de 2016. 
 
Recomendações: Já foram dados os primeiros encaminhamentos com a alteração do 
procedimento e solicitação de pagamento conforme anexo [...] e demais documentos que 
comprovam a efetivação da alteração [...].” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Verificou-se que o Edital nº 468/2015, contendo o resultado do processo seletivo dos 
professores para realização do curso “Edição de Vídeo M1/2015”, é datado de 4 de 
novembro de 2015, data posterior à apresentada no artigo 1º, inciso I da Portaria SE/MEC 
nº 4/2015 (3 de novembro de 2015). 
 
O gestor apresentou evidências documentais que comprovam a emissão de diversos 
empenhos para pagamento de bolsas a docentes do Pronatec, no dia 30 de novembro de 
2015. Tal situação comprova a afirmação do gestor de que o mesmo conseguiu negociar 
a reabertura do prazo para emissão de empenhos associados com a execução do Pronatec. 
 
O gestor também apresentou sequência de e-mails, onde se identifica o momento em que 
houve o lapso que excluiu os professores relacionados no Edital nº 468/2015 da emissão 
de empenhos ocorrida em novembro de 2015: 

a) 23 de novembro de 2015, da Coordenação de Orçamentos e Finanças para o 
Coordenador-Geral do Pronatec no IF Farroupilha: solicita que os dados dos 
professores selecionados no Pronatec, que não tiveram nota de empenho emitida 
devido ao andamento das seleções não terem sido encerradas até o prazo de 
empenho dos recursos descentralizados, sejam enviados à referida coordenação 
até o dia 25 de novembro de 2015; 

b) 24 de novembro de 2015, do Coordenador-Geral do Pronatec no IF Farroupilha 
para servidora da Pró-Reitoria de Extensão, encaminhando e-mail da 
Coordenação de Orçamentos e Finanças de 23/11/2015 e questionando acerca da 
existência de novos selecionados para encaminhar emissão de notas de empenhos; 

c) 30 de novembro de 2015, de servidora da Pró-Reitoria de Extensão para servidora 
da Coordenação de Orçamento e Finanças: encaminha duas listas  de professores, 
uma associada ao Edital nº 498/2015 e outra ao Edital nº 497/2015, para emissão 
de empenhos. As referidas listas contêm o nome de onze professores que tiveram 
empenhos emitidos em seu nome no dia 30 de novembro de 2015. 

A partir da sequência de e-mails apresentados, conclui-se que houve falha na 
comunicação da Coordenação do Pronatec no IF Farroupilha com a Coordenação de 
Orçamentos e Finanças, que não informou a relação de professores aprovados no Edital 
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nº 468/2015. A referida falha foi identificada dois meses depois do ocorrido, sem 
identificação do responsável pela descoberta. 

Não foi identificada, na cadeia de eventos informada, a adoção de ações de supervisão / 
acompanhamento das atividades administrativas por parte do Coordenador-Geral do 
Pronatec no IF Farroupilha, que poderia ter identificado a ocorrência da falha 
precocemente.  

Tal falha causou a realização de dezesseis cursos do Pronatec sem prévia emissão de 
empenhos para pagamento dos bolsistas (os referidos empenhos foram emitidos entre 4 
de abril e 2 de maio de 2016), o que constitui inobservância ao disposto no artigo 60 da 
Lei nº 4.320/1964 (“É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”) 
 
Com a apresentação do Relatório Preliminar, o Instituto informou que já está tomando 
providências no sentido de aperfeiçoar seus controles internos evitando, assim, a 
ocorrência do início dos cursos sem a emissão prévia dos respectivos empenhos.  ##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Processos administrativos instaurados registrados no CGU-PAD. 
 
Fato 
 
Ao confrontar a lista de processos do relatório emitido por meio do sistema CGU-PAD 
com a relação de processos disciplinares/sindicâncias informados pelo Instituto por meio 
de Solicitação de Auditoria, constatou-se que há processos (tanto em curso, como já 
encerrados) fora do prazo de trinta dias para cadastro, determinado pela Portaria CGU nº 
1.043/2007, e sem qualquer registro no sistema CGU-PAD. A não inclusão de processos 
no sistema CGU-PAD contraria o que é dito na Portaria CGU nº 1.043/2007, que torna 
obrigatório, para todos os órgãos e unidades do Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal, o registro no sistema de informações sobre os procedimentos disciplinares 
instaurados. 
 
Na tabela a seguir é apresentada a relação dos processos disciplinares/sindicâncias que 
não foram registrados no CGU-PAD. 
 

Tabela: procedimentos correcionais não registrados no CGU-PAD 
 

Número Tipo Situação 
23243.000229/2015-81 Sindicância Investigativa Relatório 
23243.001078/2014-06 Sindicância Investigativa Instrução 
23243.001080/2014-77 Sindicância Investigativa Instrução 
23243.000529/2015-61 Sindicância Investigativa Instrução 
23243.000482/2015-35 Sindicância Investigativa Instrução 
Fonte: relação fornecida pelo IF Farroupilha. 

