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Processo: 01400.00607712013-76

Município: Brasília - DF

Relatório nO: 201305605

UCI Executora: SFCIDRCULT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura

Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral,

Em atendimento à determinação contida nas Ordens de Serviço n° 201305605 e

201305606, e consoante o estabelecido na Seção m, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC

n.o 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de

contas anual apresentada pela Secretaria-Executiva - SElMinC, consolidando as Unidades da

sua estrutura e agregando o Fundo Nacional de CulturaIFNC.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 01/03 a 03/07/2013,

por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob

exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi

imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor

das peças e respectivos conteúdos exigidos pela Instrução Normativa TCU nO 63/2010 e pelas

Decisões Normativas TCU nOs 119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos

trabalhos de auditoria conduzidos junto à Unidade, providências que estão tratadas em itens

específicos deste relatório de auditoria.

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da Decisão Normativa TCU nO 124/2012,

e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises:
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Secretaria-ExecutivalMinC

Assim, no âmbito da avaliação da gestão 2012 da SE/MinC, foram realizadas as análises

dos seguintes itens do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 124/2012:

Item I - Avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do art. 13 da

lN TCU n° 63/2010;

Item 2 - Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão;

Item 3 - Avaliação dos indicadores instituídos pela unidade jurisdicionada;

Item 5 - Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos;

Item 6 - Avaliação da gestão de pessoas;

Item 7 - Avaliação da gestão das transferências feitas mediante convênio;

Item 8 - Avaliação da gestão de compras e contratações;

Item 9 - Avaliação da gestão dos cartões de pagamento do governo federal;

Item 10 - Avaliação de passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de

créditos ou de recursos;

Item II - Avaliação objetiva sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ;

Item 12 - Avaliação individualizada e conclusiva sobre irregularidade constatada que

tenha sido praticada por responsável arrolável;

Item 13 - Avaliação da gestão do patrimõnio imobiliário de responsabilidade da UJ.

Item 14 - Avaliação da gestão da unidade jurisdicionada sobre as renúncias tributárias

praticadas; e

Item 15 - Situações não contempladas nos demais itens do relatório de auditoria de

gestão, identificadas e analisadas pelo órgão de controle interno, que, na opinião deste, afetem o

julgamento da gestão dos responsáveis arrolados no processo de contas, exceto a avaliação do

atendimento às determinações do TCU.

Todavia, especificamente em relação ao Item 8 - "Avaliação da gestão de compras e

contratações", não foi possível o registro no presente relatório da integralidade das análises

realizadas: durante o acompanhamento da Gestão 2012, foi iniciada a análise do Contrato nO

017/2012, celebrado pelo Ministério da Cultura para a viabilização de sua participação na

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

Contudo, não foi possível a finalização das análises do Contrato n° 017/2012

concomitantemente à realização dos trabalhos da presente Auditoria Anual de Contas em razão

de sucessivas solicitações de dilação de prazo pela Unidade Jurisdicionada para o atendimento às

solicitações realizadas pela Equipe de Auditoria, decorrentes da complexidade das análises

realizadas.

Em razão disso, quando finalizados os trabalhos de auditoria do referido contrato, os

resultados serão encaminhados à Corte de Contas em complementação ao presente relatório.

Fundo Nacional de Cultura:

Remanescente do Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei nO 7.505, de 02 de julho

de 1986, o Fundo Nacional de Cultura - FNC, é um de três mecanismos do Programa Nacional

de Apoio à Cultura - Pronac instituídos pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei nO 8.313, de 23/121

de 1991), quais sejam: /-'�
/\,'
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a) Fundo Nacional da Cultura (FNC);

b) Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); e

c) Incentivo a projetos culturais.

o FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, que

funciona sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, conforme

estabelecer o regulamento, e é constituído pelos os seguintes recursos:

a) recursos do Tesouro Nacional;

b) doações, nos termos da legislação vigente;

c) legados;

d) subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de

organismos internacionais;

e) saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e

II da lei;

f) devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no capítulo II da

lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;

g) um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se

refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a

respectiva origem geográfica regional;

h) três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias

federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal,

deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios; (Redação dada pela

Lei n° 9.999, de 2000);

i) reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de

financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no

mínimo, lhes preserve o valor real;

j) resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação

vigente sobre a matéria;

k) conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente

mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e

Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do

Brasil;

I) saldos de exercícios anteriores; e

m) recursos de outras fontes.

