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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre anotar que em razão da execução do Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna - PAINT/2013, com a realização dos trabalhos de auditoria na Área de 
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, especialmente em Convênios, foi realizada 
avaliação quanto à qualidade da gestão da Unidade no que se refere aos convênios em 
que o Instituto Federal de Sergipe figure como parte integrante, seja como convenente, 
concedente, contratado, contratante ou interveniente, destes instrumentos contratuais. 
 
No levantamento realizado, por meio de solicitações de auditoria, bem como através de 
consulta ao portal de convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.br), verificou-
se que o IFS possui apenas um convênio vigente onde há transferência de recursos da 
União, e que, portanto, se aplica o Decreto nº 6170/2007 e legislação correlata, qual 
seja, o Convênio nº 01/2012, com a Fundação de Seguridade Social – GEAP.  
 
Contudo, conforme informação da Controladoria Geral da União – Regional Sergipe, no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108776 (1ª parte), no item 4.4 que trata 
da Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias, o convênio com a GEAP “não 
tem natureza de convênio e sim de contrato porque consiste no pagamento por serviços 
de assistência à saúde dos servidores ativos e inativos e familiares, inclusive pensionistas 
da Entidade, portanto, não se trata de transferências voluntárias. Dessa forma, o 
acompanhamento da execução e a prestação de contas dos recursos pagos não se 
enquadram nas normas que disciplinam as transferência voluntárias pelos entes da 
Administração Pública Federal.” 
 
Assim, diante de tais informações e em reunião com a Controladoria Geral da União – 
Regional Sergipe, com o servidor M. C. B., foi sugerida a realização de auditoria no 
“Convênio” celebrado entre o Instituto Federal de Sergipe (proponente), a Fundação de 
Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE 
(convenente) e a empresa Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, que consiste na 
concessão de bolsas de estudos para alunos dos cursos técnicos do IFS, visando 
estimular o desempenho dos alunos, reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da 
mão-de-obra para o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis. 
 
Ressalte-se que, por não se tratar de transferência de recursos oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social da União, não foram aplicadas as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse.  
  
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em 
especial às aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização deste trabalho. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação 
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encontrada com respaldo em evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e 
melhorar as operações da entidade.  
 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
Para cumprir com os objetivos propostos nesta ação, foi verificado o convênio celebrado 
entre o IFS, FUNCEFETSE e PETROBRÁS, que consiste na concessão de bolsas de estudos 
para alunos dos cursos técnicos do IFS. 
 
Na análise deste convênio a AUDINT levou em consideração os seguintes normativos:  
 

 Manual Geral do Programa PETROBRAS de Formação de Recursos Humanos; 

 Manual do Usuário, Nível Técnico – Parte II, que traz informações para o 
Coordenador do Programa; 

 As regras contidas no Convênio PRH-PB 27, que são de responsabilidade do 
Instituto Federal de Sergipe. 

 
Conforme item 2.9 do convênio, que trata dos Mecanismos de Acompanhamento de 
Execução, e traz as responsabilidades dos atores envolvidos neste convênio, quais 
sejam, IFS/FUNCEFETSE/ANP/PETROBRAS, apontamos a seguir as que são de 
responsabilidade do IFS e que foram objeto de análise desta AUDINT: 
 

 Encaminhar os relatórios semestrais dos alunos bolsistas; 

 Encaminhar os relatórios finais dos bolsistas; 

 Encaminhar os relatórios anuais dos bolsistas, pós-formatura, durante 03 (três) anos; 

 Enviar, à Petrobras, documentos relacionados aos estudos realizados pelos bolsistas; 

 Realizar, anualmente, a Feira de Ciência e Tecnologia; 

 Realizar reuniões periódicas da Comissão Gestora dos Recursos do PFRH que será 

formada por, no mínimo, três membros: o Coordenador do Programa e dois ou mais 

docentes do quadro permanente da Instituição juntamente com os alunos; 

 Orientar os bolsistas quanto aos estudos direcionados ao setor de Petróleo, Gás, Energia 

e Biocombustíveis e quanto à realização de estágio;  

 Elaborar relatórios anuais de entrada dos alunos, de desempenho e de revisão do 

Programa; 

Faz-se necessário frisar que as etapas do convênio que são de responsabilidade da 
FUNCEFETSE, não foram avaliadas pela AUDINT, pois no presente caso não se aplica Lei 
nº 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as IFE’s e as fundações de apoio. 
Assim, os itens que tratam do repasse das bolsas aos alunos; administração da taxa de 
bancada, bem como a prestação de contas à Petrobras, não foram objeto de análise por 
esta equipe. 
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A ação da Auditoria Interna buscou avaliar o grau de confiabilidade dos controles 
internos da área de gestão de suprimento de bens e serviços, a fim de propor melhorias 
para correção das fragilidades detectadas. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES: 
 