 
Por meio do Ofício nº 0210/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 12 de maio de 
2016, o Instituto se manifestou da seguinte forma sobre o presente ponto: 
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“Processos lançados no Sistema CGU-PAD, conforme telas anexas 
comprobatórias.” 

 
O Instituto informou que procedeu ao lançamento das informações dos processos 
identificados como faltantes no sistema CGU-PAD. 
Em anexo à resposta, foram apresentadas as telas do sistema com os registros realizados 
para os processos. 
 
Desta forma, considerando a ação adotada pelo Instituto, verifica-se o atendimento da 
questão apresentada no presente ponto. 
  
##/Fato## 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência ou apresentação de forma superficial de informações que deveriam 
constar no Parecer da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
Em análise ao Parecer emitido pela Auditoria Interna do IF Farroupilha em conformidade 
com o estabelecido nas “ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO” 
no sistema e-contas, identificou-se a ausência ou apresentação de forma superficial das 
seguintes informações no referido Parecer: 
 
a) Apresentação superficial da avaliação da capacidade de os controles internos 
administrativos da UPC identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, 
bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos relevantes; 
 
b) Não apresentação da avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos 
relatórios financeiros e contábeis; 
 
c) Apresentação superficial da descrição das rotinas de acompanhamento e de 
implementação, pela UPC, das recomendações da auditoria interna; 
 
d) Apresentação superficial das informações sobre a existência ou não de sistemática e de 
sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 
 
e) Apresentação superficial da demonstração da execução do plano anual de auditoria, 
contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, 
destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências 
adotadas pela gestão da unidade; 
 
f) Não apresentação das informações quantitativas e qualitativas (área de negócio, 
unidade regional, objeto etc.) das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício de 
referência do relatório de gestão. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Inobservância das exigências de conteúdo estabelecidas nas “Orientações para 
Elaboração do Conteúdo” no sistema e-contas devido à deficiência nos procedimentos 
internos adotados para elaboração do Parecer da Auditoria Interna.  
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Atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência à chefia da Unidade de Auditoria 
Interna do Instituto em conformidade com o estabelecido no artigo 20 do Regimento 
Geral do Instituto, aprovado pela Resolução do Conselho Superior nº 010/2013. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 0210/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 12 de maio de 
2016, o Instituto se manifestou da seguinte forma: 
 

“A avaliação referida percebe-se no momento em que se dá a conduta dos processos 
de controles internos quando utilizados para identificarem, evitarem corrigirem 
falhas quando da sua existência. Para que haja essa avaliação de forma efetiva é 
ponderado que sejam criados indicadores que permitam efetuar tal avaliação e 
traduzir em caracteres numéricos toda a dimensão do complexo sistema de controle 
interno. 
 
Em relação às alíneas "c" e "d" conforme as rotinas de acompanhamento das 
recomendações, essas se dão no momento de forma manual e mecânica através dos 
relatórios internos que são acompanhados pelas respostas que a gestão confirma ao 
se manifestar. Mas, ao longo do exercício, segue a implantação de um módulo 
próprio de auditoria interna incluído no sistema de gestão adquirido. Esse sistema 
permitirá a operacionalização digital dos trabalhos de auditoria, bem como o 
acompanhamento via sistema dos resultados, relatórios e plano de providências. 
 
Em relação às alíneas "e" e "f" a avaliação comparativa entre as atividades 
planejadas e realizadas foi demonstrada em percentuais como informações 
gerenciais disponibilizadas aos leitores. As informações sintéticas são traduzidas 
no Relatório Anual de Auditoria Interna, o qual apresenta descrições 
pormenorizadas de ações efetuadas, suas respectivas áreas e valores, constatações, 
recomendações e providencias que os gestores comprometem-se a realizar ao longo 
da gestão, que poderia constar como anexo no Relatório de Gestão.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação aos itens “a” e “b”, o Instituto informa ser necessária a criação de indicadores 
para avaliação da capacidade dos controles internos identificarem, evitarem e corrigirem 
falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos relacionados aos processos 
relevantes. Tal informação, porém, não é empecilho a que se faça uma avaliação dos 
controles internos em relação aos processos mais relevantes e na elaboração dos relatórios 
financeiros e contábeis. 
 
Sobre os itens “c” e “d”, o Instituto informa que está em implantação um sistema para 
acompanhamento e controle dos resultados dos trabalhos da auditoria interna. A 
informação, porém, não consta no Parecer da Auditoria Interna. 
 
Da mesma forma, as informações dos itens “e” e “f” também não constam do Parecer. 
Sobre tais itens, o Instituto sugere que os dados do Relatório Anual de Auditoria Interna 
sejam anexados ao Relatório de Gestão. Ocorre que tal peça não é exigida pelo TCU, mas 
o Instituto poderia utilizar as informações do Relatório para inserção no Parecer, o que 
não aconteceu. 
 