Por ser um fundo contábil, o FNC não possui estrutura física nem quadro de pessoal

próprios. O seu funcionamento, bem como a execução das suas ações, ocorre concomitante com

o funcionamento das Unidades Gestoras do MinC, utilizando-se do quadro de servidores do

MinC lotado nas Unidades Gestoras.

Para registro contábil no Siafi, foram criadas Unidades Gestoras próprias para o FNC,

vinculadas ao Órgão 34902 - FNC, que recebem os lançamentos da execução das ações do

Fundo. As citadas Unidades Gestoras estão relacionadas a seguir:

Orgão 34902 FNC

Unidades Gestoras do Fundo Nacional de Cultura

340001 Coordenação-Geral de Execucão Orcamentária e FinanceiralFNC

340002 Coordenação-Geral Orçamentária. Financeira e Contabilidade/FNC

340004 Fundo Setarial do AudiovisuallFNC

340028 Secretaria de Politicas CulturaislFNC
/a-
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orgão 34902 FNC
Unidades Gestoras do Fundo Nacional de Cultura

340029 Secretaria da Cidadania E Da Diversidade CulturallFNC

340030 Secretaria de Economia CriativalFNC

340032 Secretaria de Articulacão InstitucionaUFNC

340033 Secretaria do AudiovisuallFNC

340034 Secretaria de Fomento E Incentivo A CulturaIFNC

340035 Secretaria-ExecutivaIFNC

340036 Centro Técnico AudiovisuallFNC

340037 Cinemateca BrasileiralFNC

340038 Assessoria de Comunicacão SociallFNC

340041 Diretoria de RelacÕes IntemacionaisIFNC

340042 Diretoria de Pr(Wfamas Esneciais de Infraestrutura CulturallPNC

340048 Coorden-acào-Geral de Tecnolmtia da InfonnacãolFNC

ü FNC tem a finalidade de investimento direto, de até 80% do custo total de cada

projeto, em propostas de natureza cultural das áreas de artes cênicas, música, patrimõnio cultural,

artes visuais, humanidades, artes integradas (que abrangem mais de uma área) e cultura popular.

A clientela do Fundo são instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, de natureza

cultural.

Quanto à previsão orçamentária, estavam previstos na LüA 2012, o montante de R$

483.399,768,00, que representam 22% de todo o orçamento da Função Cultura para o exercício

de 2012.

As principais ações executadas pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, com

recursos do FNC, concentram-se no programa 2027 - Cultura, Preservação, Promoção e Acesso

que representa 93,37% dos recursos do Fundo para 2012, equivalentes ao montante de R$

451.360.348,00.

Assim, no âmbito da avaliação da gestão 2012 do FNC, foram realizadas as análises dos

seguintes itens do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 124/2012:

Item 2 - Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão;

Item 7 - Avaliação da gestão das transferências feitas mediante convênio;

Item 12 - Avaliação individualizada e conclusiva sobre irregularidade constatada que

tenha sido praticada por responsável arrolável

Item 15 - Situações não contempladas nos demais itens do relatório de auditoria de

gestão, identificadas e analisadas pelo órgão de controle interno, que, na opinião deste, afetem o

julgamento da gestão dos responsáveis arrolados no processo de contas, no que diz respeito ao

atendimento às determinações do TCU.

Já em razão da natureza contábil do FNC, que não possui estrutura própria, não foi

possível a realização da análise dos seguintes itens:

Item 3 - Avaliação dos indicadores instituídos pela unidade jurisdicionada;

Item 4 - Avaliação dos resultados dos indicadores dos programas temáticas relacionados

noPPA;

Item 6 - Avaliação da gestão de pessoas;

Item 9 - Avaliação da gestão dos cartões de pagamento do governo federal;

Item II - Avaliação objetiva sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ; e

Item 13 - Avaliação da gestão do patrimõnio imobiliário de responsabilidade da UJ.
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Já os seguintes itens foram avaliados no âmbito da avaliação da gestão 2012 da

Secretaria-Executiva:

Item 1 - Avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos 1 e 11 do art. 13 da

IN TCU n° 6312010;

Item 5 - Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos;

Item 8 - Avaliação da gestão de compras e contratações;

Item 10 - Avaliação de passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de

créditos ou de recursos;

Item 14 - Avaliação da gestão da unidade jurisdicionada sobre as renúncias tributárias

praticadas; e

Item 15 - Situações não contempladas nos demais itens do relatório de auditoria de

gestão, identificadas e analisadas pelo órgão de controle interno, que, na opinião deste, afetem o

julgamento da gestão dos responsáveis arrolados no processo de contas, exceto a avaliação do

atendimento às determinações do TCU.

