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Brasília, 16 de junho de 2017. 

 

 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 

Departamento de Educação Profissional e Promoção Social – DEPPS 

Equipe de Coordenação e Administração do Projeto – EAP/ABC Cerrado 

Brasilia – DF 

 

Prezados Senhores: 

 

Estamos apresentando nosso relatório de auditoria independente do Projeto de Fomento da 

Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Cerrado – ABC CERRADO, financiado pelo 

Acordo de Doação firmado entre o BIRD e o SENAR. 

 

Os nossos exames de auditoria independente foram efetuados de acordo com as Normas 

Internacionais de Auditoria, divulgadas peça Federação Internacional de Contadores. Os 

exames de acordo com as normas internacionais de Auditoria pressupõem: o adequado 

planejamento dos trabalhos, a avaliação e a comprovação dos sistemas de controles internos 

e dos procedimentos contábeis adotados pelo SENAR, por intermédio da Equipe de 

Coordenação e Administração do Projeto, vinculada ao Departamento de Educação 

Profissional e Promoção Social – DEPPS, e a obtenção de evidências objetivas e suficientes 

que possibilitem chegar a uma conclusão razoável para sustentar as nossas opiniões. 

 

Também, foram observados, para fins de definição dos procedimentos aplicados na 

auditoria independente, os “Termos de Referência para Auditoria Externa” e as 

“Diretrizes: Relatórios Financeiros Anuais e Auditoria de Atividades Financiadas pelo Banco 

Mundial”. 

 

Estamos apresentando o presente relatório de auditoria independente conforme índice 

evidenciado na página seguinte. 
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PARTE 1 - RESUMO EXECUTIVO 
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1.1 RESULTADOS DA AUDITORIA 

 

1.1.1 Relatório com opinião única sobre as demonstrações financeiras do projeto 

 

Emitimos opinião sem ressalvas quanto às demonstrações financeiras, notas 

explicativas e informações complementares do projeto para o período de jan. a 

dez./16. 

 

Para emitirmos nossa opinião foram examinados e considerados:  

 

a.1) A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso; 

a.2) A existência de materialidade nas informações financeiras: 

a.3) O uso dos recursos de acordo com os termos do acordo de doação; 

a.4) A existência de montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados a 

serem reembolsados ao Banco. 

 

1.1.2 Relatório com opinião sobre os controles internos das Administrações Regionais 

e da Administração Central 

 

Emitimos opinião quanto aos controles internos, nas Administrações Regionais e na 

Administração Central, como segue: 

 
ADMINISTRAÇÃO OPINIÃO ASSUNTO 

Central Satisfatório  

Bahia 
Moderadamente 

Satisfatório 

Moderadamente satisfatório quanto ao 

ambiente de controle, conforme 

evidenciado na parte 3, item 3.2, alínea “a” 

deste relatório. 

Distrito Federal Satisfatório  

Goiás Satisfatório  

Maranhão Satisfatório  

Mato Grosso do Sul Satisfatório  

Minas Gerais Satisfatório  

Piauí Satisfatório  

Tocantins Satisfatório  

 

  



7 

 

1.1.3 Relatório sobre as aquisições e contratações de consultores nas Administrações 

Regionais e na Administração Central 

 

Emitimos opinião satisfatória sobre as aquisições e contratações de consultores nas 

administrações regionais e na administração central. 

 

Para emitirmos nossa opinião satisfatória sobre as aquisições de bens e serviços (que 

não os de consultoria), bem como, a seleção e contratação de consultores, foram 

examinados e considerados: 

 

a.1) Os processos de aquisições e de contratação se foram realizados de acordo com 

o Acordo de Doação; 

a.2) Atendem às expectativas de economia e eficiência; 

a.3) Tiveram compatibilidade com o Acordo de Doação; 

a.4) Não identificamos evidências quanto à ações/decisões inadequadas, questionáveis 

ou relacionadas com práticas corruptas, colusivas, fraudulentas, coercitivas ou 

obstrutivas. 

 

1.1.4 Relatório sobre o cumprimento das disposições oficiais em relação à execução 

do projeto das Administrações Regionais e da Administração Central 

 

Emitimos opinião quanto ao cumprimento das disposições oficiais em relação à 

execução do projeto, nas Administrações Regionais e na Administração Central, como 

segue: 
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ADMINISTRAÇÃO OPINIÃO ASSUNTO 

Central 
Cumprimento 

Satisfatório 
 

Bahia 
Cumprimento 

Satisfatório 
 

Distrito Federal 
Cumprimento com 

Exceção 

Cumprimento com exceção devido aos 

registros contábeis não serem efetuados em 

centros de custos específicos, conforme 

descrito na parte 5, item 5.3, alínea “b“, 

deste relatório. 

Goiás 
Cumprimento 

Satisfatório 
 

Maranhão 
Cumprimento 

Satisfatório 
 

Mato Grosso do Sul 
Cumprimento com 

Exceção 

Cumprimento com exceção devido aos 

registros contábeis não serem efetuados em 

centros de custos específicos, conforme 

descrito na parte 5, item 5.6, alínea “b“, 

deste relatório. 

Minas Gerais 
Cumprimento 

Satisfatório 
 

Piauí 
Cumprimento com 

Exceção 

Cumprimento com exceção devido aos 

registros contábeis não serem efetuados em 

centros de custos específicos, conforme 

descrito na parte 5, item 5.8, alínea “b“, 

deste relatório. 

Tocantins 
Cumprimento com 

Exceção 

Cumprimento com exceção devido a Regional 

ter efetuado registro dos ganhos com 

aplicação financeira em conta contábil 

diferente daquela estipulada nos 

regulamentos internos, conforme descrito 

na parte 5, item 5.9, alínea “b“, deste 

relatório. 
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PARTE 2 – AUDITORIA FINANCEIRA 
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2.1. RELATÓRIO COM OPINIÃO ÚNICA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS DO PROJETO 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

 

 

Brasília, 19 de maio de 2017. 