Desta forma, verifica-se que o Instituto ofereceu uma série de sugestões e informações 
que deveriam, conforme exigências do TCU, constar no Parecer elaborado, o que não 
ocorreu. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Nas próximas contas, elaborar o Parecer da Unidade de Auditoria 
Interna observando as exigências e orientações estabelecidas nos normativos do TCU e 
no sistema e-contas. 
 
 
2.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Existência de bens imóveis da Unidade pendentes de classificação e/ou registro. 
 
Fato 
 
Constatou-se a existência de bens imóveis da Unidade pendentes de classificação e/ou 
registro, haja vista que estão contabilizados na conta contábil SIAFI 1.2.3.2.1.99.05 – 
Bens Imóveis a Classificar/a Registrar. 
 
Tal conta possui saldo de R$ 8.529.808,80 (base novembro/2015), assim dividido: 
imóveis sob a responsabilidade da Unidade Gestora Reitoria no valor de R$ 7.909.414,92 
e sob a responsabilidade da Unidade Gestora Alegrete no valor de R$ 620.393,88. 
 
O Decreto-lei nº 200/67, no artigo 77, dispõe que “todo ato de gestão financeira deve ser 
realizado por força do documento que comprove a operação e registrado na contabilidade, 
mediante classificação em conta adequada” (grifo nosso). 
 
Por meio do Ofício nº 0056/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 19 de fevereiro 
de 2016, o Gestor encaminhou as seguintes considerações: 
 

“Posicionamento da Unidade: Referente a este item, apresentamos as justificativas 
e documentos, as quais estão em anexo por UG 158266 e UG 158267.” 
Considerando o exposto anteriormente, seguem manifestações por Unidade 
Gestora, encaminhadas em anexo ao referido ofício: 
 
UG Reitoria: 
“09) Quanto a conta 123219905 - BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR/ A 
REGISTRAR conta corrente P IMSTOAUGS OBRAS CAMPUS STO AUGUSTO 
afirmamos que se trata de obra iniciada ainda quando o IF Farroupilha Campus 
Santo Augusto era CEFET e pertencia ao IFRS. Foi transferido através da 
2013NL000512.” 
“09.01) Durante um longo período questionamos a Setorial Contábil do MEC e a 
SPU sobre a obrigatoriedade dos imóveis estarem regularizados perante as 
Prefeituras e Cartórios para depois serem lançados no SPIUNET, sendo que 
obtivemos interpretações divergentes dos dois órgãos. Salientamos que agimos 
desta maneira para primar pela regularidade e legalidade dos lançamentos, pois 
ficamos receosos de realiza-los com impropriedade. 
A Setorial Contábil do MEC foi mais rápida em nos responder (20 de novembro de 
2015) e interpretou que os imóveis só podem ser lançados no SPIUNET após 
estarem averbados nas Prefeituras e devidamente registrados em Cartório. Cabe 
um parêntese aqui, estamos com vários processos de regularização já 
encaminhados, porém estagnados devido a burocracia das prefeituras. Assim 
sendo, devido à interpretação da Setorial não efetuamos lançamentos de obras que 
ainda dependiam de regularização principalmente perante os municípios. 
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Por outro lado, enviamos nosso questionamento para a SPU e demoramos muito 
para obter uma resposta afirmativa de como agir em relação os imóveis sem 
regularização em cartórios e prefeituras. Em 16.12.14 enviamos nosso primeiro e-
mail na tentativa de obter orientação, no entanto, somente fomos receber algo 
concreto em 14 de dezembro de 2015. Isto posto, verificamos que a interpretação 
da SPU é que os imóveis assim que concluídos já sejam lançados no SPIUNET pelo 
valor da obra. Assim sendo, estamos elaborando um cronograma de regularização 
e lançamento de todos os nossos imóveis já concluídos no SPIUNET, pois agora 
sim temos o respaldo da Secretaria do Patrimônio da União que diverge da 
interpretação da Setorial Contábil do MEC, o que nos baseou para anteriormente 
para não termos realizado os lançamentos. Ainda não realizamos os lançamentos 
no SPIUNET devido principalmente aos procedimentos de finalização do exercício 
2015 e início do exercício 2016, pois temos certa defasagem no número de 
servidores necessários para atender de forma imediata todas as demandas. 
Nossa intenção e compromisso é que todos os nossos imóveis estejam lançados pelo 
valor das obras no SPIUNET até o final de março de 2016. Após esta regularização 
iniciaremos processo de reavaliação dos bens imóveis num primeiro momento e 
posteriormente reavaliaremos os bens móveis para ajustar nosso Imobilizado ao 
valor justo e real e para cumprir com as regras dos procedimentos patrimoniais 
constantes nas Normas Brasileiras de Contabilidade.” 
 
