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APRESENTAÇÃO

A Auditoria Geral do Estado, AGE, tem como objetivo primário avaliar o sistema de
controle aplicado no programa Renda Melhor integrante do Plano Estadual de
Combate a Pobreza Extrema através da verificação dos conjuntos de procedimentos,
métodos e rotinas além da avaliação do desempenho do programa no tocante aos
seus objetivos, metas, indicadores, prioridades e da alocação e uso dos recursos
disponíveis para sua execução.

Com base na competência constitucional conferida, a AGE tem realizado Auditorias
Especiais. Essa modalidade objetiva o exame de fatos ou situações consideradas
relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender
determinações expressa de autoridade competente. Classificam-se nesse tipo os
demais trabalhos auditoriais não inseridos em outras classes de atividades

Neste contexto, este Relatório tem como objetivo divulgar a Auditoria Especial
realizada no Programa Renda Melhor Jovem, no período de 15 de fevereiro a 12 de
abril de 2013, com vistas à avaliação do controle interno do programa, tendo a equipe
de auditoria sido designada pelo Auditor-Geral do Estado por intermédio do Ofício
AGE n.º 49/2013 de 15 de fevereiro de 2013.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O debate sobre políticas públicas de mitigação da pobreza e da miséria se tornou
intenso no cenário nacional a partir dos anos 2000. Os primeiros subsídios para a
alimentação e educação (Bolsa-Alimentação e Bolsa-Escola) foram instituídos em
2001, sendo unificados, posteriormente, sob a alcunha de Bolsa Família (BF) em
2003. A ampliação da cobertura do BF contribui para que os indicadores
socioeconômicos clássicos apresentassem desempenho notável, com redução da
pobreza e desigualdade; o aumento da renda dos grupos historicamente excluídos
(mulheres, negros, etc) e a emergência de uma nova classe média reforçaram a
percepção de que o momento era oportuno para trabalhar no caminho de metas mais
ambiciosas.
O lançamento do Plano Brasil sem Miséria vai ao encontro dessas metas, buscando a
superação da extrema pobreza no país, buscando integrar as políticas públicas em
torno desse objetivo. O Plano agrega diversas áreas e iniciativas, como transferência
de renda, acesso a serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência
social, saneamento e energia elétrica e inclusão produtiva. Na área de transferência
de renda, o Bolsa Família desemprenha o papel principal, mas estados e municípios
são incentivados pelo Governo Federal a criar programas complementares de
combate a miséria.
1.2

Cadastro Social Único – CadÚnico

Criado em julho de 2011, o Cadastro Único para programas Sociais (CadÚnico) tem
por objetivo o cadastramento e a manutenção de informações atualizadas das
famílias brasileiras com renda per capita inferior a ½ salário mínimo ou renda familiar
total de até 3 salários mínimos em todos os municípios brasileiros e por isso é
considerado atualmente a base para o direcionamento de recursos de muitos
programas sociais.
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Estão envolvidos no Cadastro Único o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), o estado, o município e a CAIXA.

O MDS é responsável pela Coordenação Nacional do Cadastro e ao governo estadual
cabe motivar e capacitar os gestores municipais, incentivar e acompanhar o processo
de cadastramento, além de estimular a utilização do Cadastro para os programas das
secretarias estaduais e municipais.

A CAIXA fornece os aplicativos de entrada e transmissão de dados, presta apoio
operacional aos municípios, estados e ao Governo Federal, treina e capacita os
agentes de cadastramento, identifica as pessoas cadastradas, atribuindo o Número
de Identificação Social (NIS) e distribui os formulários de cadastramento, com
autorização do MEC. Ela é a grande operacionalizadora do cadastro.
Os municípios são responsáveis pelo cadastramento. São as prefeituras que o
planejam, definem as equipes de cadastradores, realizam as entrevistas junto às
famílias, compilam todas as informações e as remetem para o Governo Federal. Além
disso, os municípios mantêm os registros das famílias sempre atualizados,
monitorando e informando a inclusão ou exclusão de cadastrados e zelando pela
qualidade das informações.

Atualmente o CadÚnico tem mais de 60 milhões de famílias. Ele é obrigatoriamente
utilizado para seleção de beneficiários para os programas sociais do Governo Federal
e podendo também ser utilizados pelos governos estaduais e municipais.
As informações sobre as condições de vida das famílias podem ser organizadas em
seis dimensões:
i. Vulnerabilidade – composição demográfica das famílias, inclusive com a
indicação de mulheres grávidas e amamentando (nutrizes), e também de
pessoas com necessidades especiais;
ii. Acesso ao conhecimento;
iii. Acesso ao trabalho;
6
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iv. Disponibilidade de recursos (renda e despesa familiar per capita e despesas com
alimentação);
v. Desenvolvimento infantil e
vi. Condições habitacionais (acesso a serviços públicos básicos como água,
saneamento e energia elétrica).

1.3

Bolsa Família

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O
Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco de
atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70
mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos
serviços públicos.
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O Programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo território nacional de
acordo com o perfil e tipos de benefícios: o básico, o variável, o variável vinculado ao
adolescente (BVJ), o variável gestante (BVG) e o variável nutriz (BVN) e o Benefício
para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP). Os valores dos
benefícios pagos pelo PBF variam de acordo com as características de cada família - considerando a renda mensal da família por pessoa, o número de crianças e
adolescentes de até 17 anos, de gestantes, nutrizes e de componentes da família.

