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1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o resultado dos exames realizados pela Auditoria Interna em atendimento
à ação de auditoria 2.2, a qual consta no Plano Anual de Atvidades de Auditoria 2018 (Paint). O
trabalho procurou verifcar a aplicação dos recursos destnados às ações do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) dos Colégios Politécnico e Técnico Industrial da
UFSM (CTISM)  e  os  resultados  obtdos,  no  cumprimento  da  legislação  a  ser  seguida,  visando
correta aplicação dos recursos públicos.

Trata-se de uma ação considerada essencial da Auditoria Interna (Audin). Visando uma avaliação
do ambiente de controle interno da insttuição para auxiliar a organização a melhorar os seus
processos  de  gestão,  considerando  a  busca  pelos  atributos  da  governança  (transparência,
equidade, prestação de contas, responsabilidade), bem como os princípios sintetzados no artgo
37 da Consttuição Federal (CF).

Os trabalhos foram efetuados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço
Público Federal e à legislação que disciplina a matéria examinada, e indicam para fragilidades nos
controles internos existentes ou faltas destes.

2 OBJETIVOS

O objetvo principal  desta  atvidade  de auditoria  foi  verifcar  a  regularidade da  aplicação  dos
recursos em ações do Pronatec e como são realizados os procedimentos de controle destas ações
no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No intuito de alcançar o objetvo principal desta atvidade, foram traçados os seguintes objetvos
específcoss 

a) Verifcar como são realizadas as ações de desenvolvimento do Pronatec, se foram realiza-
das de acordo com a lei n° 12.513;

b) Verifcar como foram realizadas as ações dos cursos de formação inicial e contnuada FIC;

c) Verifcar como são efetuados os controles de operacionalização das ações do Pronatec.

3 ESCOPO DO TRABALHO

Auditar se houve, a correta aplicação dos recursos do Pronatec destnados ao Colégio Politécnico e
Técnico Industrial da UFSM e seus resultados obtdos.
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Para  atngir  os  objetvos  gerais  e  específcos,  foram  utlizados  procedimentos  de  análise  dos
controles, destacando-ses a) Solicitação para Unidade de Ensino das documentações de controle
das  ações  do  Pronatec;  b)  Análise  das  documentações  de  desenvolvimento  das  ações;  c)
Verifcação do cumprimento da legislação a ser seguida.

4 EQUIPE DE AUDITORIA 

Seriidor Cargo Lotação
Paulo César Barbosa Alves Auditor Audin UFSM

5 LEGISLAÇÃO APLICADA

- Lei n° 12.513/2011;

- Lei n° 12.816/2013;

- Resolução FNDE n° 004/2012;

- Resolução FNDE n° 055/2013;

- Acórdão n° 1006/2016 TCU.

6 CONSTATAÇÕES

Neste  item,  estão  destacadas  as  principais  constatações  evidenciadas  pela  Audin  a  partr  da
aplicação dos procedimentos de auditoria, bem como as oportunidades de melhorias dos fatos
analisados.

6.1) COLÉGIO POLITÉCNICO

a) Pagamento das Bolsas para Docentes e Pessoal de Apoio Administratio

Situação Encontrada

Verifcou-se na documentação apresentada pelo Colégio Politécnico que foram pagas bolsas para
pessoas fsicas, não servidoras, sem emissão de recibo ou RPAs
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CPF R$  Empenho 

xxx.974.400-xx 2.500,00 010784/2014

xxx.399.380-xx 3.000,00 010789/2014

xxx.593.220-xx 1.440,00 010790/2014

xxx.921.870-xx 1.800,00 010791/2014

xxx.733.810-xx 1.600,00 010792/2014

xxx.430.900-xx 2.160,00 010793/2014

xxx.568.220-xx 1.800,00 010894/2014

xxx.502.440-xx 3.100,00 010902/2014

 
17.400,00  

Obs.s Foram pagas as contribuições previdenciárias através do empenho n° 010906/2014. 