UG Alegrete: 
“O saldo na conta supracitada ocorre em função das seguintes circunstâncias: 
No dia 13 de março de 2015 recebemos recursos específicos para o pagamento da 
2015NP000241, referente à décima primeira medição da construção do prédio das 
salas de aula, Contrato nº. 19/2013. Os recursos foram recebidos na vinculação 
0350, através da 2015PF000150. No dia mencionado não foi possível executar o 
pagamento, pois o sistema sempre reportava impossibilidade de pagamento. O 
problema foi submetido no mesmo dia à REITORIA para análise e solução. Como 
havia urgência de pagamento da referida despesa, a REITORIA analisou a 
situação e optou pela seguinte solução: A despesa seria classificada para a Conta 
de Bens Imóveis 1.2.3.2.1.99.05 compatível com os recursos recebidos, 
possibilitando o pagamento da despesa. 
No mês seguinte optou-se pela mesma solução para o pagamento das despesas 
relacionadas a 2015NP000192. 
O imóvel pendente de classificação é o novo Prédio das Salas de Aula, relacionado 
ao Contrato nº. 19/2013. As despesas estão discriminadas nas 2015NP000241 e 
2015NP000192. 
Para regularização dos imóveis do IFFarroupilha - Alegrete, é necessário fazer 
uma tramitação da seguinte forma:  
Apresentação dos seguintes projetos na Prefeitura Municipal, para fins de 
regularização, alvará, certidão de existência e carta habite-se: 
1) Planta baixa dos prédios; 
2) No mínimo 1 corte de cada prédio e fachada; 
3) Planta de situação e localização; 
4) ART OU RRT de regularização, com todos os itens da obra, não esquecer o de 
acessibilidade; 
5) PPCI aprovado ou alvará dos bombeiros; 
6) Certidão do registro de imóveis; 
7) Documento que comprove o vínculo de quem estiver assinando com o Instituto; 
8) Certidão de localização. 
Porém, o Plano de Prevenção Contra Incêndio (5) "APROVADO", está sob 
elaboração da empresa Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura, conforme 
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Contrato nº 07/2015, designada aos trabalhos no dia 06/11/2015 pela ordem de 
serviço nº 081. 
Desta forma, levando em consideração que nossa Instituição possui uma área 
edificada em torno de 18.000m², mais de 60 anos de existência (edificações sem os 
projetos), e com várias classificações de uso e método de prevenção de incêndio 
o processo de elaboração e aprovação deve levar alguns meses. No entanto, o setor 
de engenharia e arquitetura está elaborando os demais projetos neste tempo, pois 
após efetuar a solicitação de avaliação dos projetos junto ao Setor de Projetos da 
Prefeitura, está tem um certo tempo para fazer está avaliação e liberar a certidão 
(após pagamento das taxas) que nos dará habilitação a solicitar a averbação junto 
ao Cartório de Imóveis. 
Cumpre registrar, que o fato de estarmos sediados em Zona Rural, não temos por 
força de lei, a obrigatoriedade de realização das averbações das edificações, nos 
últimos 60 anos nenhum prédio foi averbado, razão pela qual demanda um trabalho 
árduo para a conclusão da presente demanda. Aliado a este fator, as Instituições 
Federais estão sofrendo severas restrições/cortes orçamentários e para 
concretizarmos as averbações, precisamos recolher as taxas, que segundo 
estimado pela Prefeitura Municipal de Alegrete, poderia ultrapassar a montante 
de R$100.000,00 (cem mil reais). Registramos que estamos pleiteando a extinção 
das taxas junto a Prefeitura de Alegrete, contudo, como 2016 é ano de eleições, 
isso só poderá ser viabilizado em 2017. 
Documentação a ser apresentada no Cartório de Imóveis: 
1) CND 
2) Regularização 
3) Carta Habite-se 
4) Certidão de Existência 
5) ART ou RRT 
6) Requerimento do representante da Instituição com descrição dos valores da 
edificação. 
E após está avaliação do Cartório será averbado as edificações.” 

 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações: 
 

“Indicamos que foram adotados pelo Coordenador de Contabilidade, 
procedimentos para a regularização dos imóveis registrados na conta contábil 
1.2.3.2.199.05. Destacamos também, que a conta na unidade de Alegrete foi 
regularizada conforme documento PA00018, de 31/03/2016, da UG 158267. Este 
procedimento gerou no SIAFI a NS (nota de sistema) nº 2016NS000425, de 
31/03/2016, no valor de R$ 620.393,88.” 

 
As manifestações do gestor versam acerca dos procedimentos e da gestão de diversas 
instâncias, o que torna o processo de regularização de imóveis complexo e custoso. No 
entanto, face aos esclarecimentos obtidos pelo Instituto junto à Secretaria do Patrimônio 
da União, a Unidade informou que está trabalhando na regularização. 
 
Destaque-se que a regularização dos bens imóveis do Instituto já foi objeto de auditoria e 
o atendimento à recomendação emitida está sendo acompanhado via Plano de 
Providências Permanente. 
 