A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada entre a União, estados,
Distrito Federal e municípios. Os entes federados trabalham em conjunto para
aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Programa, instituído pela Lei 10.836/04
e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04.

A seleção das famílias para o PBF é feita com base nas informações registradas pelo
município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
instrumento de coleta de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de
baixa renda existentes no Brasil.
Com base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas no PBF. No
entanto, o cadastramento não implica a entrada imediata das famílias no Programa e
o recebimento do benefício.
O MDS desenvolve ações de diligências in loco e a distância com base no
cruzamento de dados do Cadastro Único para Programas Sociais. As auditorias e
ações de fiscalização são realizadas também pelas instituições de controle interno e
externo do Poder Executivo, que compõem a Rede Pública de Fiscalização (RPF):
Ministérios Públicos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, Controladoria-Geral da
União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).
O Bolsa Família é um programa de impacto significativo na redução da pobreza mas
muitas famílias se ainda se encontram na linha da pobreza extrema. As dimensões
desse programa, por ser um programa federal, são diferentes das dimensões de um
8
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programa estadual que se faz muito necessário justamente por ser mais focado e
conhecedor das necessidades de forma regionalizada. E o uso do Cadastro Único é
fundamental para mapeamento dos beneficiários e localização de possíveis inclusões
nos programas sociais do governo.
Nesse contexto, o Governo do Rio de Janeiro criou o Plano da Superação da Pobreza
Extrema no Estado do Rio de Janeiro – Rio sem Miséria.
1.4 Objeto de Auditoria
O presente trabalho consiste numa Auditoria Especial que tem como objeto o
pagamento dos benefícios do Programa Renda Melhor Jovem.
1.5 Objetivo
Este trabalho teve como objetivo os mecanismos de controle praticado, pelos agentes
envolvidos, no pagamento dos benefícios buscando contribuir para o aprimoramento
de seus processos, identificando e propondo medidas para minimizar os riscos que
possam afetar o seu desempenho.
1.6 Escopo
O escopo desta auditoria está limitado a verificar o processo de pagamento do
Programa Renda Melhor Jovem, a partir da troca de dados que originam a folha de
pagamento dos beneficiários até o efetivo depósito do benefício realizado pela BB
(Bando do Brasil), no exercício de 2012. As fases que antecedem e sucedem esse
processo poderão ser objeto de auditoria posterior.
1.7 Metodologia
Durante a fase de planejamento de auditoria foram realizadas as seguintes atividades:
•Estudo da legislação pertinente e de documentos técnicos que regulamentam o
programa;
•Reuniões e entrevistas com a equipe gestora do Programa na Secretaria de
Assistência Social, a Superintendência de Integração e Qualificação dos Programas;
•Reuniões e entrevistas com a equipe responsável pelo Programa na Secretaria de
Estado de Educação;
•Reuniões e entrevistas com o PRODERJ, responsável pela operacionalização do
sistema do Programa;
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•Reuniões e entrevistas com a Assessoria de Planejamento e Gestão;
•Reuniões e entrevistas com a Coordenadoria Setorial de Contabilidade;
•Reuniões e entrevistas com a Coordenadoria Setorial de Auditoria;
•Levantamento de dados qualitativos, quantitativos e financeiros;
•Consulta a diversas informações em sítios da internet, como o site do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS; site do Governo do Estado do
Rio de Janeiro e outras;
•Análise das possíveis influências (SWOT);
•Estudo dos agentes envolvidos na atividade (Stakeholders);
•Elaboração da Matriz de Planejamento.
Para alcançar os objetivos desejados e responder as questões de auditoria, foram
utilizados os seguintes elementos como metodologia:
•Análise processual e documental;
•Questionário com perguntas básicas sobre o programa;
•Visita aos agentes envolvidos no Programa;
•Solicitação de senha, somente para consulta, ao sistema do Programa;
•Testes no sistema de gestão;
•Verificação do Controle Interno;
Ao longo do trabalho foram solicitados documentos e informações que serviram de
base para a análise e justificam os achados. Nesse momento foram analisados os
processos

de

pagamentos,

o

sistema

de

gestão,

os

arquivos

digitais

enviados/recebidos, os contratos e termos de cooperação entre os agentes
envolvidos, entre outros.
O questionário foi uma formalização da entrevista realizada com perguntas que já
tinham sido feitas nesta.
O acesso ao sistema era importante para conhecer o layout, a forma de utilização e
extração de informações deste.
Os testes foram utilizados para obter, por meio de amostragem, informações sobre o
andamento do programa. Alguns jovens foram escolhidos, aleatoriamente, para serem
acompanhados, via sistema, em 2012.
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1.8 Limitações
Ao longo do trabalho realizado não ocorreram limitações à realização da Auditoria
Especial. Entretanto, o aprofundamento de algumas análises e a abordagem de
outros tópicos acerca do Processo de Pagamento, que esta equipe infere como
pertinente, não foram possíveis devido à reduzida quantidade de horas destinadas
para a realização desta Auditoria Especial.
1.9 Stakeholders

Os principais atores interessados e envolvidos no Programa e que podem influenciar
e afetar o desempenho são:
PRINCIPAIS ATORES

FUNÇÕES

Implementar o pagamento anual dos benefício, promover a articulação das
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH políticas, apoiar a capacitação dos agentes envolvidos, promover a entrega
dos cartões, etc.

Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC

Responsável pela unificação de todas as bases apresentadas e lista dos
possíveis beneficiários do programa.

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado Responsável pela operacionalização do Sistema do Programa e também
responsável pela operacionalização do pagamento
do Rio de Janeiro - PRODERJ
Banco do Brasil
Sociedade

Responsável pela operacionalização do pagamento do PRMJ
Beneficiários do Programa
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1.10 Análise SWOT
A sigla SWOT é um acrônimo formado pelas palavras inglesas: strengths (pontos
fortes), weaknesses (pontos fracos), opportunities (oportunidades) e threats
(ameaças).
Dentro da perspectiva interna, a partir da qual os elementos podem e devem ser
controlados pelos responsáveis pela atividade, apresentamos a seguir os pontos
fortes e fracos detectados ao longo da nossa análise:

INFLUÊNCIAS INTERNAS
Pontos Fortes (forças)
Pontos Fracos (fraquezas)
 Coordenação do PRMJ formada por gestores
oriundos do Governo Federal com vasta  A comunicação com os jovens sobre as
experiência no Programa Bolsa Família;
regras de ingresso no PRMJ carece de
melhorias.
 Eficiente sistema de gestão do PRMJ e
constante
aprimoramento
junto
ao
PRODERJ;
 Existência de canais de comunicação, para o
recebimento de sugestões, consultas e
denúncias sobre eventuais irregularidades na
implementação do Programa Renda Melhor
Jovem.

E dentro da perspectiva externa à atividade, onde os elementos não são controláveis
diretamente pelos seus gestores, pudemos constatar as seguintes oportunidades e
ameaças:

INFLUÊNCIAS EXTERNAS
Pontos Fortes (oportunidades)
Pontos Fracos (ameaças)
 A utilização de informações do CADÚNICO,  O processo de abertura de contas no Banco
PBF e PRM permite seleção prévia de
do Brasil carece de mecanismos que
potenciais beneficiários;
agilizem fluxo operacional.
 Boas práticas de gestão já adotadas no
Programa Bolsa Família do Governo
Federal;
 Parceria entre instituições públicas estaduais
(SEASDH,
SEEDUC,
PRODERJ),
prefeituras e Banco do Brasil.
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2. ASPECTOS LEGAIS
A concessão do benefício do Programa Renda Melhor Jovem fundamenta-se nas
seguintes normas:
 O Decreto nº 42.999, de 02 de junho de 2011, institui no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, o programa Renda Melhor Jovem, sendo implementado em
caráter piloto nos municípios de Japeri, Belford Roxo e São Gonçalo;
 A Lei nº 6.088, de 25 de novembro de 2011, cria os programas Renda Melhor e
Renda Melhor Jovem, no âmbito do plano de superação da pobreza extrema
do Estado do Rio de Janeiro - Rio sem Miséria;
 O Decreto 43.382, de 28 de dezembro de 2011, dispõe sobre a ampliação da
abrangência dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, alcançando
mais 35 municípios além dos 3 municípios iniciais;
 O Decreto 43.568, de 27 de abril de 2012, dispõe sobre a inclusão de mais 13
municípios nos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem;
 O Decreto 44.124, de 18 de março de 2013, que altera o Decreto 42.999, de 02
de junho de 2011, que instituiu no Estado do Rio de Janeiro o Programa Renda
Melhor Jovem e dá outras providências.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELHOR JOVEM
3.1 Plano da Superação da Pobreza Extrema no Estado do Rio de Janeiro – Rio
Sem Miséria
A superação da pobreza e a redução da desigualdade são desafios para o Estado do
Rio de Janeiro. Enquanto em outros estados da região Sudeste o Índice de GINI, que
mede o grau de concentração de renda, segue uma tendência de queda, no Estado
do Rio de Janeiro o indicador manteve-se estagnado em alto patamar de
desigualdade de renda desde a última década. Como resultado o Estado caiu da 10ª
posição para a 17ª em termos de distribuição de renda.
Numa análise sob a ótica da redução no número de indigentes, o Estado do Rio de
Janeiro, dentre os demais estados da Região Sudeste, foi o que apresentou o menor
percentual de queda, no período de 2003 a 2009.
Mesmo com a terceira maior renda per capita entre as Unidades Federadas
Brasileiras, mais de 586 mil pessoas, de acordo com o Censo 2010, ainda vivem no
nosso Estado com uma renda per capita mensal inferior a R$ 70,00 – valor definido
pelo Governo Federal como a linha de pobreza extrema no âmbito do Plano Brasil
Sem Miséria, lançado em 2011.
A atuação do Poder Público faz-se necessária para reduzir tais assimetrias para que a
população em situação de pobreza e, em especial, de pobreza extrema tenha
melhores oportunidades para se apropriar dos benefícios do desenvolvimento.