 

 

Ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 

Departamento de Educação Profissional e Promoção Social – DEPPS 

Equipe de Coordenação e Administração do Projeto – EAP/ABC CERRADO 

Brasília - DF 

 

 

Opinião sem ressalva 

 

Examinamos as demonstrações financeiras do Projeto de Fomento da Agricultura de Baixa 

Emissão de Carbono no Cerrado – ABC CERRADO, parcialmente financiado pelo Acordo de 

Doação BIRD n° TF017368, firmado entre SENAR e com o Banco Mundial, referentes ao 

período de janeiro a dezembro de 2016, as quais incluem o IFR 1-A – Demonstrativo de 

Fontes de Usos por Categoria de Despesa e o IFR 1-B – Demonstrativo de Usos de Recursos 

por Componente e Subcomponentes, elaboradas em reais, e examinamos as respectivas 

notas explicativas e informações financeiras complementares contempladas por 

certificados de gastos (SOE) e a movimentação da conta designada. As demonstrações 

financeiras, informações financeiras e notas explicativas do projeto foram elaboradas pelo 

SENAR, com base nas diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para projetos 

financiados pelo Banco Mundial e demais requisitos estipulados no Acordo de Doação BIRD 

N° TF017368. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras e as informações complementares do 

projeto acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os 

recebimentos e pagamentos realizados durante o período de janeiro a dezembro de 2016, 

bem como, as despesas apresentadas para desembolsos foram elegíveis e o uso dos recursos 

está de acordo com os termos do acordo de doação. 
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Base para opinião 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 

financeiras do projeto, respectivas notas explicativas e informações complementares. 

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria 

publicadas pela Federação Internacional de Contadores – IFAC. Essas normas requerem que 

planejemos e executemos a auditoria para obter segurança razoável sobre se as 

demonstrações financeiras do Projeto de Fomento da Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono no Cerrado – ABC CERRADO estão isentas de distorções relevantes. 

 

Outros Assuntos 

 

Auditoria do período anterior 

 

Os valores correspondentes ao período de 01/ago./14 a 31/dez./15, e ao período retroativo 

de 20/jan./14 a 31/jul./14, são oriundos de demonstrações financeiras anteriormente 

auditadas por outros auditores independentes que emitiram o Relatório dos Auditores 

sobre as Demonstrações Financeiras, datado de 27 de junho de 2016, com opinião sem 

modificação, porém, com ênfases quanto à adoção do regime de caixa e elaboração das 

demonstrações financeiras em planilhas eletrônicas. 

 

Responsabilidade da administração do projeto 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, por intermédio da Equipe de 

Coordenação e Administração do Projeto – ABC CERRADO, vinculada ao Departamento de 

Educação Profissional e Promoção Social – DEPPS, é responsável pela elaboração dessas 

demonstrações financeiras, informações complementares e notas explicativas, de acordo 

com as diretrizes de relatórios financeiros e auditoria das atividades financiadas pelo 

Banco, diretrizes sobre os relatórios de supervisão financeira para projetos financiados 

pelo Banco e demais requisitos estipulados no Acordo de Doação BIRD N° TF17368, firmado 

com o Banco Mundial em 1° de agosto de 2014 e pelos controles internos que a Equipe de 

Coordenação e Administração do Projeto – ABC CERRADO, vinculada ao Departamento de 

Educação Profissional e Promoção Social – DEPPS determinaram como necessárias para 

permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 

independente se causada por fraude ou erro. 
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Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 

usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 

evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 

proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Projeto. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração do Projeto, entre outros aspectos, 

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as 

eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC/RS 003688/F-3 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-DF 
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2.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 
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IFR 1-A - Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesa, primeiro semestre 

de 2016, expresso em real. 
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IFR 1-B – Demonstrativo de Usos de Recursos por Componente e Subcomponentes, primeiro 

semestre de 2016, expresso em real. 
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IFR 1-A - Demonstrativo de Fontes e Usos por Categoria de Despesa, segundo semestre de 

2016, expresso em real. 
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IFR 1-B – Demonstrativo de Usos de Recursos por Componente e Subcomponentes, segundo 

semestre de 2016, expresso em real. 
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2.3 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES DO PROJETO 
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Conciliação da Conta Designada, primeiro semestre de 2016, expressa em real 
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Conciliação da Conta Designada, segundo semestre de 2016, expressa em real 

 

 
 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 
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PARTE 3 – RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

  



39 

 

 

RELATÓRIO SOBRE O SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

 

 

Em conexão com nossa auditoria, examinamos os controles internos, nas Administrações 

Regionais de BA, DF, GO, MA, MS, MG, PI e TO e na Administração Central, no período de 

jan. a dez./16, e considerando nossas amostragens, podemos concluir que os controles 

internos são moderadamente satisfatórios, conforme Acordo de Doação BIRD n° 

TF017368, firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. 

 

Controle interno no contexto das normas de auditoria é definido como o processo planejado, 

implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros 

funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos do 

programa no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e 

eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Deficiência de 

controle interno existe quando (a) o controle é planejado, implementado ou operado de tal 

forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas 

demonstrações financeiras; ou (b) falta controle necessário para prevenir, ou detectar e 

corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações financeiras. 

 

Os procedimentos de auditoria foram realizados em base de testes, e assim estes não nos 

permitem necessariamente identificar todas as deficiências de controles internos do 

projeto. Nossas avaliações ou estudos, em conexão com futuros exames ou revisões 

específicas mais amplas, poderão eventualmente revelar outros aspectos passíveis de 

aprimoramento. 

 

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das Demonstrações Financeiras do Projeto 

referentes ao período de 01/jan./16 a 31/dez./16, obtivemos um entendimento do sistema 

de controle interno vigente e avaliamos o risco e controle para determinar os procedimentos 

de auditoria. 

 

Quanto à avaliação dos procedimentos foram avaliadas as premissas descritas nas alíneas de 

“a” a “d”, com os objetivos indicadas na sequência. 
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a) Ambiente de controle 

 

Objetivo: O ambiente de controle deve demonstrar o grau de comprometimento em 

todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto. 