Conforme Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, item 3.2, em caso de pessoa fsica
sem vínculo com o Serviço Público Federals 

IV -  O pagamento será feito por meio de RPA conforme Resolução CD/FNDE nº
04, de 16 de março de 2012, aplicando-se os descontos legais, de acordo com os
valores estabelecidos na Resolução CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012,
considerando  a  quantdade  de  horas  que  estarão  alocados  em  atvidades  do
PRONATEC. (Nosso Grifo) 

Causa

Falta de apresentação do RPA para pagamento da prestação de serviço.

Efeito

Descumprimento da legislação onde consta que o pagamento de pessoa fsica, sem vínculo com o
Serviço Público Federal, será realizado por meio de RPA.

Manifestação da Unidade Examinada

No que se refere ao pagamento de pessoas fsicas não servidoras, a rubrica utlizada foi 3.3.90.36
(serviços  de  terceiros),  bem  como  3.3.91.47  (encargos  tributários),  não  sendo  realizado  o
pagamento de bolsas (3.3.90.18). Para tanto foi realizado o procedimento padrão da UFSM para o
pagamento dessa rubrica (recibo em arquivo conforme apresentado), sendo encaminhado ao DCF
recibo assinado por cada um dos prestadores de serviço. 
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Análise da AUDIN

Verifcou-se  a  falta  de  apresentação  do  RPA  para  pagamento  da  prestação  de  serviço,  em
desconformidade com o item 3.2 da Resolução CD/FNDE nº 04/2012. 

Recomendação
Recomenda-se que os pagamentos de bolsas a pessoas fsicas, não servidoras, sejam realizados
apenas por meio de RPA.

b) Horário das Atiidades no Pronatec e como Seriidor da UFSM

Verifcou-se a existência de confito de horário na realização das atvidades docente, no Colégio
Politécnico, do seguinte servidors

Siape 
Jornada de 
Trabalho 

Cargo Lotação 

.............
40 horas sema-
nais

Técnico de Labo-
ratório Área 26.04.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Consta na lista de presença que o servidor estava atuando como docente do Pronatec na parte da
tarde, e no ponto eletrônico da UFSM, que o mesmo realizaria as suas atvidades laborais normais
na insttuição. 

Conforme cronograma do curso no Pronatec, o horário das aulas era das 14h às 18h, com início
em 12/05/2014 e previsão de término em 25/07/2014.

Conforme o ponto eletrônico, o horário realizado pelo servidor na UFSM fois

Dia/Semana Data/Horário Data/Horário Carga Horária/Cumprida

Quarta-feira  25/06/2014 - 07:40  25/06/2014 - 12:14  4 horas e 34 minutos

Quarta-feira  25/06/2014 - 13:14  25/06/2014 - 18:10  4 horas e 56 minutos

Terça-feira  24/06/2014 - 07:26  24/06/2014 - 11:52  4 horas e 26 minutos

Terça-feira  24/06/2014 - 12:52  24/06/2014 - 16:53  4 horas e 01 minuto

A Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, que insttui o Pronatec, em seu art. 9°, é clara no
seguinte sentdos

Art. 9° São as insttuições de educação  profssional  e  tecnológica  das  redes
pública  autorizadas a conceder bolsas aos profssionais envolvidos nas atvidades
do Pronatec.
§1°Os  servidores  das  redes  públicas  de  educação  profssional,  cientfca  e
tecnológica  poderão  perceber  bolsas  pela  partcipação  nas  atvidades  do
Pronatec,  desde  que  não  haja  prejuízo  à  sua  carga  horária  regular  e  ao
atendimento  do  plano  de  metas  de  cada  insttuição  pactuado  com  seu
mantenedor, ser for o caso. (Grifo nosso)
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Causa

Confito  de  horário  na  realização  das  atvidades  como  docente  do  Pronatec  e  das  atvidades
laborais como Servidor da UFSM. 

Efeito

Sobreposição da carga horária e incompatbilidades de horários. 