Partindo dessa premissa, foi criado o Plano da Superação da Pobreza Extrema no
Estado do Rio de Janeiro – Rio Sem Miséria. O Plano parte da premissa que a
situação da pobreza extrema não se refere apenas à insuficiência de renda. Ela
reflete também o desigual acesso às políticas públicas e às oportunidades sociais e
econômicas e se manifesta nas diversas dimensões da vida das famílias e das
pessoas: condições de moradia, educação, saúde, trabalho, acesso a serviços e
políticas públicas, lazer, convivência familiar, perspectivas de futuro, dentre outras.
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Assim faz-se necessário um conjunto de ações articuladas para enfrentar os múltiplos
determinantes da pobreza.
Nesse sentido, o Plano de Superação da Pobreza Extrema do Rio de Janeiro – Rio
Sem Miséria- possui os seguintes objetivos específicos:
i. aumentar a renda das famílias extremamente pobres para além do nível de
extrema pobreza, proporcionando a elas condições para realizarem suas
trajetórias de vida maior autonomia e dignidade;
ii. incentivar a permanência e a conclusão com a qualidade do ensino médio
dos jovens de família em situação de pobreza extrema, contribuindo para
ampliar suas oportunidades de inclusão social e econômica e
iii. ampliar a inclusão social da população de baixa renda, articulando suas
capacidades e potencialidades ás oportunidades econômicas e sociais.
Atualmente o programa atende a marca de 1 milhão de pessoas.
Os principais componentes do Plano Rio Sem Miséria são:
i. o Programa Renda Melhor;
ii. o Programa Renda Melhor Jovem;
iii. a Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais e
iv. o Fortalecimento do Acompanhamento Familiar e da Rede SUAS.
O Programa Renda Melhor busca elevar a renda das famílias beneficiárias por meio
de um repasse financeiro igual ao do Bolsa Família de forma que possam superar a
linha da pobreza extrema definida no âmbito do Rio de Janeiro, que é de R$ 100,00
per capita.
O Programa Renda Melhor Jovem tem como objetivo incentivar o jovem que tenha
ingressado no ensino médio com até 18 anos incompletos, em situação de extrema
pobreza, integrantes de famílias beneficiários do Programa Renda Melhor, através de
um incentivo financeiro que será depositado anualmente, de acordo com sua
aprovação, numa poupança e retirado diretamente pelo jovem, por meio do seu
cartão.

O Plano de Gestão de Oportunidades Econômicas e Sociais tem como objetivo
aproximar o mundo da pobreza extrema do mundo das oportunidades econômicas e
sociais, reduzindo a distância de acesso a essas oportunidades. Mais próximos das
15
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realidades locais, o Estado do Rio tem mais capacidade para, articulado aos
municípios, conhecer as demandas e potenciais das famílias em pobreza extrema
aproximando-as das ofertas e possibilidades de cada território – não só mapeando as
oportunidades como também ampliando-as para essas famílias.
E ainda, no Plano do Rio Sem Miséria, há o Fortalecimento do Acompanhamento
Familiar e da Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social). A atuação da equipe
multidisciplinar da Assistência Social nos municípios é fundamental pois conhecem o
território e possuem condições de acompanhar as famílias através dos Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social - CREAS que se encontram vulneráveis. O papel do Estado nesse
processo

é

o

assessoramento

técnico, oferta

de

capacitação

contínua

e

cofinanciamento com o interesse de fortalecer as ações técnicas executadas pelo
municípios, facilitando articulações que potencializem o atendimento às demandas
das famílias no processo de alcance das seguranças sociais.

No quadro abaixo é possível entender a interação entre os Programas.
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3.2 Programa Renda Melhor Jovem

O Programa Renda Melhor Jovem foi instituído pelo Decreto nº 42.999 de 02 de junho
de 2011. É um programa que busca manter os alunos do Ensino Médio na escola e
destina-se, preferencialmente, aos jovens das famílias que recebam o Programa
Renda Melhor e que tenham ingressado na Rede Estadual de Ensino Médio Regular
(incluindo os Ensinos Normal, Médio Integrado e Profissionalizante concomitante)
com até 18 anos incompletos.
Preferencialmente porque além das famílias cadastradas no PRM, são também
beneficiários os alunos das famílias beneficiárias do programa Cartão Família
Carioca, do município do Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar que uma vez assinado o termo de adesão, o jovem beneficiário do
PRMJ não será prejudicado pela suspensão da sua família do PRM. A legislação
prevê as outas situações em que o jovem poderá ser excluído do programa. Ou seja,
o Programa Renda Melhor é uma condicionalidade de entrada mas não de
permanência no programa.
A participação no Programa estará sujeita a aceitação formal do beneficiário e a
adesão se dará no momento de abertura da conta pelo aluno na instituição bancária.
O incentivo é através de um benefício financeiro – Prêmio de Aprovação - depositado
anualmente numa poupança em nome do jovem como prêmio por sua aprovação e
conclusão no Ensino Médio.