2.1 – Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão 

 
 
CONSTATAÇÃO: 001 
Ausência de orientação aos alunos bolsistas para realização do plano de estudos. 
 
a) Evidências: 
Relatórios semestrais dos alunos bolsistas. 
 
b) Fato: 
Conforme análise dos relatórios semestrais dos alunos bolsistas, apresentados pela 
Coordenação do Convênio IFS/Petrobrás, numa amostra de 4 (quatro) relatórios, em 3 
(três) foram apontados que a ausência de orientação para realização do plano de 
estudos acarretou uma baixa avaliação deste indicador. 
 
Acrescente-se a isso o fato de que a orientação aos alunos bolsistas está dentre as 
responsabilidades do IFS, elencadas no item 2.9, no subitem 7, do Convênio firmado 
com a Petrobrás. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando nº 123/2013/PROPEX o(a) Gestor(a) se manifestou da seguinte 
forma: 
  
“Quando da assinatura do convênio entre o IFS e a Universidade Petrobrás (UP), a 
mesma não tinha definido as ações dos estudantes, com o decorrer do tempo e a 
solicitação por parte da UP para elaboração de Plano de Estudo dos estudantes do IFS, 
percebeu-se a dificuldade na orientação e acompanhamento do desenvolvimento dos 
planos. Diante desta realidade o IFS fez a opção de oferecer como contrapartida os 
editais de orientação e monitoria para garantir melhor aprendizagem, monitoramento 
das ações, visando apresentar resultados consistentes junto a Universidade Petrobras. 
 
MEDIDAS CORRETIVAS 
Assim os estudantes elaboram e executam os respectivos Planos de Estudo sob a 
Coordenação do Convênio IFS/Petrobrás que conta com a colaboração dos 
Professores/Orientadores e Coordenadores dos Cursos, cujos estudantes participam do 
Programa.  Para incentivar a atuação dos Professores/Orientadores no exercício da 
atividade de orientação a PROPEX aplicou parte dos recursos da instituição para custear 
editais de apoio ao Programa contemplando bolsas para os orientadores de plano de 
estudo, orientadores de pesquisas com bolsistas do programa e uma equipe de bolsistas 
para atuarem apoiando as atividades da coordenação e dos Laboratórios dos Cursos: 
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 EDITAL Nº 28/2012/PROPEX PROJETO DE APOIO A PESQUISA DO CONVÊNIO 
IFS/PETROBRAS – Para atuação de alunos como bolsistas (Anexo 1 – cópia do 
edital e folha de pagamento) 

 EDITAL Nº 27/2013/PROPEX/IFS PROPEX PROJETO DE APOIO A PESQUISA DO 
CONVÊNIO IFS/PETROBRAS. Para atuação de alunos como bolsistas nas vagas 
remanescentes (Anexo 2 – cópia do edital) 

 EDITAL 16/2013-PROPEX-PACP-Petrobras. Para atuação de professores como 
pesquisadores com os bolsistas do convenio. (Anexo 3 – cópia do edital e folha 
de pagamento) 

 EDITAL 28/2013-PROPEX-POCP-Petrobras. Para atuação de professores como 
orientadores. (Anexo 4 – cópia do edital e folha de pagamento).” 

 
e) Análise da Manifestação: 
Embora a unidade tenha demonstrado que adotou providências, a fim de sanar as falhas 
apontadas, por meio de seleção de professores orientadores, há necessidade de 
verificar se tais medidas foram eficazes, a partir da avaliação do indicador. Portanto 
permanece a constatação para fins de verificação por esta Auditoria Interna, em 
momento posterior. 
 
Recomendação: 001  
Orientar os alunos bolsistas quanto à realização do plano de estudos, bem como, quanto 
à realização de estágio. 
 
 
INFORMAÇÃO: 002 
Relatório Anual do Programa sem as informações necessárias solicitadas pela 
Petrobrás. 
 
Em análise ao Relatório Anual do Programa PRH PB Nº 27, apresentado pela 
Coordenação do Convênio IFS/Petrobrás, referente ao período de abril a dezembro de 
2012, constatamos a ausência de diversas informações, ali solicitadas, e que são de vital 
importância para a avaliação do convênio por parte da Petrobrás. 
 