Manifestação da Unidade Examinada

Todos os docentes eram informados e alertados de que ministrar  aulas no Pronatec era uma
função fora de horário do ponto e que não houvesse o prejuízo de sua carga horária regular,
inclusive o termo de anuência do chefe imediato está arquivado com os documentos individuais
da  seleção  do  servidor,  conforme  apresentado.  Realmente  não  foi  feita  uma  conferência
individual, resultando em situações, que se acredita serem esporádicas como as verifcadas nesta
Auditoria. Acata-se a recomendação de possibilidade de compensação destas horas por parte do
servidor. Será verifcado como proceder formalmente.

Análise da AUDIN

Verifcou-se que existu confito de horário entre as atvidades realizadas  no Pronatec e como
Servidor da UFSM.
De acordo com o disposto no parágrafo 1º, do art. 9º, da Lei n° 12.513, de 26 de outubro de 2011,
§ 4º, do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011, a partcipação nas
atvidades do Pronatec não pode trazer prejuízos à carga horária regular do servidor na entdade
nem ao atendimento ao plano de metas da insttuição.

Recomendação
Analise-se a possibilidade de compensação das horas de sobreposição verifcadas ou a resttuição
o  valor  recebido  indevidamente  das  horas  de  trabalho  consideradas  como  sobreposição.  A
devolução  deverá  ocorrer  por  meio  das  instruções  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas
(PROGEP).

A implantação do controle da frequência por meio de ponto eletrônico dos bolsistas de modo a
coibir a sobreposição da carga horária e incompatbilidades de horários.

Que no momento da adesão seja apresentado um quadro de horário das atvidades na UFSM,
assinado pelo Bolsista e pelo Chefe Imediato da Unidade. 
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c) Publicação dos Horários Atualizados dos Bolsistas

Verifcou-se a falta de publicação no Colégio Politécnico ano 2014, do quadro de horários para
bolsistas, previsto no art. 15º parágrafo 3º resolução n° 04 do FNDE, Princípio da Publicidade.

§ 3º Os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fxados
em local público e no síto da insttuição;

Causa

Falta de publicação do quadro de horário para bolsistas.

Efeito
Descumprimento do normatvo a ser seguido art. 15º do parágrafo 3° da resolução n° 04 do FNDE.

Manifestação da Unidade Examinada

O  site  do  Colégio  Politécnico  possuía  um  link  chamado  “Pronatec”  onde  fcavam  todas  as
informações dos cursos e horários dos bolsistas. O mesmo foi desatvado em 2015, após o término
do  programa  na  UFSM,  não  tendo  como  recuperá-lo  no  momento  atual  para  comprovação.
Inclusive nas portas das Secretarias (administratva e escolar) e na Coordenação do Pronatec havia
um quadro de horários atualizado conforme recomendação na Avaliação do MEC, ocorrida no ano
de 2013.

Análise da AUDIN

Não foram encontradas evidências da apresentação da publicação em local público e no síto da
insttuição do quadro de horários de trabalho dos bolsistas, conforme preconizado no art. 15º do
parágrafo 3° da resolução n° 04 do FNDE.

Recomendação
Recomenda-se que nas próximas edições do Pronatec, a Coordenação do Colégio providencie a
publicação e atualização periódica dos horários dos bolsistas no síto da Insttuição na internet
bem como em mural público ou porta da sala em que o bolsista exerce as atvidades do programa.
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d) Listas de Presenças dos Discentes

i) Encontraram-se divergências de assinaturas nas listas de presenças dos discentes do Colégio
Politécnico, nas aulas ministradas pelos seguintes docentess

Siape Ocorrência

............... Existem listas de presenças que embora conste o nome da professora, as assinaturas divergem.

............... Existem listas de presenças que embora conste o nome da professora, as assinaturas divergem.

Causa

Divergência  nas  assinaturas,  ocasionando  dúvidas  quanto  à  veracidade  das  mesmas,  e  a
consequente presença do docente nas aulas ministradas. 

Efeito

Dúvidas  quanto  à  veracidade  da  presença  do  docente  as  aulas  ministradas,  uma  vez  que  as
assinaturas divergem.