O jovem beneficiário deverá ter frequência de 2/3 (dois terços) do total das avaliações
bimestrais estaduais – Sistema de Avaliação Bimestral do processo de ensino e
aprendizagem nas escolas (SAERJINHO) – por ano, promovidas pela Secretaria de
Estado de Educação – SEEDUC, proporcionais ao mês de adesão ao Programa.
O programa foi implementado primeiramente, no ano de 2011, nos municípios de
Japeri, Belford Roxo e São Gonçalo. Hoje o Programa Renda Melhor Jovem já se
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expandiu e atende 51 municípios mais o Município do Rio de Janeiro. A intenção é
que o programa se expanda para todos os 92 municípios ainda em 2013.
Para saber mais sobre o programa, o jovem interessado poderá obter informações no
site www.rendamelhorjovem.rj.gov.br.

3.2.1 Objetivo do Programa
O programa tem por finalidade o desenvolvimento de ações que busquem oferecer a
seus beneficiários oportunidades de desenvolvimento pessoal e social e contribuir
para o aumento da taxa de concluintes do Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro
visando a melhoria dos indicadores de desempenho dos jovens em situação de
pobreza extrema.
Os agentes envolvidos no Programa são além da Secretaria de Estado de Educação,
a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a Prefeitura, o PRODERJ e o
Banco do Brasil.
Diferente do Programa Renda Melhor, o Programa Renda Melhor Jovem não tem
como agente pagador a Caixa e sim o Banco do Brasil. Essa escolha ocorreu devido
ao conhecimento de que o Banco do Brasil estava desenvolvendo uma experiência
semelhante em Minas Gerais que seria um produto bancário já semi-desenvolvido e
disponível para implantação num curto espaço de tempo (uma conta poupança
bloqueada e desbloqueada vinculadas) considerado de extrema importância para a
implantação do Programa Renda Melhor Jovem. Além disso, o banco se
comprometeu a não cobrar nenhuma tarifa pela operacionalização, o que impactou
fortemente a decisão.
3.2.2 Recursos
Os recursos para pagamento dos beneficiários do Programa Renda Melhor Jovem
provém da Secretaria de Estado de Educação, SEEDUC, através do programa
12.362.0301.2244-Incentivo à Conclusão do Ensino Médio, por meio de uma
descentralização da execução de crédito orçamentário para a Secretaria de Estado de
Assistência Social e Direitos humanos, SEASDH, de acordo com a Resolução
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conjunta SEEDUC/SEASDH nº 760 de 18 de abril de 2012 e o Decreto nº 43.257 de
26 de outubro de 2011.
Os recursos da SEASDH destinados ao cumprimento do programa, serão transferidos
de acordo com um cronograma de atividades, em conta específica no Banco do
Brasil, em nome da SEASDH e a partir desta, distribuída para os beneficiários do
Programa Renda Melhor Jovem conforme sua própria determinação quando
preenchidos os requisitos assinalados na Lei nº 6.088/11 e nos Decretos Estaduais nº
42.999/11 e 43.257/11.
Os recursos dessa descentralização deverão ter a sua prestação de contas, por parte
da SEASDH para a SEEDUC, acompanhada de um parecer elaborado pelo setor de
Controle Interno, opinando quanto a regularidade da despesa, observando, as
disposições contidas na Instrução Normativa AGE/SEFAZ nº 24 de 10 de setembro de
2013.
3.2.3 Benefícios
O jovem inscrito no programa receberá um benefício como prêmio pela sua
aprovação em cada ano do Ensino Médio nos seguintes valores:
 R$ 700,00 (setecentos reais) caso seja aprovado na 1ª série do Ensino Médio;
 R$ 900,00 (novecentos reais) caso seja aprovado na 2ª série do Ensino Médio;
 R$ 1.000,00 (mil reais) caso seja aprovado na 3ª série do Ensino Médio;
 R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso o jovem tenha cursado o ensino
Profissionalizante de 4 anos e tenha sido aprovado e
 R$ 500,00 (quinhentos reais) adicionais, ao final do Ensino Médio, caso o jovem
se inscreva na prova do ENEM e obtenha um bom desempenho.

O jovem terá o direito de sacar até 30% do valor recebido anualmente. O saldo dos
benefícios acumulados ao longo dos anos fica depositado na poupança do Banco do
Brasil, tendo sua correção financeira garantida. O jovem só poderá sacar o valor
acumulado ao longo dos anos caso conclua o Ensino Médio. Os benefícios recebidos
19

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

pelo jovem serão automaticamente devolvidos ao Governo do Estado do Rio de
Janeiro caso ele seja excluído do Programa.
O valor contabilizado em favor do beneficiário do Programa Renda Melhor Jovem será
de natureza pessoal e intransferível.

No exercício de 2011, quando o Programa abrangia somente os 3 municípios, 6 mil
jovens foram identificados e destes 4.647 foram aprovados em 2011 e faziam jus ao
benefício. Ao longo do ano de 2012, foram beneficiados 2.612 alunos mais 97 que
receberam o bônus por terem tido desempenho satisfatório no ENEM, num total de
R$ 2.301.200,00.