Além disso, tem-se que ressaltar que a apresentação de relatórios anuais está dentre as 
responsabilidades do IFS, elencadas no item 2.9, no subitem 8, do Convênio firmado 
com a Petrobrás, e que devem tratar sobre a entrada dos alunos, o desempenho destes, 
bem como a revisão do Programa. 
 
A unidade através do Memorando nº 123/2013/PROPEX apresentou o Relatório Anual 
enviado à PETROBRÁS e a avaliação efetuada pela empresa, divulgada em 05/2013, que 
pontuou a atuação do IFS com 90 pontos do máximo de 100.  
 
Justifica-se, desta forma, que as informações ausentes no Relatório Anual apresentado, 
não são impactantes para avaliação da empresa conveniada, embora seja uma boa 
prática o preenchimento do relatório na íntegra. 
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CONSTATAÇÃO: 003 
Desatendimento parcial aos Deveres do Coordenador do Programa previstos no 
Manual do Usuário, Nível Técnico – Parte II – Informações para Coordenador do 
Programa. 
 
a) Evidências: 
Memorando nº 16/2013 da Coordenação do Projeto IFS/Petrobrás, de 04 de junho de 
2013; 
Portarias nº 1.017 e 1.018, ambas de 26 de abril de 2013; 
Consulta ao SIAPE, no comando CDCOINDFUN; 
Consulta ao SIAFI, no comando CONOB. 
 
b) Fato: 
Em análise ao Memorando nº 16/2013 da Coordenação do Projeto IFS/Petrobrás, bem 
como nas Portarias nº 1.017 e 1.018, de 26 de abril de 2013, constatou-se que a 
nomeação dos Coordenadores e Sub-coordenadores do programa desatendem alguns 
requisitos e/ou atribuições previstas no Manual do Usuário, Nível Técnico – Parte II – 
Informações para Coordenador do Programa, senão vejamos: 
 
O item 2.1, deste Manual, prevê que o Coordenador do Programa deverá atender aos 
seguintes requisitos e/ou atribuições: 
 

 Possuir currículo adequado ao nível e propósito do Programa; 
 Ser contratado em regime de tempo integral pela Instituição de Ensino; 
 Dedicar uma carga horária semanal mínima de 06 (seis) horas às atividades de 

coordenação do programa; 
 Não exercer cargo ou função comissionada; 
 Não estar recebendo bolsa ou qualquer auxílio financeiro de outra agência de 

fomento, nacional ou internacional; 
 Encaminhar à Petrobras formulário de Indicação do Bolsista (Coordenador), que 

deverá ser assinado pelo representante máximo da Instituição de Ensino; 
 Encaminhar à Petrobras cópia do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa 

(Coordenador), assinado pela Instituição de Ensino, Fundação (se aplicável) e o 
Coordenador; (grifo nosso) 

 
Desta feita, ao analisar os requisitos que a Petrobrás exige dos Coordenadores e Sub-
coordenadores do Programa, nomeados pelo IFS, verificou-se, por meio de consulta aos 
sistemas SIAPE e SIAFI, o desatendimento de alguns itens, acima negritados, quais 
sejam, o exercício de cargo ou função comissionada e o recebimento de bolsa ou auxílio 
financeiro por agência de fomento, conforme a seguir exposto: 
 

a) A servidora de CPF Nº 575.***.915-**, Coordenadora do Programa, designada 
por meio da Portaria nº 1.017 do IFS, de 26 de abril de 2013, recebe bolsa do 
Programa PRONATEC; 
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b) O servidor inscrito no CPF Nº 023.***.045-**, Sub-coordenador do Programa, 
designado por meio da Portaria nº 1.017 do IFS, de 26 de abril de 2013, exerce 
Função Gratificada (FG2), como Coordenador de Curso; 

c) A servidora inscrita no CPF Nº 133.***.075-**, Coordenadora do Programa, 
designada por meio da Portaria nº 1.018 do IFS, de 26 de abril de 2013, recebe 
bolsa do Programa PIBEX e exerce Função Gratificada (FG1), como Coordenador 
da CCTEC. 