Manifestação da Unidade Examinada

É possível afrmar que todas as aulas foram ministradas e pelos professores selecionados, pois a
entrega das listas de presença eram realizadas após a realização da mesma na Coordenação do
Pronatec.  Também  tvemos  a  supervisão  das  aulas  pelo  Supervisor.  Quanto  às  assinaturas
possivelmente foi uma diferença na grafa, como em um dos casos citados que a docente escreveu
seu nome em letra de forma e não usou a assinatura do nome em letra cursiva.

Análise da AUDIN

Quando  da  análise  das  listas  de  presenças  dos  discentes,  verifcou-se  que  a  assinatura  dos
docentes que ministraram as aulas estava diferente, ocasionando dúvidas quanto à presença dos
mesmos nas datas dessas aulas.

Recomendação
Recomenda-se  que  sejam  utlizadas  fchas  de  frequências  individualizadas  por  disciplina/
professor, sendo arquivadas junto aos documentos dos alunos/benefciários.

Recomenda-se  que,  nas  próximas edições,  seja  adotado um controle  de ponto eletrônico dos
bolsistas.
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ii) Verifcou-se que não consta na lista de presença dos discentes do Colégio Politécnico o horário
em eram ministradas as aulas, apenas as datas em que foram ministradas as mesmass

Siape Ocorrência

.............. Não consta na lista de presença o horário em que eram ministradas as aulas.

.............. Não consta na lista de presença o horário em que eram ministradas as aulas.

.............. Não consta na lista de presença o horário em que eram ministradas as aulas.

.............. Não consta na lista de presença o horário em que eram ministradas as aulas.

.............. Não consta na lista de presença o horário em que eram ministradas as aulas.

Causa

Falta  de  fornecimento  das  informações  necessárias  para  validação  dos  procedimentos  de
autoavaliação dos cursos.

Efeito

Descontrole e/ou falta das informações necessárias para avaliação dos procedimentos de controle
das aulas ministradas, podendo ocorrer em futuros apontamentos dos órgãos de controle e de
monitoramento do Ministério da Educação (MEC).

Manifestação da Unidade Examinada

No que diz respeito ao horário das aulas, não houve recomendação na Avaliação do MEC, ocorrida
no ano de 2013, de que nas listas de chamada fosse necessário constar um campo específco para
as mesmas, visto que o lançamento das aulas acontecia no SIE da UFSM onde constam todos os
dados no cabeçalho e cada aula é lançada com data e horário respectvo, conforme o cronograma
dos Cursos. Estas documentações, que são os Diários de Classe das disciplinas dos cursos estão
arquivadas para consulta.

Análise da AUDIN

Verifcou-se a falta de fornecimento das informações necessárias para comprovação da realização
das atvidades pelos discentes e docentes, tendo que os controles serem aprimorados para que
possuam  informações  que  espelhem  efetvamente  a  data  e  a  atvidade  realizada  nas  ações
Pronatec.

Recomendação
Recomenda-se que nas próximas edições na lista de presença dos discentes conste o horário em
que eram ministradas as aulas.
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e) Instrumento para a Aialiação dos Bolsistas do Programa

Verifcou-se no Colégio Politécnico a ausência de procedimento padrão para a avaliação periódica
dos bolsistas vinculados ao programa, com recomendações e orientações para quem desenvolve
os trabalhos.

Causa

Falta de procedimento padrão de avaliação dos Bolsistas, que efetuam atvidades no âmbito do
Pronatec.

Efeito

Inexistência de procedimento padrão de avaliação dos Bolsistas do Pronatec.