Trata-se da consciência e controle da entidade, sua cultura de controle. É efetivo quando 

as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua 

autoridade e têm consciência, competência e o comprometimento de fazerem o que é 

correto de maneira correta. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Objetivo: A existência de objetivos e metas é condição essencial para a realização dos 

controles internos. A avaliação de riscos é a identificação dos riscos associados ao não 

cumprimento das metas e objetivos operacionais, de informação e de conformidade, 

incluindo: 

 

- a avaliação da probabilidade de sua ocorrência; 

- a forma como serão gerenciados; 

- a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou 

minimizar seu potencial; e 

- a resposta ao risco, indicando a decisão gerencial para mitigar os riscos, a partir de 

uma abordagem geral e estratégica, considerando as hipóteses de eliminação, redução, 

aceitação ou compartilhamento. 

 

c) Informações e comunicações 

 

Objetivo: A comunicação é o fluxo de informações dentro de uma entidade. É essencial 

para o bom funcionamento dos controles. Informações sobre planos, ambiente de controle, 

riscos, atividades de controle e desempenho devem ser transmitidas a todos. 

 

As informações recebidas devem ser identificadas, capturadas, verificadas quanto a sua 

confiabilidade e relevância, processadas e comunicadas às pessoas que as necessitam, 

tempestivamente e de maneira adequada. 

 

d) Monitoramento 

 

Objetivo: Compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando 

assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. Ele é o 

melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo efetivos ou não. Pode ser 

feito tanto pelo acompanhamento contínuo das atividades quanto por avaliações pontuais, 

tais como autoavaliações, revisões eventuais e auditoria. 
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3.1 - NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Há conhecimento das rotinas e ferramentas de acompanhamento das 

informações utilizadas pelos colaboradores, bem como os limites de competências nas 

áreas administrativas e operacionais do Projeto, tais como: financeiro, contabilidade, 

compras e área técnica. O SENAR ADM Central atua como elemento estratégico do 

projeto, ficando responsável pela coordenação geral, aquisição de insumos básicos e 

preparação do material didático vinculado ao Projeto ABC. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Durante a execução dos nossos trabalhos, ficou evidenciado o 

comprometimento e preocupação dos colaboradores do Projeto com a avaliação e 

verificação de riscos. Visualizamos e participamos da realização de diversas reuniões 

técnicas com debates de temas diversos, como: 

 

- traçar estratégias para correção e prevenção de ocorrência de riscos; 

- acompanhamento de melhorias dos processos e fluxos de informações; 

- avaliação de melhorias e benefícios com a redução ou mitigação de riscos no qual o projeto 

está sujeito. 

 

c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os 

Clientes Internos e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR ADM CENTRAL e das 

administrações regionais vinculados ao Projeto ABC com seus respectivos departamentos 

que necessitam das informações sobre o Projeto. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 
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d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto existem aspectos administrativos e 

operacionais. O acompanhamento administrativo é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais, através das informações inseridas no sistema 

SOE, que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. Semestralmente são preparadas 

e entregues ao BIRD os IFR 1ª e IFR 1B, cuja base de informações são as informações 

inseridas no sistema SOE. 

 

Já o acompanhamento operacional é efetuado pelo SENAR ADM CENTRAL às 

administrações regionais mediante o envio dos materiais próprios elaborados para 

atender ao projeto, bem como, o envio de instrutores com objetivo de efetuar as 

capacitações técnicas. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

controles internos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens analisadas. 

 

3.2 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Existe clara segregação de função nos processos de pagamentos, os 

pedidos de pagamentos são ordenados pela coordenadora de programa e Gestora do 

Projeto ABC Cerrado e encaminhado à Controladoria que autoriza o pagamento ao setor 

financeiro, há a preocupação no alcance de metas e cumprimento dos objetivos 

planejados. 

 

Com base na observação da organização dos processos, atendimentos e conversas com 

os responsáveis pelas áreas envolvidas nos trabalhos julgamos como razoáveis os 

ambientes de controle, no entanto, algumas ocorrências foram identificadas nos 

processos examinados conforme descritos no quadro anexo a este relatório. 
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Recomendação: Atentar para o cumprimento de todas as ocorrências descritas. 

 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Quinzenalmente são promovidas reuniões com os coordenadores de campo 

para avaliação do desempenho dos projetos assumidos quanto a sua execução e qualidade 

desejada. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações sobre os programas estão bem disseminadas no corpo 

técnico, sendo que em alguns detalhes mais específicos fica a cargo dos coordenadores 

técnicos (Gestor) e do controle financeiro administrativo, não comprometendo à divulgação 

das informações sobre o programa. 

  

PROCESSO FORNECEDOR TIPO DE GASTO Nº TCTF DATA NF VALOR OCORRÊNCIAS

00254/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 145/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. GUANAMBI/IUIU 328/2016 01/11/2016 1546 2.926,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00255/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 139/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. GUANAMBI/PINDAI 329/2016 22/09/2016 3309 4.490,50         ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00261/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 137/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. GUANAMBI E S. LARANJEIRAS 330/2016 27/10/2016 174 4.480,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00252/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 136/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. GUANAMBI 331/2016 22/11/2016 390 4.263,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00260/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 135/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. GUANAMBI/MALHADA 332/2016 13/10/2016 2 4.172,00          ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00253/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 025/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. GUANAMBI E S. LARANJEIRAS 333/2016 27/10/2016 173 4.480,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00256/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 155/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. FEIRA DA MATA 371/2016 07/11/2016 6357 4.366,88         ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00266/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 154/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. FEIRA DA MATA 370/2016 07/11/2016 6356 4.366,88         ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00263/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 201/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS FEIRA DA MATA 356/2016 07/11/2016 6358 4.366,88         ( 1 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00258/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 153/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. PALMAS MONTE ALTO 369/2016 14/11/2016 177 4.480,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00265/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 152/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. PALMAS MONTE ALTO 368/2016 14/11/2016 178 4.480,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00264/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 151/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. PALMAS MONTE ALTO 367/2016 14/11/2016 176 4.480,00         ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 ), ( 7 )

00311/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 210/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. IUIU 416/2016 09/12/2016 181 4.872,00         ( 4 ), ( 7 )

00310/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 209/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. URANDI 406/2016 09/12/2016 6400 4.990,72         ( 4 ), ( 7 )

00288/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 214/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. GUANAMBI 417/2016 16/11/2016 1 4.872,00         ( 1 ), ( 7 )