 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando nº 123/2013/PROPEX o(a) Gestor(a) se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“MEDIDAS CORRETIVAS: 
Os servidores que foram indicados como Coordenadores do programa atualmente 
atendem aos requisitos exigidos pelo Manual de modo que: 

a) A servidora de CPF 575.***.915-** solicitou afastamento do PRONATEC. (ver 
Anexo 6) 

b) O servidor de CPF 023.***.045-** foi dispensado da sua função como 
coordenador de curso. (ver Anexo 7) 

c) A servidora CPF 133.***.075-** atua voluntariamente no PIBEX (ver folha de 
pagamento no Anexo 8) e responde pela CCTEC sem função gratificada (ver 
Portaria 1.465 no Anexo 8).” 

 
e) Análise da Manifestação: 

a) Com relação à servidora de CPF 575.***.915-**, a unidade apresentou cópia do 
comprovante de requerimento do desligamento do programa PRONATEC, bem 
como foi verificado por esta AUDINT, no SIAFI, que não houve mais pagamentos 
para a servidora no referido programa, sanando, assim, a falha apontada; 

b) Com relação ao servidor de CPF 023.***.045-**, a unidade apresentou cópia da 
Portaria nº 1.388 de 25 junho de 2013, que dispensou, a pedido, o servidor da 
referida função gratificada, bem como foi verificado, por esta AUDINT, no SIAPE, 
a exclusão da função na folha de pagamento do servidor, sanando, assim, a falha 
apontada; 

c) Com relação à servidora de CPF 133.***.075-**, a unidade apresentou cópia do 
Memo. 036/2013/DRI/PROPEX, que consta a relação dos bolsistas do PIBEX, para 
o mês de julho/2013, e que demonstra que mesma não mais recebe bolsa do 
programa, bem como foi verificado por esta AUDINT, por meio de consulta ao 
SIAFI, que não houve mais pagamentos para a servidora no referido programa. 
Já com relação ao fato da servidora receber função gratificada, como 
Coordenadora, a unidade apresentou cópia da Portaria nº 1.465 de 05 de julho 
de 2013, que ajusta a estrutura organizacional da Reitoria do IFS, afirmando que 
responde pela CCTEC sem função gratificada. Contudo, em consulta ao SIAPE, no 
dia 30/07/2013, verificou-se que não houve exclusão da referida FG, inclusive 
com recebimento integral da mesma, no mês de julho de 2013. Desta feita, a 
falha apontada foi parcialmente sanada. 
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Recomendação: 001  
Atender o que determina Manual do Usuário, Nível Técnico – Parte II – Informações 
para Coordenador do Programa, dispensando à servidora de CPF 133.***.075-**, 
Coordenadora do Programa, designada por meio da Portaria nº 1.018 do IFS, de 26 de 
abril de 2013, da função gratificada que ainda ocupa. 
 
 
INFORMAÇÃO: 004 
 
Em que pese, não está no escopo deste trabalho à análise das obrigações da FUNCEFTSE, neste 
convênio, não podemos deixar chamar atenção para o que diz o item 8 do Manual Geral do 
Programa, bem como o item 3.3 do Convênio IFS/Petrobrás, que assim tratam:  
 
“Os bens adquiridos com recursos do PFRH deverão ser registrados no patrimônio da 
Convenente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se efetivar o recebimento, e 
informados na prestação de contas. Estes bens serão cedidos ao proponente durante a 
execução do objeto convenial.” 
 
(...) 
 
“Na data de conclusão ou término do convênio, os bens remanescentes que, em do Programa, 
tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos serão de propriedade da 
Instituição executora.” 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Incontestavelmente, na área de Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, a subárea de 
convênios tem sido alvo de diversos apontamentos dos órgãos de controles, tanto 
interno como externo, e por isso, foi incluída no Plano Anual de Auditoria Interna do IFS 
como objeto a ser verificado. 
 
Contudo, no convênio objeto de análise deste relatório, não foi possível aplicar as 
normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos 
de repasse, por não se tratar de transferência de recursos oriundos do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social da União. 
 
Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo deste trabalho, orienta-se 
maior atenção quanto ao cumprimento das obrigações impostas nos Manuais que 
regulam o Programa de Recursos Humanos da Petrobras, aplicáveis ao caso, bem como 
as obrigações de responsabilidade do IFS, impostas no termo de convênio celebrado, 
evitando assim comprometer a regularidade da gestão dos convênios. 
 
Deve-se reconhecer que a gestão deste convênio, por parte do IFS, merece elogios, sinal 
disto foi a avaliação positiva da Petrobrás ao pontuar com 90 pontos o Relatório Anual 
do Programa, referente ao período de abril a dezembro de 2012.  Frisando-se, mais uma 
vez, que esta Auditoria Interna não avaliou as obrigações da FUNCEFETSE, impostas nos 
normativos que regem o convênio. 
 
Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente. 
 
 
Aracaju/SE, 31 de julho de 2013. 
 
 
 

Fernando Augusto de Jesus Batista 
Auditor Interno do IFS 

           
 
 
 

Maria Alvina de Araújo Gomes 
Auditora Titular do IFS 
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