Por fim, ressalte-se que os controles internos foram avaliados no âmbito da Secretaria

Executiva, cujas análises englobam num mesmo contexto, as Unidades Gestoras da Secretaria

Executiva e do FNC.

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item se considerou as

seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a ela

atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de referência? (ii) As

peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU n° 119/2012, da

DN TCU nO 124/2012 e da Portaria-TCU n° 150/2012?

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens

que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares.

A partir dos exames referentes ao Processo nO 01400.006077/2013-76 e concluiu-se que

a Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União

para o exercício de 2012, contudo as peças não contemplaram totalmente os formatos e

conteúdos obrigatórios nos termos das Decisões Normativas TCU n° 119/2012 e 12412012 e da

Portaria TCU nO 150/2012.

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de solicitação à Unidade Jurisdicionada da

realização de ajustes no rol de Responsáveis, de modo a adequá-lo às disposições do art' 10 da

Instrução Normativa TCU nO 63/2010 e ao formato estabelecido no Anexo II da Decisão

Normativa nO 124/2012. Em razão disso, a Unidade reencaminhou o Rol de Responsáveis tanto

da Secretaria-Executiva, quanto do Fundo Nacional de Cultura, os quais foram juntados ao

processo de contas da Unidade.

Além disso, não foram registradas no Relatório de Gestão todas as informações

solicitadas nos normativos supramencionados, especialmente no que diz respeito aos

instrumentos de transferências voluntárias, sobre os quais não foram integralmente as prestadas

/e/
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as informações exigidas no item 5.3 do Anexo Único da Portaria TCU n° 150/2012. Sobre tais

inconsistências, foram realizados registros específicos no presente Relatório de Auditoria.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, considerou-se a

seguinte questão de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em

especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras planejados ou

pactuados para o exercício, foram cumpridos?

A metodologia da equipe de auditoria consIstIu na análise das ações de maIOr

materialidade da Secretaria-Executiva e do Fundo Nacional de Cultura, bem como na

incorporação dos resultados dos trabalhos de Acompanhamento Permanente da Gestão,

realizadas durante 2012.

Secretaria-Executiva

Para o exercício de 2012, a Lei Orçamentária Anual designou os seguintes valores para

que a Secretaria-Executiva exercesse suas atividades:

UG I Ação Orçamentária Total

420008 - Coordenação.Geral de Gestão de PessoasIDGIISElMinC 92.690.472

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 25.350.424

09HB - Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
5.187.334

Previdência dos Servidores Públicos Federais

2000 - Administração da Unidade 1.193.304

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 1.181.356

2010 - Assistência Pré.Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 55.233

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 487.938

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 2.860.984

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 55.743.032

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais Em Processo De Qualificação E
630.867

ReQualificacão

420045 - Caixa Econômica Federal- PAClPraçaslMinC 60.587.064

12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte. Cultura. Lazer e Serviços Públicos -
60.587.064

Pracas dos Esoortes e da Cultura

420001- Coordenação-Geral de Execução Orçamentaria e Financeira 58.322.550

0284 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa 6.103.043

2000 - Administração da Unidade 52.219.507

420010 - Secretaria-ExeculivaIMinC 9.021.219

2000 - Administração da Unidade 8.905.777

2079 - Formulação e Gestão da Política de Direitos Intelectuais 115.442

420044 - Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural 1.515.127

2000 - Administração da Unidade 1.515.127

420041 • Diretoria de Relações Internacionais - DR! 1.436.286

8197 - Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo 1.436.286
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420017. Assessoria de Comunicação Social 21.913

2000 - Administração da Unidade 8.823

4641 - Publicidade de Utilidade Pública 13.090

Total Geral 223.594.632

Como se aduz das informações acima, considerando o conceito de empenho liquidado,

27% (R$ 60.587.064,00) do total dos recursos utilizados pela Secretaria-Executiva se

concentraram na ação 12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura e Lazer.

Em razão de sua representatividade, a ação 12MG foi selecionada como amostra para a

análise da realização dos produtos esperados, pelo que se verificou a sua baixa execução, com o

atingimento de apenas 20,2% de execução financeira:

Ação
Orçamento Despesas %

Previsto Linuidadas Execucão

12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura,
300.500.000 60.587.064 20,2 %

Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes e da Cultura

Da previsão de 151 espaços de esporte, cultura e lazer na LOA/2012, dois foram

efetivamente implantados em 2012 diretamente pela Secretaria-Executiva, o que corresponde ao

percentual de 1,3%:

Localização
Metas da LOA Realização (fisica e financeira)

Espaço Implantando Valor Previsto Qtd Projetos Recursos Utilizados

Nacional 150 300.DOO.000 2 60.587.064.00

Distrito Federal 1 500.000 .