00287/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 213/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. CAETITÉ 415/2016 11/11/2016 175 4.872,00         ( 1 ), ( 7 )

00285/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 211/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. BRUMADO 413/2016 21/11/2016 2 4.949,00         ( 1 ), ( 7 )

00286/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 211/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. E DIVS. BRUMADO 414/2016 21/11/2016 3 4.949,00         ( 1 ), ( 7 )

00259/2016 SIND. PROD. RURAIS GUANAMBI TURMA 156/2016 ABC - PROC. PAGTO. INSTRUT., DESLOC. DIVS. BARREIRAS/SANTA R. CASSIA 347/2016 08/11/2016 2 2.880,00         ( 3 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 )

00254/2016 DANILO ALVES PEREIRA INSTRUTORIA TURMA 145/2016 23/11/2016 269 3.360,00         ( 1 ), ( 7 )

00255/2016 VANDER FRANÇA PEREIRA INSTRUTORIA TURMA 139/2016 24/11/2016 272 3.360,00         ( 1 ), ( 7 )

00266/2016 VANDER FRANÇA PEREIRA INSTRUTORIA TURMA 154/2016 24/11/2016 274 3.360,00         ( 1 ), ( 7 )

00278/2016 MARCO AURELIO A. FERNANDES PROD 5 03/04/2017 325 5.833,33         ( 1 ), ( 7 )

00263/2016 VANDER FRANÇA PEREIRA INSTRUTORIA TURMA 201/2016 24/11/2016 273 3.360,00         ( 1 ), ( 7 )

OCORRÊNCIAS:

( 7 ) Ausência dos Check List no processo

ANEXO AO RELATÓRIO SENAR-AR-BA

( 6 ) Falta o Formulário Físico Financeiro e Relação de Pagamentos

( 1 ) Falta de atesto dos serviços prestados

( 2 ) Relatório do instrutor sem a assinatura do Sindicato

( 3 ) Falta a Ficha de Cadastro

( 4 ) Lista de presença sem o completo preenchimento dos dados dos cursistas

( 5 ) Falta a Ficha de Avaliação Final
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As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os Clientes Internos 

e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR AR-BA com seus respectivos 

departamentos que necessitam das informações do projeto e o SENAR ADM Central. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: A entidade está em constante contato com Sindicatos e mobilizadores 

envolvidos nos projetos, orientando e cobrando as prestações de contas, cabendo aos 

coordenadores técnicos em campo o monitoramento contínuo das atividades nos próprios 

locais. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

3.3 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto, bem como o conhecimento das rotinas e ferramentas 

de acompanhamento das informações. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Ficou evidenciada a preocupação dos integrantes do projeto (equipe 

administrativa) na verificação e avaliação de riscos. Durante a realização dos trabalhos, 

podemos observar a realização e reuniões técnicas e administrativas (inclusive com a 

Auditoria) com o objetivo de avaliar, acompanhar e melhorar os processos e fluxos de 

informações, buscando sempre a melhoria do Projeto. 
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c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os 

Clientes Internos e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR AR-DF com seus respectivos 

departamentos que necessitam das informações do Projeto e o SENAR ADM Central. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto foram verificados os aspectos 

administrativos e de gestão. 

 

O acompanhamento administrativo e gerencial é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais (informações incorporadas no Sistema SOE), 

que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.4 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE GOIÁS 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto, bem como o conhecimento das rotinas e ferramentas 

de acompanhamento das informações. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Ficou evidenciada a preocupação dos integrantes do projeto (equipe 

administrativa) na verificação e avaliação de riscos. Durante a realização dos trabalhos, 

podemos observar a realização e reuniões técnicas e administrativas (inclusive com a 

Auditoria) com o objetivo de avaliar, acompanhar e melhorar os processos e fluxos de 

informações, buscando sempre a melhoria do Projeto. 
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c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os 

Clientes Internos e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR AR-GO com seus respectivos 

departamentos que necessitam das informações do Projeto e o SENAR ADM Central. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto existem aspectos administrativos e 

operacionais. O acompanhamento administrativo é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais, através das informações inseridas no 

sistema SOE, que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. 

 

Já o acompanhamento operacional é efetuado pela Regional AR-GO aos produtores 

rurais, que após participarem da capacitação, são selecionados por sorteio para serem 

assistidos pelos técnicos de campo pela assistência técnica e monitorados pelos 

supervisores. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.5 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto. Quanto à organização da documentação foi 

considerada satisfatória e entregue no prazo ajustado. 

 

Os processos de autorização de pagamentos são efetuados pelo coordenador e pela 

superintendência e são executados por único colaborador detentor do acesso bancário 

(departamento financeiro) para efetuar os pagamentos, obtendo assim segregação de 

funções referente ao processo de pagamento. Os documentos são arquivados em 

formato físico e se encontram em meio digital (no portal de gestão de projetos – PGP), 

assegurando assim, a guarda da documentação e informações referente ao projeto. 

 



47 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: O SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Regional - MA, efetua 

reuniões administrativas e técnicas em vários municípios do Maranhão, com intuito de 

avaliar, gerenciar, prevenir e corrigir possibilidades de ocorrências de riscos ou seus 

indícios, maximizando assim, os benefícios advindos do projeto ABC Cerrado. 

 

c) Informações e comunicações 

 

Constatação: Constatamos que as informações sobre o programa estão bem 

disseminadas ao corpo técnico, sendo que em alguns detalhes mais específicos fica a 

cargo dos coordenadores técnicos e administrativo, não comprometendo a divulgação 

das informações sobre o programa. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: O SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração 

Regional – MA efetua monitoramento para a avaliação dos resultados do programa. Os 

prazos e produtos estão sendo cumpridos dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.6 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto, bem como o conhecimento das rotinas e ferramentas 

de acompanhamento das informações. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Fica evidenciada a preocupação dos integrantes do projeto (equipe 

administrativa) na verificação e avaliação de riscos. Durante a realização dos trabalhos, 

podemos observar a realização e reuniões técnicas e administrativas (inclusive com a 

Auditoria) com o objetivo de avaliar, acompanhar e melhorar os processos e fluxos de 

informações, buscando sempre a melhoria do Projeto. 
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c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os 

Clientes Internos e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR AR-MS com seus respectivos 

departamentos que necessitam das informações do Projeto e o SENAR ADM Central. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto existem aspectos administrativos e 

operacionais. O acompanhamento administrativo é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais, através das informações inseridas no sistema 

SOE, que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. 