Manifestação da Unidade Examinada

Cada professor de disciplina de Curso FIC do Pronatec recebia um documento inttulado Tutorial
do  Professor,  elaborado  pela  equipe  da  Coordenação  e  Supervisão.  Nele,  o  item 5  aborda  a
sistemátca de avaliação, como segues
“O professor ou instrutor aplicará os tpos de instrumentos de avaliação propostos no Plano de
Curso. Ao fnal do curso o aluno receberá conceito APTO ( A ) ou NÃO APTO ( N ).
Como o desempenho fnal do Curso dependem das avaliações parciais (por disciplina), no caso de
dúvida  no  fechamento  poderá  ser  realizado  um  miniconselho  com  todos  os
professores/instrutores  para  fazerem  os  ajustes  fnais,  antes  de  entregarem,  fnalmente,  as
planilhas prontas.
Um dos itens que devem ser levados em conta na avaliação do aluno é a frequência de 75% do
aluno na carga horária total do curso.”
Desta  forma,  como  cada  curso  tnha  uma  metodologia  específca,  os  professores  eram
responsáveis pela metodologia de avaliação que consta em cada Plano de Curso. Não havia um
modelo de parecer individual, cabendo ao professor a autoridade de avaliar o Apto ou Não Apto
de cada aluno, fazendo sua inserção no SIE. 

Análise da AUDIN

Verifcou-se  a  inexistência  de  procedimento  padrão  de  avaliação,  com  uma  normatzação
contendo quais itens e aspectos são avaliados, as formas de avaliação, os prazos do processo, sua
periodicidade, formas de comunicação dos resultados, consequências, etc.
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Recomendação

Recomenda-se a criação de um procedimento formal  de avaliação dos Bolsistas vinculados ao
Pronatec que, no mínimo, contemple orientações básicas acerca do processo avaliatvo a serem
seguidas pelos Colégios.

f) Termos de Compromissos e Comproiantes de Matrículas dos Benefciários

Verifcou-se que não consta com as respectvas listas de presenças os termos de compromissos e
comprovantes de matrículas dos benefciários matriculados no Pronatec no Colégio Politécnico,
conforme exigência do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE.

J. colher assinatura de Termo de Compromisso e Comprovante de Matrícula (Anexo
III desta  resolução)  dos  benefciários  matriculados  nas  vagas  da  Bolsa-
Formação, mantendo-os  arquivados,  juntamente  com  as  respectvas  listas  de
presença,  pelo  prazo mínimo  de  vinte  anos  após  o  encerramento  dos  cursos  e
disponibilizando  a documentação  ao  MEC  e  aos  órgãos  de  controle  sempre  que
solicitada;

Causa

Falta de cumprimento do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE, não estando anexada a
documentação  suporte  (lista  de  presença)  os  Termos  de  Compromissos  e  Comprovante  de
Matrículas dos benefciários matriculados.

Efeito

Descumprimento do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE.

Manifestação da Unidade Examinada

No que se refere aos termos de compromissos e comprovantes de matrículas dos benefciários
matriculados no Pronatec, foi apresentado o arquivo da Secretaria Escolar onde os mesmos estão
arquivados e fcarão à disposição por 20 anos conforme a Resolução. Após a conclusão de cada
curso essas documentações fcam arquivadas de forma individual em pastas pelo nome do aluno,
assim como o Histórico Escolar. Desta maneira, justfca-se a separação do arquivamento das listas
de presença, que fazem parte do arquivo da Coordenação do Pronatec, também apresentada a
esta Auditoria.
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Análise da AUDIN

Verifcou-se que não consta com as respectvas listas de presenças, os termos de compromissos e
comprovantes de matrículas dos benefciários matriculados, conforme exigência do Art. 5º, III, “j”
da Resolução n° 04/2012 – FNDE.

Recomendação
Recomenda-se que os termos de compromissos e comprovantes de matrículas sejam arquivados
por 20 anos, conforme Resolução n° 04/2012 – FNDE.

g) Ofício n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC Visita de Monitoramento do Pronatec/Bolsa Formação