Total 151 300.500.000 2 60.587.064,00

Ainda no âmbito da análise dos resultados da execução da Açâo 12MG, foi analisada a

execução, ao longo de exercício de 2012, do Contrato n° 051/2011, de R$ 3.198.825,90, cujo

objeto é a contratação de ensino à distância para a formação de gestores e administradores para

os Centros de Artes e Esportes Unificados - CEU's.

Da análise do contrato, no que tange ao exercício de 2012, verificou-se a ocorrência da

utilização dos recursos financeiros do Contrato n° 051/20 II para a execução de objeto menos

abrangente que o definido no Termo de Referência (cobertura de 360 ao invés de 800 Praças),

causada por fragilidades no acompanhamento da execução contratual.

Além disso, verificou-se a baixa efetividade da execução do contrato para o atingimento

das finalidades da Ação 12MG, em razão da renovação das administrações locais em 71,29%, de

acordo com informações prestadas pela Unidade. Isso levou à necessidade de que os entes

federados já contemplados com a primeira turma da capacitação tivessem que ser novamente

incluídos na segunda capacitação.

Ou seja, apesar dos custos despendidos na capacitação de gestores e administradores

para os CEU's, parcela representativa dos alunos perdeu o vínculo com a Administração dos

entes federados.

Fundo Nacional de Cultura dr
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Para a realização da avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão do

Fundo Nacional de Cultura, em especial quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos

objetivos e metas (físicas e financeiras) planejados ou pactuados para o exercício de 2012, foi

realizado o levantamento dos Programas e Ações a ele vinculados e dos seus percentuais de

execução, a seguir sintetizados:

Despesas Liquidadas

UG I Ação Orçamentária Total (R$)

340029 - Secretaria da Cidadania e da Diversidade CulturallFNC 14.749.149

2DK9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a Redes
14.749.149

e Circuitos Culturais

340034 - Secretaria de Fomento e Incentivo a CulturaIFNC 6.337.416

4481 � Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura Previstos na Lei n°
2.445.747

8.313 - Pronac

4796 - Fomento e Promoção a Projetas em Arte e Cultura 656.501

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura 3.235.168

340030 - Secretaria De Economia CriativaIFNC 5.000.000

4796 - Fomento e Promoção a Projetas em Arte e Cultura 5.000.000

340033 - Seuetaria Do AudiovisuallFNC 519.971

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cuhura Previstos na Lei n°
2.621

8.313 - Pronac

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais 517.350

340037 - Cinemateca BrasileiralFNC 430.942

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais 430.942

340035 - Seuetaria ExecutivaIFNC 5.674

4796 - Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura 5.674

Tolal Geral 27.043.152

Em análise ao percentual de execução dos créditos orçamentários destinados na Lei

Orçamentária Anual ao Fundo Nacional de Cultura, restou evidenciada a sua baixa utilização

para o alcance dos objetivos das ações finalísticas do Ministério da Cultura, causada pela

ocorrência de contingenciamentos no cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo

para o exercício de 2012 ao longo do exercício de 2012.

Centrando a análise apenas na meta financeira estabelecida na LOA/20 12,

confrontando-se com os dados de execução do SIAFI, constata-se que a execução das principais

ações finalísticas do FNC ficaram abaixo do previsto. A Lei Orçamentária dotou R$

451.360.348,00 milhões em créditos orçamentários ao FNC para aplicação no Programa 2027 

Cultura: Preservação, Promoção e Acesso. Desse montan1e, somente 5,45% dos créditos foram

executados, conforme registro realizado em item específico do presente relatório.

A ação que alcançou patamar relevante na aplicação dos créditos foi a 6517 

Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura, com execução de 95,15% do valor

previsto. Todavia, deve-se levar em consideração que a dotação financeira na ação em comento

representou 0,75% do montante de créditos do FNC para o Programa 2027.

Especificamente em relação à Ação 6517, no âmbito dos trabalhos de acompanhamento 1-:1

da gestão 2012 do FNC, foi realizada ação de controle visando acompanhar a gestão de;:: c-'
.'-.
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Programa de Intercâmbio em Arte e Cultura, no âmbito da referida Ação 6517, cujo ámi+ .. , .....:..

promover a difusão e o intercâmbio da cultura brasileira nas áreas das artes visuais, do circo, da

dança, do teatro, da música, do audiovisual, da memória, do movimento social negro, do

patrimônio museológico, do patrimônio cultural, das novas mídias, do design, de serviços

criativos, das humanidades, da diversidade cultural e de outras expressões culturais consideradas

relevantes pelo Ministério da Cultura.