 

Já o acompanhamento operacional é efetuado pelo SENAR AR-MS aos produtores rurais, 

que após participarem da capacitação, são selecionados por sorteio para serem assistidos 

pelos técnicos de campo pela assistência técnica e monitorados pelos supervisores. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.7 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto, bem como o conhecimento das rotinas e ferramentas 

de acompanhamento das informações. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: Ficou evidenciada a preocupação dos integrantes do projeto (equipe 

administrativa) na verificação e avaliação de riscos. Durante a realização dos trabalhos, 

podemos observar a realização e reuniões técnicas e administrativas (inclusive com a 

Auditoria) com o objetivo de avaliar, acompanhar e melhorar os processos e fluxos de 

informações, buscando sempre a melhoria do Projeto. 
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c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações operacionais do Projeto atendem a dois públicos alvos: Os 

Clientes Internos e Clientes Externos. 

 

O público interno corresponde aos integrantes do SENAR AR-MG com seus respectivos 

departamentos que necessitam das informações do Projeto e o SENAR ADM Central. 

 

O público externo corresponde ao BIRD, Parceiros, Sindicatos, Associações, Consultores, 

Mobilizadores e Participantes do Projeto. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto existem aspectos administrativos e 

operacionais. O acompanhamento administrativo é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais, através das informações inseridas no 

Sistema SOE, que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. 

 

Já o acompanhamento operacional é efetuado pelo SENAR AR-MG aos produtores 

rurais, que após participarem da capacitação, são selecionados por sorteio para serem 

assistidos pelos técnicos de campo pela assistência técnica e monitorados pelos 

supervisores. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.8 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Regional envolvidos no projeto. Quanto à organização da documentação foi 

considerada satisfatória e entregue no prazo ajustado. 

 

Os processos de autorização de pagamentos são efetuados pelo coordenador e pela 

superintendência e são executados por único colaborador detentor do acesso bancário 

(departamento financeiro) para efetuar os pagamentos, obtendo assim segregação de 

funções referente ao processo de pagamento. Os documentos são arquivados em 

formato físico e se encontram em meio digital (no portal de gestão de projetos – PGP), 

assegurando assim, a guarda da documentação e informações referente ao projeto. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 
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Constatação: O SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Regional - PI, efetua reuniões 

administrativas e técnicas em vários municípios do Piauí, com intuito de avaliar, gerenciar, 

prevenir e corrigir possibilidades de ocorrências de riscos ou seus indícios, maximizando 

assim, os benefícios advindos do projeto ABC Cerrado. 

 

c) Informações e comunicações 

 

Constatação: As informações sobre o programa estão bem disseminadas ao corpo 

técnico, sendo que em alguns detalhes mais específicos fica a cargo dos coordenadores 

técnicos e administrativo, não comprometendo a divulgação das informações sobre o 

programa. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: O SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração 

Regional – PI efetua monitoramento para a avaliação dos resultados do programa. Os 

prazos e produtos estão sendo cumpridos dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

3.9 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

a) Ambiente de controle 

 

Constatação: Evidenciamos o comprometimento e responsabilidade dos colaboradores 

do Senar AR-TO com o projeto ABC Cerrado, onde todos têm consciência de suas 

responsabilidades e competência. O SENAR-TO tem uma organização de processos e 

estrutura adequada para realização proveitosa do projeto, tendo funcionário inteirado 

do funcionamento do projeto. 

 

b) Mapeamento e avaliação de riscos 

 

Constatação: O Senar AR-TO efetua reuniões administrativas e técnicas, geralmente em 

caráter mensal no Edifício do Senar AR-TO, com intuito de avaliar, gerenciar, prevenir e 

corrigir possibilidades de ocorrência de riscos ou seus indícios, maximizando assim, os 

benefícios advindos do projeto ABC Cerrado, contudo essas reuniões não geram atas para 

consolidar as diretrizes traçadas. 

 

 

c) Informações e comunicações 
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Constatação: As informações sobre o programa estão bem disseminadas ao corpo 

técnico, sendo que em alguns detalhes mais específicos fica a cargo do gestor do projeto 

e dos supervisores de campo, não comprometendo à divulgação das informações sobre o 

programa. 

 

d) Monitoramento 

 

Constatação: No monitoramento do projeto existem aspectos administrativos e 

operacionais. O acompanhamento administrativo é efetuado pelo SENAR ADM Central 

mediante as prestações de contas mensais, através das informações inseridas no sistema 

SOE, que após consolidadas são encaminhadas ao BIRD. 

 

Já o acompanhamento operacional é efetuado pelo SENAR AR-TO aos produtores rurais, 

que após participarem da capacitação, são selecionados por sorteio para serem assistidos 

pelos técnicos de campo pela assistência técnica e monitorados pelos supervisores. O 

SENAR-AR-TO, efetua monitoramento para avaliação dos resultados do programa 

executando e realizando reuniões entre SENAR – AR-TO e SENAR – ADM CENTRAL, via 

vídeo conferência geralmente uma vez ao mês. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e as amostragens realizadas. 

 

 

 

 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC/RS 003688/F-3 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-DF 
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PARTE 4 – RELATÓRIO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO 

E CONTRATAÇÃO 
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RELATÓRIO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E 

CONTRATAÇÃO 

 

 

 

Em conexão com nossa auditoria, examinamos os processos de aquisições e de contratações, 

nas Administrações Regionais de BA, DF, GO, MA, MS, MG, PI e TO e na Administração 

Central, no período de jan. a dez./16, e considerando nossas amostragens, podemos concluir 

que os processos de aquisições e de contratação foram satisfatórios, atendendo as 

expectativas de economia e eficiência e encontraram compatibilidade com o Acordo de 

Doação BIRD n° TF17368, firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. Porém, não fazemos 

nenhuma representação com relação às questões de interpretação legal, sendo nosso escopo 

definido apenas sobre a aplicação de procedimento definidos de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria e requerimentos específicos do BIRD. 