Já quanto à solução adotada pela Unidade Gestora Alegrete para o pagamento da 
construção do prédio das salas de aula, o Gestor deve questionar os órgãos competentes 
pelo sistema Siafi a forma adequada de contabilização dos pagamentos, bem como 
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regularizar o saldo existente na conta contábil 1.2.3.2.1.99.05 – Bens Imóveis a 
Classificar/ a Registrar. 
 
Com a apresentação do Relatório Preliminar, o Instituto informou que realizou a 
regularização dos saldos na conta contábil 1.2.3.2.199.05. Apresentou também 
documentação comprobatória (extratos do Siafi) com as operações realizadas. 
Desta forma, as recomendações formuladas para tratamento e solução do caso podem ser 
consideradas atendidas. 
  
##/Fato## 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Impropriedades no gerenciamento da cessão de pessoal.  
 
Fato 
 
Constatou-se que as cessões de servidores sem ônus para o IF Farroupilha não estão sendo 
ressarcidas com regularidade e que a conta contábil SIAFI 1.1.3.8.1.12.00 (Créditos a 
Receber por Cessão de Pessoal), destinada a registrar a movimentação das cessões, não 
vem sendo atualizada com as cessões e ressarcimentos, implicando em demonstrações 
contábeis que não refletem a realidade. 
 
O gestor comunicou a cessão de um servidor (SIAPE *****63) para a Prefeitura de Santo 
Augusto/RS sem ônus para o Instituto, cujos ressarcimentos disponibilizados em 2015 
totalizaram R$ 48.866,32, conforme Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas 
para as competências de janeiro a dezembro de 2015. 
 
Verificou-se, ainda, que a cessão do servidor SIAPE *****10, cedido à Prefeitura 
Municipal de Alegrete/RS, encerrada em 13 de novembro de 2013, ainda não obteve o 
devido ressarcimento da remuneração pela Prefeitura. 
 
Quanto aos registros contábeis, verificou-se em dezembro que a movimentação a crédito 
da conta 1.1.3.8.1.12.00 no exercício de 2015 foi de R$ 9.153,73, valor inferior aos 
ressarcimentos efetuados (R$ 48.866,32), indicando que a conta não está sendo 
atualizada. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiência dos controles adotados para gerenciamento da cessão de pessoal e nos 
registros contábeis relacionados ao tema. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 0056/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 19 de fevereiro 
de 2016, o Gestor confirmou a cessão do referido servidor, conforme segue: 
 

“[...]Servidor: M. J. A. 
Siape: *****63 
Órgão Cedido: Prefeitura Municipal de Santo Augusto 
Período: 14/10/2014 até os dias atuais. 
[...].” 

 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações:  
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“Sobre a cessão do servidor SIAPE *****63 para a Prefeitura de Santo 
Augusto/RS, informamos que os ressarcimentos no exercício de 2015 totalizaram 
R$ 48.866,32 e referem-se à remuneração bruta somados 12 meses do ano de 2015, 
de acordo com as Guias de Recolhimento da União, sendo a primeira no valor de 
R$ 31.134,43 na competência de agosto de 2015 (remuneração bruta de janeiro a 
agosto) e a segunda no valor de R$ 17.731,89 na competência de setembro de 2015 
(remuneração bruta de setembro a dezembro). Segue em anexo ficha financeira do 
servidor para comprovação. 
 
Sobre a cessão e respectivo ressarcimento no exercício de 2015 do servidor SIAPE 
*****10 cedido à Prefeitura Municipal de Alegrete/RS, informamos que sua cessão 
encerrou em 13/11/2013, através da Portaria nº 7089/2013, referente ao 
ressarcimento da remuneração da cessão do servidor pela Prefeitura, informamos 
que a prefeitura foi notificada e emitida uma GRU atualizada com vencimento em 
Abril/2016 e a manifestação formal deu-se através do Ofício 084/2016 e 
Memorando/PGM/187/2016, ambos em anexo. 
 
[...]” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Foram disponibilizadas duas GRU de cobrança: a primeira no valor de R$ 31.134,43, 
competência agosto de 2015, e a segunda no valor de R$ 17.731,89, competência 
setembro de 2015. Segundo informações repassadas pelo gestor as guias são relativas ao 
período de janeiro a dezembro de 2015. Restando comprovado o reembolso, 
permanecendo, contudo, as inconsistências na contabilização dos valores reembolsados. 
 
Em sua manifestação corrobora o término da cessão do servidor de Matrícula SIAPE nº 
*****10, à Prefeitura Municipal de Alegrete/RS, e as pendências quanto ao ressarcimento 
da cessão e o seu adequado registro contábil. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar procedimentos de modo que as apropriações dos valores a 
receber e recebidos por ocasião de cessão de pessoal sem ônus para o IF Farroupilha 
sejam efetuadas fidedignamente e tempestivamente nos sistemas contábeis pertinentes. 
 