Verifcou-se  que  por  ocasião  da  visita  de  monitoramento,  realizada  entre  24/10/2013  e
25/10/2013,  foi  emitdo o  Ofcio  n°  575/2014-DIR/SETEC/MEC da  Diretoria  de  Integração  das
Redes de Educação Profssional e Tecnológica-Secretaria de Educação Profssional e Tecnológica
onde foram encontrados itens que não atenderam satsfatoriamente as exigências previstas nas
normas  regulamentares  do  Pronatec/Bolsa-Formação.  Para  as  situações  identfcadas,
recomendaram-se  ações  de  melhoria/adequação  visando  o  atendimento  aos  padrões  de
funcionalidade e qualidade exigidos. São eless

-  Sistematzar os procedimentos de auto-avaliação dos cursos, com registro em
formulários próprios e elaboração de relatórios;
-  Estender  o  contrato  de  seguro  contra  acidentes  a  todos  os  estudantes  do
Pronatec-Bolsa Formação; 
-  Insttuir  regulamentação  interna  para  a  atuação  dos  servidores  na  Bolsa-
Formação, em conformidade com a legislação em vigor. 

Importante  destacar  que  foi  mencionado  no  parecer  que  as  unidades  que  não  atendem  às
condições mínimas de oferta, serão acompanhadas através de novas visitas de monitoramento,
devendo solucionar os problemas indicados antes da nova visita.

As unidades que não atendem às condições mínimas de oferta, de acordo com o
Parecer Final da Comissão de Avaliação, serão acompanhadas através de novas
visitas de monitoramento, devendo solucionar os problemas indicados antes da
nova visita.

Cidade Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, Av. Roraima n. 1000, Camobi, Prédio nº 47
Administração Central, 5º andar, Sala 524, fone (55) 3220 9697, audinufsm@ufsm.br, SANTA MARIA, RS.

mailto:audinufsm@ufsm.br


14

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
AUDITORIA INTERNA 

Causa

Falta  de  sistematzação  dos  procedimentos  de  autoavaliação  dos  cursos,  com  registro  em
formulários  próprios  e  elaboração  de  relatórios,  da  extensão  do  contrato  de  seguro  contra
acidentes a todos os estudantes do Pronatec, e a regulamentação interna para a atuação dos
servidores na Bolsa-Formação Pronatec, conforme exigido no Ofcio n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC. 

Efeito

Descumprimento do Ofcio n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC. 
 

Manifestação da Unidade Examinada

Quanto a:
a) Sistematzar  os  procedimentos  de  autoavaliação  dos  cursos,  com  registro  em  formulários
próprios  e elaboração de relatórios  –  Considerou-se  que a  inserção de todos  os  lançamentos
referentes às aulas estar no SIE essa sistematzação fcou mais clara e efetva, podendo a qualquer
tempo ser consultado o Diário de Classe das disciplinas dos cursos individualmente. 
b)  Estender  o  contrato  de  seguro  contra  acidentes  a  todos  os  estudantes  do  Pronatec-Bolsa
Formação – Neste ano de 2014 houve uma restrição de rubricas e não foi possível novamente
fazer a cobertura total dos alunos, inclusive no segundo semestre o recolhimento dos recursos
aconteceu antes das previsões e muitos cursos cuja execução aconteceu a partr de setembro não
tveram  recursos  sem  além  da  rubrica  de  bolsas.  Os  comprovantes  de  devolução  foram
demonstrados e em 2015 só chegou recurso do Pronatec para saldar os débitos de 2014 no mês
de abril.
c)  Insttuir  regulamentação  interna  para  a  atuação  dos  servidores  na  Bolsa-Formação,  em
conformidade com a legislação em vigor – Esta recomendação da Equipe do MEC foi pautada em
modelos que os Insttutos Federais já haviam desenvolvido. Nós, das Escolas Técnicas Vinculadas
às  Universidades  Federais  reiteramos  que  nossa  estrutura  era  diferente  e  com  autonomia
individual, inclusive na forma de administração dos recursos. Por isso, em acordo das três escolas
técnicas ofertantes (Politécnico, CTISM e CAFW) não foi desenvolvido um Regulamento Interno do
Pronatec, fcando a legislação vigente como instrumento padrão. 