Nesse contexto, a referida Secretaria publicou os Editais de Intercâmbio n° 112012 e n°

212012, que destinaram valores que somam R$ 6.150.000,00 para a concessão de auxílio

financeiro, com liberação condicionada disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo

Nacional de Cultura.

Os Editais previam, além da concessão de recursos financeiros para o custeio de

despesas relativas à participação de artistas, técnicos, agentes culturais e estudiosos em

atividades culturais, a prestação de "contrapartida cultural", ou seja, o beneficiário deveria

realizar atividade cultural, indicando o custo, o local e a data da realização como contrapartida

pelo apoio financeiro recebido, a ser comprovada em até 180 dias após o seu retomo da viagem.

A atividade de controle teve como escopo os critérios de seleção e julgamento das

propostas, a metodologia para definir o valor do apoio financeiro e prestação de contas e

cumprimento da contrapartida cultural. De sua execução, constatou-se a utilização de quesitos de

avaliação e julgamento considerados subjetivos, a inexistência de metodologia para justificativa

do valor estipulado da concessão do apoio, a inexistência de publicidade no procedimento de

julgamento das propostas, a não apresentação de documentação necessária para a comprovação

da contrapartida dentro do prazo e a insuficiência de comprovação das obrigações dos

beneficiários na contrapartida cultural em 80% dos casos selecionados na amostra.

Especificamente em relação a não comprovação da "contrapartida cultural", evidencia

se tanto a deficiência de acompanhamento da execução dessa ação por parte da Unidade

responsável, vez que não há monitoramento tempestivo para se fazer valer as obrigações

assumidas pelos beneficiários, como também o comprometimento da avaliação dos resultados e

do Programa, inclusive por não haver um relatório a respeito dos retornos esperados no fomento

à cultura, a partir dos elementos disponíveis para tanto, dentre eles as prestações de contas.

Em síntese, a conclusão foi de que o Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural,

implementado no âmbito da ação orçamentária 6517 - Promoção e Intercâmbio de Eventos de

Arte e Cultura possui problemas estruturais nas etapas de seleção, de acompanhamento, de

cumprimento dos encargos e contrapartidas e da avaliação dos resultados ou efetividade do

Programa, os quais decorrem, em parte, da deficiência dos controles internos administrativos da

Unidade, com a consequente ocorrência de desvios ao longo da gestão, até a consecução dos

objetivos fixados pelo Poder Público. Em razão disso, foram expedidas recomendações com o

objetivo de reformar dos controles internos da ação.

Retomando-se a análise da execução das Ações Orçamentárias do FNC, no que diz

respeito aos resultados físicos obtidos, evidenciou-se o não alcance dos produtos esperados e, por

conseguinte, a baixa utilização do FNC para o alcance dos objetivos das ações do MinC, no ano

de 2012. Isso porque, dos 1.514 projetos planejados, o Ministério teria apoiado 47,

correspondendo a 3,10% do previsto, ou a utilização de R$ 21.359.616 dos R$349.123.952,00 de

//--'
. \ II
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créditos orçamentários alocados para apoio a projetos. Assim, considerando apenas os produtos

esperados das ações 20K9, 4795 e 4796, que representam 94,3% da destinação dos recursos do

FNC, foram utilizados apenas 6, II % da dotação do Fundo:

Metas Físicas

Ação Meta Física Previsto
Realizado *

%

naLOA Realizado

20K9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e
Projeto Apoiado 206 12 6%

Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos Culturais

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de
Parecer emitido 14100 6775 48%

Incentivo à Cultura Previstos na Lei nO 8.313 - Pronac

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação
Projeto Apoiado 206 32 16%

de Atividades Audiovisuais

4796 + Fomento e Promoção a Projetas em Arte e Cultura Projeto apoiado 1102 3 0%

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Intercâmbio
27 545 2019%

Cultura realizado

* Informações prestadas peJo Gestor

Em suma, a execução do Fundo Nacional de Cultura, para o exercício de 2012, pode ser

sintetizada nos termos da tabela a seguir:

Ação
Execução Execução

Análise
Financeira Física

20K9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e
18.11% 5,83% Baixa Execução

Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos Culturais

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à
20,84% 48,05% Baixa Execução

Cultura Previstos na Lei n° 8.313 - Pronac

4795 Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de
4,83% 15,53% Baixa Execução

Atividades Audiovisuais

4796 - Fomento e Promocão a Proietos em Arte e Cultura 4.73% 0,27% Baixa Execucão

Restrição à

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura 95,15% 2018.52% metodologia de

apuracão

Controles internos administrativos

Os controles internos foram analisados com base nos seus cinco componentes: ambiente

de controle, procedimentos de controle, avaliação de riscos, informação e comunicação e

monitoramento. Sua análise, na área de resultados quantitativos e qualitativos, foi realizada no

âmbito da Secretaria-Executiva, em razão da já mencionada natureza do Fundo Nacional de

Cultura, que não possui estrutura própria para a execução de suas atividades.