 

Quanto à avaliação dos procedimentos de aquisições e contratações foram avaliadas as 

premissas descritas nas alíneas de “a” a “c” indicadas na sequência. 

 

4.1 - NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e autorização do gasto, 

a comprovação de sua execução e a posterior liquidação, após o aceite do responsável na 

realização do evento. 

 

Foram identificados gastos nessa modalidade, com aluguéis de veículos, aquisição de 

passagens, confecção de materiais de uso, confecção de materiais didáticos, aquisição de 

licença de uso e pagamentos a consultores. 
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b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de Referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os consultores contratados (instrutores e consultores) não constituem vínculo 

empregatício com o SENAR ADM CENTRAL, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos a pessoas físicas. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR ADM CENTRAL, conforme 

nossas análises dos processos de Shopping, constatamos a aquisição de 01 (um) Notebook 

marca DELL em 21/jun./16, no valor de R$ 4.699,00 e 02 (dois) Notebook marca DELL em 

21/jul./15, no valor de R$ 6.901,78, totalizando os três R$ 11.600,78. Todos os 

equipamentos adquiridos encontram-se devidamente registrado e incluído no Patrimônio do 

SENAR. 

 

Os demais equipamentos necessários às atividades do projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao quadro de funcionários do SENAR ADM 

CENTRAL. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 
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4.2 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de contratações com base 

em três cotações de preços. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de Instrutores, Técnicos de Campo e 

Supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - Instrutores, 

Técnicos de Campo e Supervisores (todos contratados na modalidade de Consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Todos os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-BA, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos a pessoas físicas. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-BA, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 
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Foram comprovados através de notas fiscais, recibos, listas de presenças dos cursos, 

documentos de arrecadação de impostos e contribuições. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

 

4.3 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e autorização do gasto, 

a comprovação de sua execução e a posterior liquidação, após o aceite do responsável na 

realização do evento. 

 

Foram identificados gastos nessa modalidade, com locação de espaços para realização de 

eventos, gastos com alimentação e pagamento de diárias para realização de eventos. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores são efetuados com base nos 

editais de processos seletivos.  

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores 

(todos contratados na modalidade de Consultoria) verificamos que o processo de 

recrutamento e seleção é composto dos seguintes elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 
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Os consultores contratados (instrutores) não constituem vínculo empregatício com o 

SENAR AR-DF, sendo que seus contratos são como prestadores de serviços e sem cláusula 

de exclusividade. Os pagamentos são efetuados mediante recibos de pagamentos a pessoas 

físicas. 

 

O SENAR AR-DF, no Projeto ABC Cerrado, só atua na capacitação dos Produtores Rurais, 

portanto não existe a contratação de técnicos de campo e supervisores, pois não é 

oferecida a assistência técnica aos produtores. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-DF, conforme nossas 

análises nos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao quadro de funcionários do SENAR AR-DF. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

 

4.4 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE GOIÁS 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e autorização do gasto, 

a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite do responsável na 

realização do evento. 

 

Foram identificados gastos nessa modalidade, com aluguéis de veículos, locação de espaços 

para realização de eventos, gastos com alimentação e pagamentos de diárias para 

realização de eventos. 
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b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (os contratados na modalidade de Consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto dos seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-GO, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos a pessoas físicas. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-GO, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao quadro de funcionários do SENAR AR-GO. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 
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4.5 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e verificamos as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e 

autorização do gasto, a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite 

do responsável na realização do evento. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (todos contratados na modalidade de consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-MA, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos as pessoas físicas. 
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c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-MA, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao SENAR AR-MA. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

 

4.6 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL  

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade Shopping) para 

aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na modalidade 

Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo e 

verificamos as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e 

autorização do gasto, a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite 

do responsável na realização do evento. 

 

Foram identificados gastos nessa modalidade, com aluguéis de veículos, locação de espaços 

para realização de eventos, gastos com alimentação e pagamento de diárias para realização 

de eventos. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e supervisores, são 

efetuados com base nos editais de processos seletivos. 
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Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (todos contratados na modalidade de consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-MS, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos as pessoas físicas. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-MS, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao SENAR AR-MS. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

  



62 

 

4.7 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e autorização do gasto, 

a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite do responsável na 

realização do evento. 

 

Foram identificados gastos nessa modalidade, com aluguéis de veículos, locação de espaços 

para realização de eventos, gastos com alimentação e pagamento de diárias para realização 

de eventos. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (todos contratados na modalidade de Consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-MG, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante recibos de pagamentos a pessoas físicas. 
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c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-MG, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao quadro de funcionários do SENAR AR-MG. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas.  

 

4.8 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e verificamos as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e 

autorização do gasto, a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite 

do responsável na realização do evento. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (todos contratados na modalidade de consultoria) 

verificamos que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes 

elementos: 
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- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não constituem 

vínculo empregatício com o SENAR AR-PI, sendo que seus contratos são como prestadores 

de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados mediante recibos 

de pagamentos as pessoas físicas. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-PI, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao SENAR AR-PI. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

 

4.9 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

a) Todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas 

no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto, sendo gastos com a devida 

eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados. 

 

Constatação: Foi evidenciado através de testes nos processos de aquisições (Modalidade 

Shopping) para aquisições de produtos e serviços vinculados ao Projeto ABC Cerrado. Na 

modalidade Shopping, verificamos os elementos determinados pelo “check list” do processo 

e as cotações de preços de no mínimo três orçamentos, a solicitação e autorização do gasto, 

a comprovação de sua execução e a posterior liquidação após o aceite do responsável através 

da atesto da nota fiscal. 
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Foram identificados gastos com locação de espaços para realização de eventos, gastos com 

alimentação e pagamento de diárias para realização de eventos. 

 

b) Os bens e serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis 

foram adquiridos/contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados 

no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco. 

 

Constatação: Os processos de contratações de instrutores, técnicos de campo e 

supervisores, são efetuados com base nos editais de processos seletivos. 

