
As principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da 
legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos  

Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 

Nos últimos anos o Sesc Pernambuco vem aprimorando seus controles internos com o objetivo 

de proteger seu patrimônio e imagem e manter dados confiáveis em busca da eficácia operacional, 

principalmente na qualidade dos seus serviços prestados. 

Em 2013 o Sesc implementou o Programa de Gerenciamento da Continuidade de Negócios 

(GCN), que foi criado no sentido de proporcionar às atividades consideradas essenciais um menor risco 

de interrupção quando ocorrerem falhas ou indisponibilidade dos recursos materiais, humanos e de 

informação normalmente disponíveis para a sua execução. Complementarmente, serviu para definir 

“rotas alternativas” para realização dessas atividades com o menor nível de indisponibilidade possível. 

Concluídos os trabalhos, o foco principal recaiu sobre a preservação da imagem que o Sesc 

conquistou ao longo dos anos, através da disponibilidade e excelência dos serviços essenciais, que são 

sustentados por um conjunto de processos que precisam ser mantidos em contínua operação e 

conformidade.  

O GCN é um programa dinâmico, que acompanha a evolução da nossa organização e sua 

estrutura de manutenção foi diluída na nossa estrutura organizacional. Em 2019 foi criado o Comitê de 

Compliance e redefinido o papel e estrutura da Controladoria, que tiveram como justificativa a 

necessidade de aprimorar a eficácia da governança organizacional da instituição, onde proporcionará aos 

gestores do SESC em suas tomadas de decisão, a adequada segurança quanto à conformidade dos atos 

de gestão corporativa aos normativos internos e externos vigentes. 

Com a implantação da Controladoria, o Sesc iniciou em 2019 a retomada da avaliação dos seus 

processos, revendo normas internas como Alienação e Baixa de Bens, Compras, Licitação e 

Almoxarifado, Diárias quando em viagens, entre outras. A partir daí iniciou também a revisão dos riscos 

desses processos juntamente com o Comitê de Compliance. 

O Comitê de Compliance foi uma ação de relevância no Sesc/PE. É composto por quatro 

membros designados por portaria do presidente do Conselho Regional, sendo três conselheiros 

pertencentes ao Conselho Regional do SESC e um empregado de nível superior do quadro 

qualiquantitativo, vinculado ao Presidente, os quais não farão jus a qualquer remuneração pelo exercício 

dessa função. Esse Comitê tem como finalidade assessorar o Presidente nas deliberações de governança 

organizacional, especialmente no acompanhamento da execução das atividades sociais da Diretoria de 

Programas Sociais – DPS, dos investimentos a serem realizados em serviços e obras de engenharia e na 



aquisição de equipamentos, mobiliários e outras despesas de capital executadas pela Diretoria de 

Administração e Finanças – DAF. 

O Departamento Nacional do Sesc elaborou uma Cartilha sobre Gerenciamento de Riscos a qual 

foi divulgada no final do ano de 2019 e subsidiou a metodologia para fomentar a implantação em 

Pernambuco do Programa de Integridade Corporativa do Sesc, estimular a troca de experiências entre os 

departamentos regionais e apoiar a cultura de controles internos, de conhecimento e monitoramento dos 

riscos e consequentemente obter controle melhor da gestão quando da exceção dos seus programas e 

projetos, garantindo a conformidade com as normas internas e externas e resguardando os princípios da 

economicidade, legalidade, moralidade, sustentabilidade, efetividade e transparência de gestão. 

Em dezembro de 2019 o Sesc iniciou a formatação do Programa de Integridade Corporativa do Sesc/PE 

que orientará e dará as diretrizes para mapeamento dos processos, mapeamento dos riscos e estabelecimento 

dos respectivos controles internos. O Programa terá um prazo de três anos para sua implantação e será de forma 

compartilhada entre as áreas responsáveis diretas pelos processos, sendo capitaneado pela Controladoria e o 

Comitê de Compliance. 

 

Avaliação dos controles internos pelo responsável da auditoria interna 

Na estrutura organizacional do Sesc em Pernambuco não consta um órgão de auditoria interna 

específico, pois esta função é desempenhada pelo Conselho Fiscal (CF), órgão da Administração 

Nacional do Sesc, conforme Regulamento, Decreto nº 61.836, de 5 de dezembro de 1967, e 

modificações, no qual compete exercer o papel de controle interno em todas as unidades federativas do 

Sesc. O mesmo realiza anualmente visitas de acompanhamento e auditoria para avaliação da gestão nas 

dimensões: orçamentária, financeira, suprimentos de materiais e serviços, patrimonial, pessoas e 

resultados, gerando relatório ao final da auditoria, o qual é submetido ao Conselho Nacional do Sesc, 

que é formado pelos representantes do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (1), Ministérios 

da Previdência Social (1), Ministério do Trabalho e Emprego (1), Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (1), Confederação Nacional do Comércio (2).  

As recomendações sugeridas pelo Conselho Fiscal orientam as melhorias contínuas nas áreas de 

atuação do Sesc e o Departamento Regional (DR) elabora o plano de providências para atendimento ou 

justificativas das situações identificadas na auditoria do Conselho Fiscal. 

Entretanto, em 30 de julho de 2019, com o objetivo de aprimorar a ação da Controladoria e 

fortalecer o controle interno, foi alterada a estrutura e foco da Controladoria. Dessa forma, a 

Controladoria passou a ter a finalidade de controlar os processos adotados na gestão orçamentária, 

contábil, financeira, patrimonial, administração e prevenção contra riscos, na execução de seus 

programas e projetos, garantindo a sua conformidade com as normas internas do Sesc e da legislação 



externa, aplicável, resguardando os princípios da economicidade, legalidade, moralidade, 

sustentabilidade, efetividade, transparência de gestão, entre outros. Para poder controlar os processos, a 

Controladoria também exercerá o papel de auditoria interna, para reforçar o monitoramento da realização 

dos processos, bem como de ações inerentes às recomendações do Conselho Fiscal ou da CGU, com 

caráter preventivo e corretivo. 

Todas essas ações demonstram a preocupação da instituição em atender às exigências legais internas e 

externas buscando sempre o melhor atendimento ao seu público prioritário e também ao público geral e 

gerando bons resultados para promover a constante melhoria na prática de gestão. 

 

 

 