No ambiente de controle, destacam-se as metas institucionais para a Gratificação de

Desempenho de Atividade Cultural (GDAC), nos termos do Decreto nO 7.133/2010, portarias n°

12712010, n° 4112011; o Programa de Pactuação de Desempenho, nos termos da Portaria nO

149/2012; e o acompanhamento do PPA por meio do SIOP.

O Decreto n° 7.13312010 determina a realização das avaliações de desempenho

individual e institucional e, para sua regulamentação, o MinC editou portarias que fixam metas e

indicadores por Unidade Administrativa. Contudo, verificou-se que não foram estabelecidas

metas institucionais visando especificamente o monitoramento dos resultados quantitativos /�

./,'
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No que se refere ao planejamento orçamentário, referenciado no 91°, art. 5°, do Decreto

n° 7.133/2010, pode-se admitir que as metas institucionais estabelecidas estivessem em grande

medida inseridas no contexto do Programa 2107 - Programa de Gestão e Manutenção do

Ministério da Cultura, que também é atribuição fim da Secretaria. Porém, convém registrar que

não foi estabelecida uma correlação direta das metas institucionais com o Programa 2027 

Cultura: Preservação, Promoção e Acesso, e, especialmente, com as ações sob a responsabilidade

da Unidade, a exemplo da ação 12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura,

Lazer e Serviços Públicos (Praças dos Esportes e da Cultura), de maior representatividade

durante o exercício.

qualitativos da gestão.

Em suma, no que se refere ao aspecto de "ambiente de controle", os normativos do

Ministério não trazem textualmente parte específica sobre a necessidade de a Unidade avaliar

seus resultados quantitativos e qualitativos, muito embora todos eles deem ênfase ao

monitoramento dos resultados e, sob esse aspecto, definam os responsáveis no processo, seja por

meio da avaliação das metas institucionais, do Programa de Desempenho e do acompanhamento

do PPA.

Quanto à avaliação de riscos, verificou-se, conforme registro em item específico do

presente relatório, que não estão sistematizados mecanismos para identificar as fragilidades e

potenciais riscos no desempenho dos processos relacionados à avaliação dos resultados

quantitativos e qualitativos da gestão.

Relativamente aos procedimentos de controle, entendidos como as atividades que

permitem a redução ou a administração dos riscos identificados a partir da sistemática de

avaliação de riscos, a Unidade sinalizou para a instituição do Programa de Pactuação de

Desempenho, como a sistemática de priorização de atividades relacionadas à avaliação dos

resultados quantitativos e qualitativos. Não informou, contudo, a sistemática usada para

assegurar que as atividades/procedimentos sensíveis sejam feitas tempestivamente.

Em que pese a sua relevância, o referido Programa foi instituído em novembro de 2012

e não foi apresentada a regulamentação ou a metodologia de operacionalização dos processos de

monitoramento e avaliação, cujos efeitos poderão ser efetivamente avaliados a partir do exercício

de 2013.

Para a avaliação do componente informação e comunicação dos controles internos,

avaliou-se a existência de indicadores para a avaliação dos resultados da gestão. Nesse sentido, a

Unidade sinalizou os três indicadores estabelecidos no Plano Plurianual - PPA para avaliação do

Programa Temático 2027, quais sejam: Livros lidos por leitor/ano, oferta de equipamentos

culturais e proporção dos gastos em cultura no gasto total, bem como os indicadores os adotados

pelo Programa de Pactuação de Desempenho.

Quanto aos indicadores do PPA, verifica-se que dizem respeito ao alcance dos objetivos

dos programas temáticos do Ministério, ou seja, são importantes para a avaliação global do

alcance dos programas e, consequentemente, das políticas públicas em que estão inseridos.

Todavia, não fazem referência aos produtos esperados da atuação direta e específica da Unidade,

como exemplo, as metas atinentes à atuação da Secretaria na consecução das Praças dos EsPort�r

'-.
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e da Cultura, bem assim, em indicadores internos da Unidade referentes à gestão e à manutenção.