 

Na contratação dos profissionais que atuam diretamente no Projeto ABC - instrutores, 

técnicos de campo e supervisores (contratados na modalidade de Consultoria) verificamos 

que o processo de recrutamento e seleção é composto com os seguintes elementos: 

 

- Protocolo de solicitação; 

- Termo de referência (regras dos serviços a serem contratados); 

- Avaliação e classificação de curriculum dos candidatos; 

- Reunião com os candidatos selecionados; 

- Confecção e assinatura do contrato Padrão de Prestação de Serviços. 

 

Os Consultores contratados (instrutores, técnicos de campo e supervisores) não 

constituem vínculo empregatício com o SENAR AR-TO, sendo que seus contratos são como 

prestadores de serviços e sem cláusula de exclusividade. Os pagamentos são efetuados 

mediante apresentação de notas fiscais. 

 

c) Os bens e serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos e 

patrimoniados, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria foram entregues 

e aceitos pelo Cliente. 

 

Constatação: Com relação aos produtos adquiridos pelo SENAR AR-TO, conforme nossas 

análises dos contratos, constatamos que não houve aquisição de bens patrimoniais para o 

Projeto ABC Cerrado. 

 

Os equipamentos necessários às atividades do Projeto, bem como o pessoal de apoio 

administrativo, são os mesmos pertencentes ao quadro de funcionários do SENAR AR-TO. 
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Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos de aquisições e contratações, considerando as premissas “a” a “c” e as 

amostragens realizadas. 

 

 

 

 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC/RS 003688/F-3 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-DF 
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PARTE 5 – RELATÓRIO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES OFICIAIS 

EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO PROJETO 
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RELATÓRIO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES OFICIAIS EM 

RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

Em conexão com nossa auditoria, examinamos o cumprimento das disposições oficiais em 

relação à execução do projeto, nas Administrações Regionais de BA, DF, GO, MA, MS, MG, 

PI e TO e na Administração Central, no período de jan. a dez./16, e considerando nossas 

amostragens, concluímos que houve cumprimento das disposições oficiais em relação à 

execução do projeto conforme Acordo de Doação BIRD n° TF17368, firmado entre o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – SENAR. Porém, não fazemos nenhuma representação com relação às questões de 

interpretação legal, sendo nosso escopo definido apenas sobre a aplicação de procedimento 

definidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e 

requerimentos específicos do BIRD. 

 

Quanto à avaliação do cumprimento das disposições oficiais em relação à execução do projeto 

foram avaliadas as premissas descritas nas alíneas de “a” a “d” indicadas na sequência. 

 

5.1 - NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado, são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais 

são patrocinados pelo SENAR ADM CENTRAL, não havendo nenhum tipo de cobrança ou 

rateio referente a esses gastos. 

 

Nas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 100% 

dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR ADM 

CENTRAL, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de 

valores vinculados ao projeto e outros valores não vinculados), conforme tabela a seguir: 
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Quanto aos registros contábeis das contas patrimoniais, das receitas e despesas, foram 

considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações da Resolução CFC 1.409/12, 

que regulamenta a contabilização nas entidades sem finalidade de lucros. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR – ADM CENTRAL e as prestações de contas mensais efetuadas 

junto ao Banco Mundial (sistema SOE), bem como, foram analisados os relatórios IRF-1A, 

IRF-1B e conciliação conta designada, semestrais e não detectamos divergências. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base nos registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”.  

 

Constatação: Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens realizadas. 

  

CONTAS DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1.1.1.03.01.002 BANCO C/CONVÊNIO - C/C 6.312-6 – SENAR/BMUNDIAL Conta Exclusiva 

1.1.1.07.01.003 
APLICAÇÃO FINANCEIRA – POUPANÇA C/C 6.312-6 – 

SENAR/BMUNDIAL 
Conta Exclusiva 

1.1.1.07.01.018 
APLICAÇÃO FINANCEIRA – CDB DI C/C 6.312-6 – 

SENAR/BMUNDIAL 
Conta Exclusiva 

1.1.2.13.01.010 ESTOQUES - CONSUMO DE RECURSOS PRÓPRIOS Conta Exclusiva 

2.2.1.03.01.002 
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR – BANCO 

MUNDIAL 
Conta Exclusiva 

3.1.1.05.01.002 
RECEITAS – CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO – BANCO 

MUNDIAL 
Conta Exclusiva 

4.1.3 GRUPO - APLICAÇÕES EM PROGRAMAS ESPECIAIS Grupo Compartilhado 
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5.2 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais 

são patrocinados pelo SENAR AR-BA, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

BA, sendo que existem contas específicas do Projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao Projeto e outros valores não vinculados), conforme tabela a seguir: 

 

 

Quanto aos registros contábeis pelo regime de competência das contas patrimoniais, das 

receitas e despesas, foram considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações 

da Resolução CFC 1.409/12, que regulamenta a contabilização nas entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR AR-BA e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

Central (Sistema SOE) e não detectamos divergências. 

  

CONTAS DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1.1.1.03.01.036 BANCO CONTA-CORRENTE BB 20.436-6 ABC DO CERRADO Conta Exclusiva 

1.1.1.05.01.020 APLICAÇÃO FINANCEIRA-BB CDB C/C BB 20.436-6 - ABC DO CERR Conta Exclusiva 

2.1.1.11.01.002 CONVÊNIO ABC DO CERRADO Conta Exclusiva 

3.1.1.03.01.008 CONV. ABC DO CERRADO/SENAR CENTRAL Conta Exclusiva 

4.1.3 GRUPO - APLICAÇÕES EM PROGRAMAS INTITUCIONAIS 
Grupo 

Compartilhado 
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d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base em seus registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens realizadas. 

 

5.3 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos administrativos e a utilização de bens patrimoniais são patrocinados 

pelo SENAR AR-DF, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio referente a esses 

gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na nossa seleção e amostragem, ficou evidenciado 

que 100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

DF, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao projeto e demais valores). 