Recomendação 2: Adotar providências para a realização do ressarcimento dos valores 
relativos à cessão do servidor de matrícula SIAPE nº *****10. 
 
2.1.2.3 INFORMAÇÃO 
 
Contabilização de despesas em conta de natureza patrimonial, gerando distorções 
nas demonstrações contábeis da Unidade. 
 
Fato 
 
Constatou-se a contabilização de despesas com gêneros alimentícios destinados ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar na conta contábil SIAFI 1.1.5.8.1.03.01 – 
Mercadorias para Doação – Estoque Interno (posição dezembro de 2015), no valor de R$ 
285.345,61, quando deveriam ter sido contabilizadas em conta de despesa, considerando 
a natureza dos produtos adquiridos e sua destinação e utilização. Tal equívoco na 
contabilização vem, desde o exercício de 2011, gerando distorções nas demonstrações 
contábeis da Unidade. 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Por meio do Ofício nº 0056/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 19 de fevereiro 
de 2016, o Gestor encaminhou as seguintes considerações: 
 

“Posicionamento da Unidade: Referente a este item, apresentamos as justificativas 
e documentos, as quais estão em anexo UG 158268 – São Vicente do Sul 

 
Segue manifestação da UG São Vicente do Sul quanto à movimentação da conta 
contábil SIAFI 1.1.5.8.1.03.01: 
‘Esse item da Solicitação de Auditoria refere-se ao saldo contábil de R$ 413.112,29 
constante na conta contábil do SIAFI 1.1.5.8.1.03.01. Inicialmente cabe 
ressaltarmos que a conta em análise teve movimentação a partir de janeiro de 
2015, correspondendo ao mesmo objetivo anterior a esse período a conta contábil 
utilizada era a 1.1.3.1.3.05.02. Nesse caso estaremos tratando neste item o valor 
de R$ 285.345,61 (pag. 198) que corresponde ao saldo existente no Campus São 
Vicente do Sul. 
Para facilitar a visualização da movimentação que formou o montante referido 
acima, elaboramos o Demonstrativo Formação Saldo Conta 1.1.3.1.3.05.02 e/ou 
1.1.5.8.1.03.01 (pág. 238 a 240). 
Ao final desse demonstrativo identificamos o total de R$ 285.345,61 que resultou 
de registros oriundos de diversos empenhos emitidos desde o exercício de 2010 e 
teve inicio de execução no exercício de 2011. Buscamos evidenciar a descrição de 
cada empenho para demonstrar a conformidade com o disposto no art. 5º, § 2º da 
Lei 11.947/2009 que determina a exclusividade dos recursos dessa natureza para 
aquisição de gêneros alimentícios. 
Ao ponto que vamos atendendo as demandas apresentadas nas Solicitações de 
Auditoria vamos reforçando a necessidade dos trabalhos de auditagem no qual nos 
proporciona condições de identificarmos equívocos não perceptíveis em nosso dia-
a-dia. Mencionamos isso para justificarmos conforme consta no Memorando nº 
01/2016 – COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (pag. 242) que 
relata para exercício de 2014 e anteriores o registro das notas fiscais classificadas 
na natureza de despesa 339032-05 – Mercadorias para Doação, permitida somente 
na situação DSP100 – DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 
decorrendo no registro da conta contábil de ESTOQUE. 
O problema nesse caso, está na contabilização em ESTOQUE quando deveria 
ocorrer diretamente na conta de DESPESA pois as mercadorias referentes a esse 
recurso são encaminhadas diretamente ao Setor de Alimentação e Nutrição, 
devendo ser contabilizada como CONSUMO IMEDIATO. 
Outro fator que nos remete análise destes fatos são os produtos adquiridos com 
esse recurso, pois, na maioria são produtos que perecem rapidamente no tempo, 
tornando-se impossível a manutenção desses produtos em estoques.  
No mesmo documento da Coordenação de Orçamento e Finanças, relata que no 
exercício de 2015 esse procedimento foi ajustado e sendo registrado da forma 
correta na conta 3.3.1.2.1.01.00 Distribuição de Material Gratuita. 
Diante do exposto cabe ressaltarmos que juntada essa documentação abriremos 
processo para realização dos acertos necessários a baixa desses valores alocados 
de forma incorreta. 
Também nos é solicitada a indicação a fundamentação legal para a doação, nesse 
sentido cabe nos reportarmos ao Art. 208, VII da Constituição Federal que traz 
como dever do Estado o atendimento ao Educando em todas as etapas da educação 
básica por meio de programas suplementares, sendo um deles o de alimentação. 
Nesse sentido, há vários dispositivos legais que abordam sobre o PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, como por exemplo o Art. 2º, II da 
Resolução FNDE nº 38 de 16 de julho de 2009, que traz como princípios do 
programa a universalidade do atendimento da alimentação escolar gratuita e 
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ainda o Art. 22 da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009 que aborda sobre o 
atendimento suplementar às escolas de educação básica de forma direta e gratuita. 
Não obstante a isso, cabe ressaltarmos o que aborda o Art. 5º da Lei 11.947/2009 
que a transferência dos recursos será efetivada automaticamente pelo FNDE sem 
necessidade de convênio, ajuste, acordo ou contrato. Isso se traduz na forma como 
aplicamos o recurso recebido, pois, o mesmo já vem detalhado pelo FNDE na 
Natureza de Despesa 339032 – Mercadorias para Doação.’” 