Quanto aos indicadores adotados pelo Programa de Pactuação de Desempenho, sua

estrutura foi analisada e registrada em item específico do presente relatório. Contudo não há

correlação direta entre os indicadores estabelecidos e os resultados quantitativos e qualitativos da

gestão.

Já para a análise do componente monitoramento, adotou-se o atendimento às

recomendações da CGU e determinações do TCU, cujas análises estão registradas em itens

específicos do presente relatório. Todavia. no que diz respeito às recomendações expedidas pela

CGU. verificou-se o seu baixo percentual de atendimento.

Em síntese, da análise dos resultados quantitativos e qualitativos, tanto da Secretaria

Executiva quanto do Fundo Nacional de Cultura, verificou-se a baixa execução das ações

orçamentárias e o não atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras planejados para o

exercício, além da necessidade de melhoria nos controles internos, corroborada pelas falhas

evidenciadas na análise do Contrato nO 05112011, no âmbito da Ação 12MG - Implantação de

Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes e da

Cultura. e dos editais lançados no âmbito da Ação 6517 - Promoção e Intercâmbio de Eventos de

Arte e Cultura.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a

seguinte questão de auditoria: Os indicadores da Unidade Jurisdicionada possuem os seguintes

atributos:

(i) Completude (capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a

situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na

gestão)?

(ii) Comparabilidade (capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao

longo do tempo, por intermédio de séries históricas)?

(iii) Confiabilidade (confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do

indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e

divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade)?

(iv) Acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados. elaboração do indicador e de

compreensão dos resultados pelo público em geral)?

(v) Economicidade (razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos

benefícios para a melhoria da gestão da unidade)?

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos 24 indicadores instituídos

pela Unidade por meio da Portaria MinC n° 162, de 20112/2012, bem como os indicadores

registrados pela Unidade em seu Relatório de Gestão.

Relativamente aos indicadores instituídos pela Portaria MinC n° 162, de 2011212012.

verificou-se que sua instituição já no final do exercício de 2012 prejudicou parcialmente a sua

utilização como ferramenta gerencial. Além disso, quanto à utilização dos indicadores para /:;v
/.,

. "
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tomada de decisões gerenciais, a própria Unidade informou que essa informação não kS�iil6.�I(..,�: ...
objetivamente levantada no procedimento de apuração.

Esses indicadores foram fixados por Unidade, sendo aI para a Secretaria-Executiva 

SE, aI para a Consultoria Jurídica - CONJUR, 13 para a Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração - SPOA, aI para a Diretoria de Relações Internacionais - DRI, 06

para a Diretoria de Direitos Intelectuais - DDI e aI para a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural - DINe.

Os indicadores da Portaria, portanto, não foram vinculados à área da Gestão e aos seus

Macroprocessos Finalísticos, mas às Unidades de Avaliação.

No que diz respeito à avaliação dos atributos, verifica-se que nem todos dispõem de

completude, em razão de, apesar de medirem as situações propostas, não serem capazes de

refletir os resultados das suas intervenções na melhoria da gestão. Sua aferição apresenta

resultados quantitativos, mas não os resultados qualitativos da gestão.

Exemplifique-se. Os indicadores da SPOA relativos ao percentual de ações do Plano

Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC executadas e do Plano Diretor de Logística 

PDLOG executadas e ao percentual de processos licitatórios concluídos em 2012 demonstram

que atividades foram executadas, mas não a qualidade de sua execução, nem o impacto delas na

gestão.

Já o indicador de da SPOA de "redução dos apontamentos das auditorias de órgãos de

controle interno e externo em relação ao exercício de 20//", não apresenta completude, no

sentido de que a redução da expedição de recomendações pela CGU, por exemplo, pode decorrer

o fato de a Unidade, naquele exercício, não ter sido incluída no rol de Unidades a serem

auditadas pela CGU, que é definido pelo TCU. Assim, o indicador não apresenta com clareza a

situação que a UJ pretende medir e o resultado de suas intervenções para a expedição de menor

número de recomendações.

Ainda como exemplo, tem-se o indicador da DDI de "percentual de e-maUs

respondidos" que, a princípio, depende da quantidade de e-mails recebida (o que não dependeria

de atuação da Unidade) e não demonstra claramente a importância resposta de e-mails para o

atingimento das finalidades institucionais da Diretoria de Direitos Intelectuais.