Já para o exercício de 2012, com a extensão do programa e agora atendendo 52
municípios, a quantidade de jovens beneficiários passou para 39.324. O pagamento
do primeiro lote foi estimado em R$ 7.624.500,00 atendendo 8.803 jovens.
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4. QUESTÕES DE AUDITORIA E MATRIZ DE PLANEJAMENTO

Como já dito anteriormente, esse trabalho de auditoria especial teve como foco o
Fluxo Financeiro do Programa Renda Melhor Jovem. Diante dessa escolha para
objeto de análise por esta auditoria, abaixo é demonstrada a Matriz de Planejamento
e são apontados os principais pontos do programa que embasam o trabalho e
respondem as questões da Matriz.
4.1 Matriz de Planejamento
FONTES DE
INFORMAÇÃO

QUESTÕES DE AUDITORIA

MÉTODO DE COLETA DE MÉTODO DE ANÁLISE
DADOS
DE DADOS

LIMITAÇÕES

1. A gestão do Programa Renda Melhor Jovem é
feita via sistema informatizado em todas as suas
etapas?

Fluxogramas, organogramas,
manuais operacionais e
composição da estrutura utilizada
na gestão do PRM na SEASDH.

Entrevistas, questionários e
observação direta.

2. A troca de informações relativas ao cadastro de
beneficiários do PRM e de pagamentos entre
SEASDH, PRODERJ e Banco do Brasil se dá por
canal seguro e de forma tempestiva?

Fluxogramas, organogramas,
manuais operacionais e
composição da estrutura utilizada
na gestão do PRM na SEASDH.

Solicitação de arquivos
utilizados na troca de
Análise de fluxo e análise
Não foi observada limitação.
informações entre os agentes qualitativa.
envolvidos.

3. A SEASDH divulga em canal público a relação de
todos beneficiários do PRM e respectivo valor de
Website da SEASDH.
beneficio?

Entrevistas, questionários e
observação direta.

4.2 Fluxo Operacional
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Análise de fluxo.

Análise qualitativa.

Não foi observada limitação.

Não foi observada limitação.

CONCLUSÕES POSSÍVEIS

Existe um programa de gestão
eficiente que gera relatórios.

A SEASDH divulga através de
website a relação de
beneficiários do programa.
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A Prefeitura – envia a lista dos Pré-elegíveis que se encontram no Programa Família
Carioca para o PRODERJ.
A SEASDH – envia a lista dos Pré-elegíveis que se encontram no Programa Renda
Melhor para o PRODERJ.
O PRODERJ - de posse das listas enviadas pela Prefeitura e pela SEASDH, realiza
uma unificação dos dados e envia a SEEDUC.
A SEEDUC – realiza batimento junto ao seu sistema próprio, o Conexão Educação,
gerando assim a lista dos Elegíveis. Esse batimento realizado pela secretaria é
importante pois nele são excluídos os jovens que não estão aptos ao programa como
por exemplo, os que não estão frequentando a escola.
É importante destacar que apesar de ser considerado elegível nesse momento, o
jovem só se torna efetivamente beneficiário do programa quando ele próprio inscreve
o seu CPF no site do programa e abre a conta no Banco do Brasil.

A lista dos Elegíveis é enviada ao PRODERJ que faz uma verificação do arquivo e
realiza o batimento com os dados dos estudantes que atualizaram o CPF. Gerando
assim os beneficiários.
Banco do Brasil – como responsável pela operacionalização do pagamento do PRMJ,
após o recebimento da lista dos beneficiários enviada pelo PRODERJ, valida o
arquivo e realiza o pagamento.
4.3 O Sistema do Programa Renda Melhor Jovem
O sistema foi desenvolvido a fim de atender o Acordo de Cooperação Técnica nº
008/2012 celebrado entre o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do
Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ e a Secretaria de Estado de Assistência Social
e Direitos Humanos – SEASDH, no âmbito do Plano Rio Sem Miséria, para apoio,
controle e administração do Programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem.
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O Programa possui um sistema de gerenciamento de valores e acompanhamento da
situação de cada beneficiário no programa. É um aplicativo desenvolvido pelo
PRODERJ que permite a emissão de relatórios gerenciais e a geração de planilhas
com dados sobre os beneficiários, considerando variáveis como nome da escola,
série, cadastro de CPF, agências bancárias e valores já depositados.

O sistema roda em um servidor WEB e foi desenvolvido com a linguagem de
programação PHP e com banco de dados SQL Server. Ele depende de cargas de
dados e trocas de arquivos entre os agentes envolvidos.
Ainda ajuda seus usuários no auxílio aos benefícios sobre locais de referência,
informando a agência bancária mais próxima da residência.
Para acessar a tela principal é necessário digitar o endereço correspondente ao
sistema (http://www.gtc.proderj.rj.gov.br/index.php/login/autentica/rmj). Este link levará
ao Gerenciamento de Tabelas Corporativas (GTC), onde o usuário deverá ser
cadastrado para ter acesso ao sistema.