Análise da AUDIN

Verifcou-se a sistematzação dos procedimentos de autoavaliação dos cursos do Pronatec pelo
SIE, e a não extensão do contrato de seguro contra acidentes a todos os estudantes do Pronatec,
bem como que não há regulamentação interna para a atuação dos servidores na Bolsa-Formação
Pronatec, conforme exigido no Ofcio n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC. 
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Recomendação
Recomenda-se  nas  próximas  edições  do  Pronatec,  a  extensão  do  contrato  de  seguro  contra
acidentes a todos os estudantes, conforme exigido no Ofcio n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC. 

6.2) COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SANTA MARIA

a) Pagamento das Bolsas para Docentes e Pessoal de Apoio Administratio

Situação Encontrada

Verifcou-se na documentação apresentada pelo CTISM, o recebimento de Auxílio Financeiro a
Estudantes partcipantes dos Cursos FIC do Programa Bolsa Formação do PRONATEC, referente ao
mês  de  maio/2014,  sem  a  relação  dos  Bolsistas  por  Unidade,  Empenho  2014NE400680  R$
1.729,00.

Causa

Falta  de  apresentação  da  relação  dos  Bolsistas  por  Unidade  para  o  recebimento  de  Auxílio
Financeiro realizado por meio de depósito bancário.

Efeito

Descumprimento dos critérios de formalização do pagamento dos Bolsistas do Pronatec.

Manifestação da Unidade Examinada

O  valor  refere-se  a  três  bolsistas  regularmente  matriculados  e  com  frequência  no  Curso  de
AGRICULTOR  FAMILIAR  –  FAXINAL,  conforme  documentação  constante  na  Coordenadoria  de
Registros Escolares do CTISM. Alguns pagamentos eram realizados em períodos distntos devido a
problemas  com  cadastro  de  contas-correntes  informadas  pelos  alunos.  Os  pagamentos  estão
discriminados no Portal da Transparência Federal em nome dos alunos  ......................................,
CPFs  .........................,  .....................................................,  CPFs  ........................,
..................................., CPFs ..........................., conforme Ordem Bancária ..........................
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Análise da AUDIN

Verifcou-se a falta de apresentação da relação dos Bolsistas por Unidade para recebimento do
Auxílio Financeiro, ocasionando descumprimento dos critérios de formalização do pagamento dos
Bolsistas do Pronatec. 

Recomendação
Recomenda-se que seja anexado aos pagamentos de servidores atvos e inatvos a relação dos
bolsistas benefciados por unidade.

b) Publicação dos Horários Atualizados dos Bolsistas

Verifcou-se a falta de publicação no CTISM no ano 2014, do quadro de horários para bolsistas,
previsto no art. 15º parágrafo 3º resolução n° 04 do FNDE, Princípio da Publicidade.

§ 3º Os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fxados
em local público e no síto da insttuição;

Causa

Falta de publicação do quadro de horário para bolsistas.

Efeito
Descumprimento do normatvo a ser seguido art. 15º do parágrafo 3° da resolução n° 04 do FNDE.

Manifestação da Unidade Examinada

Estamos  tentando  recuperar  as  informações  do site  antgo do CTISM,  no qual  eram feitas  as
publicações referentes ao PRONATEC.

Análise da AUDIN

Verifcou-se que não foi fxado em local público e no síto da insttuição o quadro de horários de
trabalho dos bolsistas conforme preconizado no art. 15º do parágrafo 3° da resolução n° 04 do
FNDE.
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Recomendação
Recomenda-se que nas próximas edições do Pronatec, a Coordenação do Colégio providencie a
publicação e atualização periódica dos horários dos bolsistas no síto da Insttuição na internet
bem como em mural público ou porta da sala em que o bolsista exerce as atvidades do programa.

c) Termos de Compromissos e Comproiantes de Matrículas dos Benefciários

Verifcou-se  que  não  constava  na  documentação  do  Pronatec  do  CTISM  os  termos  de
compromissos e comprovantes de matrículas dos benefciários matriculados, com as respectvas
listas de presenças, conforme exigência do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE.