 
Sobre o Relatório Preliminar encaminhado ao Instituto, o gestor, por meio do Ofício nº 
0277/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 17 de junho de 2016, apresentou as 
seguintes considerações: 
 

“Quanto a este item, refere-se aos lançamentos referentes à unidade (UG: 158268), 
indicamos que já fora regularizada a situação da conta contábil. Encaminhamos 
em anexo cópia da tela do sistema demonstrando o saldo da mesma.  
Indicamos também que em todas as unidades executoras vinculadas à Unidade 
Gestora 158127, a conta mencionada está regularizada.” 

 
   
##/AnaliseControleInterno## 

A Unidade, no exercício de 2015, já havia percebido o equívoco na contabilização. No 
entanto, ainda não foram adotadas providências para regularização do saldo da conta 
contábil Siafi 1.1.5.8.1.03.01. Em pesquisa efetuada no sistema Siafi, em 09 de março de 
2016, permanece o aludido saldo na referida conta. 

 

Com a apresentação do Relatório Preliminar, o Instituto informou que realizou a 
regularização dos saldos na conta contábil Siafi 1.1.5.8.1.03.01 – Mercadorias para 
Doação – Estoque Interno. Apresentou também documentação que comprova a realização 
da regularização. 

 
Em análise às informações prestadas, verificou-se o atendimento da recomendação 
inicialmente formulada e, consequentemente, a solução da inconsistência identificada. 
  
##/Fato## 

 

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

3.1.1 PROVIMENTOS                                    

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Registro dos atos de pessoal no sistema Sisac. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no Sisac, do 
total de 179 atos do IF Farroupilha realizados no exercício de 2015, verificou-se que a 
unidade descumpriu o prazo previsto no art. 7° da IN/TCU n° 55/2007 em 26 situações. 
No quadro abaixo são detalhadas as ocorrências identificadas. 
 

Quadro: atos registrados no SISAC 
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Número do Ato Tipo 
Data do 
Ato (1) 

Data de 
envio ao 
Controle 
Interno - 

Inf. SISAC 
(2) 

Diferença 
em dias 

(2-1) 

10013334-01-2015-000272-8 Admissão 28/07/2015 01/10/2015 65 

10013334-01-2015-000197-7 Admissão 12/02/2015 26/06/2015 134 

10013334-01-2016-000108-2 Admissão 07/08/2015 17/03/2016 223 

10013334-01-2015-000172-1 Admissão 20/03/2015 20/05/2015 61 

10013334-01-2015-000266-3 Admissão 13/07/2015 29/09/2015 78 

10013334-01-2015-000193-4 Admissão 12/02/2015 25/06/2015 133 

10013334-01-2015-000265-5 Admissão 27/07/2015 29/09/2015 64 

10013334-01-2015-000299-0 Admissão 20/08/2015 29/12/2015 131 

10013334-01-2015-000196-9 Admissão 18/02/2015 29/06/2015 131 

10013334-01-2015-000195-0 Admissão 13/03/2015 25/06/2015 104 

10013334-01-2015-000264-7 Admissão 27/07/2015 29/09/2015 64 

10013334-01-2015-000260-4 Admissão 27/07/2015 29/09/2015 64 

10013334-01-2015-000216-7 Admissão 02/06/2015 04/08/2015 63 

10013334-01-2015-000263-9 Admissão 30/07/2015 29/09/2015 61 

10013334-01-2015-000190-0 Admissão 20/02/2015 25/06/2015 125 

10013334-01-2015-000192-6 Admissão 12/02/2015 25/06/2015 133 

10013334-01-2015-000217-5 Admissão 18/05/2015 04/08/2015 78 

10013334-01-2015-000173-0 Admissão 06/03/2015 20/05/2015 75 

10013334-01-2015-000293-0 Admissão 11/09/2015 27/11/2015 77 

10013334-01-2015-000133-0 Admissão 12/02/2015 17/04/2015 64 

10013334-01-2015-000298-1 Admissão 10/09/2015 29/12/2015 110 

10013334-01-2015-000191-8 Admissão 12/02/2015 25/06/2015 133 

10013334-01-2015-000194-2 Admissão 06/03/2015 25/06/2015 111 

10013334-01-2015-000267-1 Admissão 27/07/2015 29/09/2015 64 

10013334-01-2015-000259-0 Admissão 24/07/2015 29/09/2015 67 

10013334-01-2015-000262-0 Admissão 10/06/2015 29/09/2015 111 

Fonte: sistema Sisac. 