Após inserir a senha, o sistema abre a tela abaixo com opção de consulta e também
de estatísticas.
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No quadro abaixo é possível observar a interação dos agentes envolvidos com o
sistema.
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4.4 A troca de informações
Em alguns momentos do processo operacional a troca das informações é feita por
intermédio de CD/DVD, que não é considerado um meio seguro. Além disso, os
arquivos são no formato TXT/Bloco de Notas e XLS/Excel, considerados arquivos
editáveis, conforme quadro abaixo.
AGENTES

ARQUIVOS

FORMATAÇÃO

PREFEITURA

Base Família Carioca

Excel

PRODERJ

Base Renda Melhor

Excel

SEEDUC

Lista dos Elegíveis

Excel

SEASDH

Possíveis Elegíveis

Bloco de Notas/TXT

A troca de informações com o Banco do Brasil acontece através de uma página
própria cujo acesso é disponibilizado aos responsáveis do RMJ no PRODERJ. Tratase de uma página protegida com dispositivo de segurança e apropriada ao envio e
recebimento de arquivos de pagamento realizados por órgãos governamentais. A
equipe do RMJ na SEASDH não tem acesso direto a página tendo somente um
responsável no PRODERJ com login e senha para acesso. No entanto, a equipe do
PRODERJ realiza atualizações periódicas no sistema do programa.
Dessa forma e considerando a importância das informações trocadas é possível
observar a fragilidade e a falta de segurança existente no processo.
RECOMENDAÇÃO: é necessário que se implemente um modelo tecnológico de troca
de arquivos em conformidade com as normas e padrões de segurança necessários à
processos dessa natureza.

4.5 O Processo de Pagamento
Todos os envolvidos no processo de pagamento obedecem a um cronograma de
pagamentos do Programa. Os pagamentos são realizados de acordo com a
velocidade com que os jovens abrem suas contas bancárias, após tirarem o CPF, em
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períodos determinados. Portanto, o pagamento estende-se ao longo de todo o ano,
em cotas mensais caracterizadas de lotes.
Etapas do Pagamento
Informar os beneficiários do programa Renda Melhor
Informar os beneficiários do programa Família Carioca
Gera lista de possíveis elegíveis
Verifica alunos
Gera lista de pré-elegíveis
Gera lista de elegíveis (status 1)
Atualiza dados e CPF (status 2)
Abertura de pré-conta (status 3)
Assina termo de adesão e abre conta bancária (status 4)
Gera lista com rendimento escolar
Gera lista de beneficiários
Gera lista de beneficiários com valores
Informa à SEASDH sobre a disponibilidade orçamentária para o PRMJ
Aprovação do processo
Verifica disponibilidade orçamentária
Emite as notas de autorização de despesa e empenho
Liquida e emite ordem de pagamento
Autoriza o pagamento e transfere recursos
Efetua pagamento
Gera retorno de pagamento para PRODERJ e SEASDH
Importa informações do pagamento para o sistema do PRMJ

No Apêndice II este fluxo é melhor detalhado juntamente com o fluxo financeiro.
A seguir apresentamos o fluxo do processo de pagamento do Programa, no modelo
RECI, ferramenta que auxilia na identificação dos Responsáveis pelas atividades
desenvolvidas, quem são os Executantes, quem é Consultado e as pessoas que são
Informadas.
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RE: Responsável Executante; C: Consultado; I: Informado.

Cabe ressaltar que as informações constantes no RECI e sua estrutura foi elaborada
com base em dados coletados ao longo do trabalho dessa auditoria por meio de
entrevistas

4.6 O retorno/conferência dos pagamentos efetuados
O retorno sobre o pagamento dos benefícios é feito através da página própria de
comunicação entre o Banco do Brasil e o PRODERJ. O responsável no PRODERJ
alimenta o sistema com as informações enviadas pelo BB.

4.7 Tratamento dos pagamentos devolvidos
Os valores transferidos ao Banco do Brasil serão restituídos ao Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro:
I. Anualmente: os saldos bloqueados incluindo seus rendimentos, existentes nas
contas de poupança dos alunos que tenham sido excluídos do Programa, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação oficial da SEASDH ao BB;
II. Ao final de vigência do Termo de Cooperação entre a SEASDH e o BB, de sua
renúncia, rescisão ou extinção: os saldos bloqueados incluindo seus rendimentos,
existentes nas contas de poupança dos alunos que tenham sido excluídos no
Programa e eventual saldo remanescente da conta corrente aberta em nome da
SEASDH no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência
do respectivo evento.
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4.8 Testes
De posse da senha que dá acesso ao sistema gerencial do Programa Renda Melhor
Jovem e diante de todas as informações coletadas ao longo do trabalho, foram
realizados testes.
Os testes, feitos por amostragem, consistiram em acompanhar alguns jovens,
beneficiários do programa, ao longo de 2012 com a intenção de observar o
comportamento e os pagamentos realizados a esses jovens.
Jovem I
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Esse jovem está inserido no programa e não apresentou nenhuma irregularidade,
recebendo anualmente todos os benefícios a que tinha direito.
Jovem II

Esse segundo jovem apesar de ter sido aprovado, o que é uma condicionalidade do
programa, teve problemas na abertura da conta não efetivando a sua aderência ao
programa.
Jovem III
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Esse jovem está inserido normalmente no programa, é concluinte do Ensino Médio e
se encontra em situação normal.