 

Quanto aos registros contábeis pelo regime de competência das contas patrimoniais, das 

receitas e despesas, foram considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações 

da Resolução CFC 1.409/12, que regulamenta a contabilização nas entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

Salientamos que a contabilização das despesas não é individualizada em centros de custos 

específicos do projeto ABC Cerrado, sendo as operações integralmente registradas no 

grupo 4.1.3 – Aplicações em Programas Especiais, juntamente com os registros contábeis 

das despesas com os demais programas geridos pelo SENAR AR-DF. 
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Recomendação: Efetuar os registros contábeis das despesas com o projeto ABC 

Cerrado em centros de custos específicos. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR – AR-DF e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

ADM Central (sistema SOE) e não detectamos divergências. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base nos registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Constatação: Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

5.4 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE GOIÁS 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais 

são patrocinados pelo SENAR AR-GO, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 
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b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

GO, sendo que existem contas específicas do Projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao Projeto e outros valores não vinculados). 

 

Quanto aos registros contábeis das contas patrimoniais, das receitas e despesas, foram 

considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações da Resolução CFC 1.409/12, 

que regulamenta a contabilização nas entidades sem finalidade de lucros. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR –AR-GO e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

ADM Central (Sistema SOE) e não identificamos divergências. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base nos registros 

contábeis obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Constatação: Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens realizadas. 

 

5.5 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, sendo que os 

gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais são 

patrocinados pelo SENAR AR-MA, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 
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b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

MA, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao projeto e demais valores). 

 

Quanto aos registros contábeis pelo regime de competência das contas patrimoniais, das 

receitas e despesas, foram considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações 

da Resolução CFC 1.409/12, que regulamenta a contabilização nas entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR AR-MA e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

Central (Sistema SOE) e não detectamos divergências. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base em seus registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens realizadas. 

 

5.6 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, sendo que os 

gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais são 

patrocinados pelo SENAR AR-MS, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 
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b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

MS, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao projeto e demais valores). 

 

Quanto aos registros contábeis pelo regime de competência das contas patrimoniais, das 

receitas e despesas, foram considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações 

da Resolução CFC 1.409/12, que regulamenta a contabilização nas entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

Salientamos que a contabilização das despesas não é individualizada em centros de 

custos específicos do projeto ABC Cerrado, sendo as operações integralmente 

registradas no grupo 4.1.3 – Aplicações em Programas Especiais, juntamente com os 

registros contábeis das despesas com os demais programas geridos pelo SENAR AR-

MS. 

 

Recomendação: Efetuar os registros contábeis das despesas com o projeto ABC 

Cerrado em centros de custos específicos. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR AR-MS e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

Central (sistema SOE) e não detectamos divergências. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base em seus registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 
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5.7 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais 

são patrocinados pelo SENAR AR-MG, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

MG, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao projeto e outros valores não vinculados). 

 

Quanto aos registros contábeis das contas patrimoniais, das receitas e despesas, foram 

considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações da Resolução CFC 1.409/12, 

que regulamenta a contabilização nas entidades sem finalidade de lucros. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR AR-MG e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

Central (sistema SOE) e não detectamos divergências. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base nos registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Constatação: Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as premissas de “a” a “d” e amostragens realizadas. 
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5.8 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PIAUÍ 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, sendo que os 

gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais são 

patrocinados pelo SENAR AR-PI, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio referente 

a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

Constatação: As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-

PI, sendo que existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores 

vinculados ao projeto e demais valores). 

 

Quanto aos registros contábeis pelo regime de competência das contas patrimoniais, das 

receitas e despesas, foram considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações 

da Resolução CFC 1.409/12, que regulamenta a contabilização nas entidades sem 

finalidade de lucros. 

 

Salientamos que a contabilização das despesas não é individualizada em centros de custos 

específicos do projeto ABC Cerrado, sendo as operações integralmente registradas no 

grupo 4.1.3 – Aplicações em Programas Especiais, juntamente com os registros contábeis 

das despesas com os demais programas geridos pelo SENAR AR-PI. 

 

Recomendação: Efetuar os registros contábeis das despesas com o projeto ABC Cerrado 

em centros de custos específicos. 
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c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR AR-PI e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

Central (Sistema SOE) e não detectamos divergências. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base em seus registros 

contábeis e obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

5.9 - NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

a) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica. 

 

Constatação: Os valores alocados ao Projeto ABC Cerrado são específicos do Projeto, 

sendo que os gastos com pessoal administrativos e com a utilização de bens patrimoniais 

são patrocinados pelo SENAR AR-TO, não havendo nenhum tipo de cobrança ou rateio 

referente a esses gastos. 

 

Nas nossas análises efetuadas com base na seleção e amostragem, ficou evidenciado que 

100% dos gastos são referentes ao Projeto. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

b) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna. 

 

As transações efetuadas são registradas na contabilidade do SENAR AR-TO, sendo que 

existem contas específicas do projeto e contas gerais (registros de valores vinculados ao 

projeto e outros valores não vinculados). 
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Quanto aos registros contábeis das contas patrimoniais, das receitas e despesas, foram 

considerados satisfatórios, tendo em vista as determinações da Resolução CFC 1.409/12, 

que regulamenta a contabilização nas entidades sem finalidade de lucros. 

 

Salientamos que o SENAR AR-TO efetuou o registro dos ganhos com aplicação 

financeira da conta 60098-9 BB Renda Fixa LP 100 e da conta poupança de mesma 

numeração, do mês de jun./16, na conta contábil Receitas de Aplicações Financeiras 

3.2.1.01.01.0001 e não na conta do passivo referente ao convênio a realizar, conforme Nota 

Técnica nº 041/DAF/2013. 

 

Recomendação: Observar as determinações técnicas para registro dos fatos. 

 

c) A elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs 

 

Constatação: Foram efetuados testes de consistências entre as informações registradas 

na contabilidade do SENAR –AR-TO e as prestações de contas efetuadas junto ao SENAR 

ADM Central (Sistema SOE) e não identificamos divergências. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

d) Reconciliação dos saldos e da movimentação da Doação com base nos registros 

contábeis obtidos diretamente do “Client Connection”. 

 

Constatação: Há conciliação dos saldos das contas patrimoniais e de resultado. 

 

Recomendação: Sem recomendações, pois foram considerados satisfatórios os 

procedimentos considerando as amostragens realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC/RS 003688/F-3 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-DF 

 

 