J.  colher  assinatura  de  Termo  de  Compromisso  e  Comprovante  de  Matrícula
(Anexo  III desta  resolução)  dos  benefciários  matriculados  nas  vagas  da  Bolsa-
Formação, mantendo-os  arquivados,  juntamente  com  as  respectvas  listas  de
presença, pelo prazo mínimo de vinte anos após o encerramento dos cursos e
disponibilizando a documentação ao MEC e aos órgãos de controle sempre que
solicitada;

Causa

Falta de cumprimento do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE, não estando anexada a
documentação  suporte  (lista  de  presença)  os  Termos  de  Compromissos  e  Comprovante  de
Matrículas dos benefciários matriculados.

Efeito

Descumprimento do Art. 5º, III, “j” da Resolução n° 04/2012 – FNDE.

Manifestação da Unidade Examinada

Os Termos de Compromissos e Comprovantes de Matrículas dos Benefciários encontram-se na
Coordenadoria de Registros Escolares do CTISM, nas pastas individuais dos alunos.

Análise da AUDIN

Verifcou-se que não consta com as respectvas listas de presenças, os termos de compromissos e
comprovantes de matrículas dos benefciários matriculados, conforme exigência do Art. 5º, III, “j”
da Resolução n° 04/2012 – FNDE.
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Recomendação
Recomenda-se que os termos de compromissos e comprovantes de matrículas sejam arquivados
por 20 anos, conforme Resolução n° 04/2012 – FNDE.

7 CONCLUSÕES

O objetvo principal desta atvidade de auditoria foi o de verifcar a regularidade da aplicação dos
recursos em ações do Pronatec e como são realizados os procedimentos de controle destas ações
no âmbito da UFSM.

Diante dos achados encontrados, pode-se concluir que hás

I. Falta de sistematzação e/ou padronização dos procedimentos de autoavaliação dos cursos
entre os Colégios Politécnico e CTISM;

II. Controles  com  defciência  de  formalização  que  necessitam  de  aprimoramento  para
cumprimento  da  legislação  a  ser  seguida,  e  das  exigências  dos  órgãos  de  controle  e
monitoramento do MEC;

III. Sobreposição da carga horária e incompatbilidades de horários. 

Diante dos resultados obtdos, recomenda-ses

Recomendação 1:  a sistematzação e/ou padronização dos procedimentos de autoavaliação dos
Cursos do Pronatec;

Recomendação 2:  o aprimoramento dos controles das ações do Pronatec em cumprimento ao
Ofcio n° 575/2014-DIR/SETEC/MEC;

Recomendação  3:  Analise-se  a  possibilidade  de  compensação  das  horas  de  sobreposição
verifcadas ou a resttuição o valor recebido indevidamente das horas de trabalho consideradas
como sobreposição. 

8 ENCAMINHAMENTOS

Tendo sido identfcada a falta de sistematzação e/ou padronização nos controles das ações do
Pronatec nos Colégios Politécnico e Técnico Industrial de Santa Maria, encaminha-se o presente
relatório  ao  Gabinete  da  Reitoria  para  ciência,  e  as  Coordenações  do  Pronatec  do  Colégio
Politécnico  e  CTISM,  para  tomada  de  providências  quanto  às  recomendações,  no  que  lhes
compete.
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É o que consta para o presente relatório.

A auditoria, como uma atvidade de assessoramento à Administração, tem caráter essencialmente
preventvo, com o objetvo de agregar valor à gestão e contribuir para melhoria das operações da
Insttuição.  As  ações  da  Auditoria  Interna  são  pautadas  por  uma  abordagem  sistemátca  e
disciplinadas  que  buscam  o  fortalecimento  da  gestão,  através  da  racionalização  de  ações  de
controle interno e de assistência na consecução de seus objetvos.

          

           Santa Maria – RS, 13 de Março de 2019.

PAULO CÉSAR BARBOSA ALVES 
 Auditor – UFSM

De acordos

IVAN HENRIQUE VEY
Auditor-Chefe – UFSM

Portaria nº 91.491/2018
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