4.9 Prestação de Contas do Programa Renda Melhor Jovem

O recurso é descentralizado da Secretaria de Estado de Educação para a Secretaria
de Estado de Assistência Social, conforme a Resolução Conjunta SEEDUC/SEASDH
nº760 de 18 de abril de 2012 e o Decreto nº43.257 de 26 de outubro de 2011 e por
isto a prestação de contas deste recurso é integrante da prestação da Secretaria de
Estado de Educação.

A SEASDH é responsável por prestar contas a SEEDUC, dos pagamentos aos
beneficiários do programa com os recursos da descentralização.
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5. RECOMENDAÇÃO
No item 4 deste relatório, em decorrência das questões de auditoria desenvolvidas,
foram feitas recomendações a serem observadas pela SEASDH, as quais, por fim,
organizamos no quadro a seguir:

QUESTÕES DE
AUDITORIA

RECOMENDAÇÃO

RECOMENDAMOS: a necessidade de implementação de um modelo
4.4

tecnológico de troca de arquivos em conformidade com as normas e padrões
de segurança necessários à processos dessa natureza.
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6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, sugerimos a remessa de cópia do presente relatório à SEASDH,
a fim de que seja cientificada do conteúdo para que se manifeste sobre a
possibilidade, respeitadas a conveniência e a oportunidade, de serem adotadas
medidas para o cumprimento da recomendação de auditoria, objetivando alcançar os
resultados esperados, considerando a melhoria no processo de pagamento do
Programa Renda Melhor.
Que a SEASDH se manifeste sobre a adoção das medidas para cumprimento da
recomendação formulada no item 4.4 e resumida no quadro do item 5 deste
relatório, elaborando um Plano de Ação para sua implementação, a ser
encaminhado para a Auditoria Geral do Estado, com informações que subsidiarão o
seu monitoramento por esta AGE ou encaminhe para essa AGE as justificativas
fundamentadas para a sua não implementação.
E, relativamente às recomendações que a SEASDH julgar não serem convenientes
e oportunas o seu atendimento, que esta encaminhe para a AGE as justificativas
fundamentadas para a sua não implementação.
Propomos, também, o envio de cópia deste relatório para a Auditoria Interna da
SEASDH para conhecimento e avaliação sobre inclusão das questões de auditoria
em seus próximos Relatórios Semestrais de Auditoria.
Dessa forma, a SEASDH deve observar o disposto no artigo 10 da Instrução
Normativa AGE/SEFAZ n.º 02, de 27 de fevereiro de 2008, no que diz respeito ao
Relatório Anual de Auditoria, que será juntado no processo de prestação de contas
dos ordenadores de despesas, conter, em título específico, cumprimento das
recomendações propostas pelo órgão central de controle interno constantes deste
relatório.
AGE, 30 de setembro de 2013.

Gina de Cássia Aires Gomes
Supervisora de Auditoria
Matrícula: 5005900-9

Rui Cesar dos Santos Chagas
Superintendente de Gestão sobre Auditoria
ID: 1943605-0
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APÊNDICES

Apêndice I

Fluxo de Pagamento realizados em 2012 referentes ao exercício de 2011.

LOTE
1
2
3
4
5
6
7
ENEM

N° JOVENS
657
373
196
429
293
442
222
97
2709

VALOR (R$)
R$
569.100,00
R$
326.600,00
R$
168.100,00
R$
366.200,00
R$
256.500,00
R$
380.400,00
R$
185.800,00
R$
48.500,00
R$ 2.301.200,00

Os pagamentos são realizados em lotes de acordo com o período de abertura das
contas pelos estudantes.
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Apêndice II
Fluxo Financeiro Detalhado do Programa

34

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

LISTA DE SIGLAS

AGE : Auditoria Geral do Estado
ASPG: Assessoria de Planejamento e Gestão
BB : Banco do Brasil
BSM : Plano Brasil Sem Miséria
CadÚnico: Cadastro Único do Governo Federal
CEF : Caixa Econômica Federal
CGU : Controladoria Geral da União
CPF : Cadastro de Pessoa Física
CRAS : Centro de Referência de Assistência Social
CREAS : Centro de Referência Especializado de Assistência Social
ENEM : Exame Nacional do Ensino Médio
FGV : Fundação Getúlio Vargas
GTC : Gerenciamento de Tabelas Corporativas
MDS : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MEC : Ministério da Educação e Cultura
NAD: Nota de Autorização de Despesa
NIS : Número de Identificação Social
PBF : Programa Bolsa Família
PFC : Programa Família Carioca
PRM : Programa Renda Melhor
PRMJ : Programa Renda Melhor Jovem
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PRODERJ : Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Estado do Rio de Janeiro
RECI: Responsáveis, Executantes, Consultado e Informados
RPF : Rede Pública de Fiscallização
SAERJINHO : Sistema de Avaliação Bimestral do processo de ensino e
aprendizagem nas escolas
SEASDH : Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
SEEDUC : Secretaria de Estado de Educação
SEFAZ : Secretaria de Estado de Fazenda
SSIPS : Subsecretaria de Integração de Programas Sociais
SSPOA : Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
SUAS : Sistema Único de Assistência Social
SWOT: Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos),
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças)
TCU : Tribunal de Contas da União
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