 
Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão não foram cadastradas no 
Sisac nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de  
sessenta dias. 
 
Por meio do Ofício nº 0210/2016-GABINETE/Reitoria/IF Farroupilha, de 12 de maio de 
2016, o Instituto se manifestou da seguinte forma sobre o presente ponto: 
 

“Identificamos que grande parte dos processos registrados em atraso ocorreram 
no interstício da deflagração da greve pelo Sindicato Nacional dos Servidores – 
SINASEFE ocorrido no ano de 2015. Diante dos fatos, a gestão do Instituto Federal 
Farroupilha reavaliou os fluxos e procedimentos para agilizar o cadastramento e 
não ocorrer mais atrasos.” 

 
Em sua manifestação, o Instituto informa grande parte dos atrasos se deu em 
consequência da ocorrência de greve e que já reavaliou os fluxos e procedimentos para 
agilizar o cadastramento e não ocorrer mais atrasos. 
 
Desta forma, considera-se esclarecida a situação identificada no presente ponto.  



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201601447 
Unidade(s) Auditada(s): INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Município (UF): Santa Maria (RS) 
Exercício: 2015 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 
pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010. 

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

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão 
de agentes do Rol de Responsáveis: 

– Identificação de registros nos diários de classe com carga horária superior ao limite máximo 
estabelecido de quatro horas/aula por dia letivo executado. (item 1.1.1.8) 

– Impropriedades no gerenciamento da cessão de pessoal. (item 2.1.2.2) 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 
medidas saneadoras. 

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

Porto Alegre (RS), 18 de julho de 2016. 
 
 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 

 
Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



Secretaria Federal de Controle Interno - SFC 
 
Parecer: 201601447 
Unidade Auditada: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Município/UF: Santa Maria (RS) 
Exercício: 2015 
Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho – Ministro de Estado da Educação 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2015, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, expresso a seguinte opinião acerca dos atos 

de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

No escopo do trabalho de auditoria foram selecionados para análises processos e fluxos 

considerados estratégicos para o Instituto, os quais foram avaliados a partir da definição de questões de 

auditoria, cujos objetivos foram analisar resultados quantitativos e qualitativos da gestão; os indicadores 

instituídos para aferir o desempenho da unidade e o nível de governança da gestão de pessoas. 

Em relação aos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, foram avaliadas as Ações 20RL 

- Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica; Ação 20RJ – Apoio à 

Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica; Ação 2994 – Assistência ao Estudante 

da Educação Profissional e Tecnológica; 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica; e Ação 20RW – Apoio a Formação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Pronatec Bolsa Formação). Verificou-se que, para as Ações 20RJ e 20RG, os projetos 

executados guardam correlação com a finalidade da ação. Para as Ações 20RL e 2994, foram identificadas 

divergências entre as metas descritas no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento - SIOP e àquelas 

apresentadas no Relatório de Gestão. Quanto à Ação 20RW, observou-se, dentre outras, fragilidade do sistema 

de controle de frequência dos alunos, que subsidia o cálculo do valor a ser pago aos professores-bolsistas. 

Quanto à avaliação de indicadores, se verificou que o Instituto utiliza os indicadores de 

desempenho previstos no Acórdão nº 2.267/2005 – TCU/Plenário.  



Na área de pessoal foi identificado o descumprimento dos prazos de cadastramento no Sistema de 

Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões – Sisac em decorrência do período de greve 

deflagrado por sindicado que representa os servidores do Instituto. Além disso, observou-se impropriedades 

no gerenciamento da cessão de pessoal, em função de pendências quanto ao ressarcimento da cessão e o seu 

adequado registro contábil. 

Quanto às recomendações do Plano de Providências Permanente formuladas pela Secretaria 

Federal de Controle, verificou-se que o Instituto deu atendimento a treze recomendações de um total de 26, 

perfazendo um percentual de 50%, observando-se que as recomendações pendentes não impactaram o 

desempenho da Gestão. Entretanto, é necessário ressalvar as recomendações relacionadas à necessidade de 

apuração da existência de vínculos societários por parte, principalmente, de servidores submetidos ao regime 

de dedicação exclusiva. 

No tocante à avaliação da estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada dos processos 

avaliados, há necessidade de aprimoramento dos registros contábeis de bens imóveis, da cessão de servidores 

sem ônus, da contabilização de despesa com gêneros alimentícios relativos ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e a ocorrência de inconsistências que geraram restrições contábeis no Sistema Integrado 

de Administração Financeira - Siafi. 

Dentre as práticas administrativas que obtiveram impactos positivos sobre as operações do 

Instituto, destaco a utilização do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas que objetiva realizar o controle e 

acompanhamento das declarações de acumulação de cargos permitindo o gerenciamento das entregas e a 

emissão de relatórios gerenciais. 

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

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU 

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

trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

 
 

Brasília/DF, 26 de julho  de 2016. 
 
 

Diretor de Auditoria da Área Social - Substituto 
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