Positivamente, citem-se os indicadores de "percentual do acervo bibliográfico da

Diretoria de Direitos intelectuais organizado e catalogado" da DDI e de "percentual do Acervo

Bibliográfico e Audiovisual organizado e catalogado" da SPOA, pois a rastreabilidade dos

documentos e informações são essenciais para o atingimento da finalidade da manutenção de um

acervo, qual seja a de preservar e possibilitar o acesso aos documentos e informações por

eventuais usuários.

Quanto aos demais atributos, verifica-se que os indicadores instituídos pela referida

Portaria possuem fontes dos dados internas e, portanto, dispõe de maior grau de confiabilidade,

facilidade de obtenção e baixo custo para a obtenção dos dados e aferição dos indicadores. Da

mesma forma, a sua aferição continuada possibilita a formação de séries históricas. Verifica-se,

�}j
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portanto, que possuem os atributos de comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e

economicidade.

Além disso, o fato de os indicadores terem sido instituídos por meio de Portaria,

publicada no Diário Oficial da União, demonstra que a Unidade tem buscado divulgar aos

servidores, de forma pedagógica, os conceitos e diretrizes do plano estratégico.

Passando-se à avaliação dos indicadores da área de gestão de pessoas listados no

Relatório de Gestão, quais sejam Absenteísmo, Acidentes de trabalho, Doenças ocupacionais,

Rotatividade, Aposentadoria versus reposição do quadro, Educação Continuada, Desempenho 

Avaliação Individual e Desempenho - Avaliação Institucional, verificou-se que desses 08

indicadores, somente 05 foram efetivamente aferidos, pois os dados primários para a realização

de sua aferição dos indicadores de Absenteísmo, Acidentes de trabalho e Doenças ocupacionais

não estavam acessíveis inacessíveis e, portanto, não dispõe do atributo da acessibilidade.

Em razão disso, considera-se que os indicadores possuem os atributos de completude,

comparabilidade, confiabilidade e economicidade, restando prejudicado apenas o atributo da

acessibilidade para 03 dos indicadores.

Quanto à utilização desses indicadores para subsídio à tomada de decisão, verifica-se

que, conforme manifestação da Unidade, "permitem que o Ministério da Cultura promova

demandas junto ao Ministérío do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar concursos

públicos de modo a recompor, ainda que minimamente, o Quadro de Pessoal ".

Em síntese, os indicadores instituídos pela Portaria MinC n° 162, de 20/12/2012,

apresentam, no geral, os atributos de comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e

economicidade, mas não foram utilizados como instrumentos para a tomada de decisões

gerenciais ao longo do exercício de 2012, especialmente pelo fato de terem sido instituídos no

final do exercício sob análise.

Já os indicadores da gestão de pessoal além de, no geral, possuírem os atributos de

completude, comparabilidade, confiabilidade e economicidade, têm sido utilizados para a tomada

de decisões gerenciais.

Por fim, no que diz respeito à vinculação dos indicadores ao macroprocessos finalísticos

da Unidade, a partir dos exames observou-se que apenas existem indicadores definidos para a

área da gestão de pessoas, em razão do que restou parcialmente comprometido o componente

"Informação e Comunicação" dos Controles Internos Administrativos da Unidade.

2.4 Avaliação dos Indicadores dos Programas Temáticos

Considerando que na Lei n °12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os

programas temáticos, considerando que durante a gestão 2012 o decreto de Gestão do PPA 2012

2015 (Decreto nO 7.86612012) foi publicado no DOU apenas em 20.12.2012, considerando que

mesmo nesse normativo as atribuições quanto à atualização dos indicadores dos programas recai

sobre o Ministério do Planejamento, considerando que a responsabilidade sobre os órgãos inicia-

�,fb
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se a partir dos Objetivos (nível inferior ao nível dos programas), a avaliação do item 4 do anexo

IV da DN 124/2012 restou prejudicada.

Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados, nem na Lei

12.593/2012, nem no Decreto 7.86612012, estes são já estão sendo avaliados nos resultados

quantitativos e qualitativos da ação atendendo assim ao estabelecido na Portaria SOF nO 103, de

19 de outubro de 2012. Dessa forma, o controle interno se abstém de emitir opinião sobre o item

4 na gestão 2012.

2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item se considerou as

seguintes questões de auditoria:

(i) A gestão de pessoas possui processos de trabalho que buscam a adequabilidade da

força de trabalho da unidade frente às suas atribuições?

(ii) Os setores responsáveis observaram a legislação aplicável à remuneração, cessão e

requisição de pessoal?

(iii) Os registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos

obrigatórios (foco no SIAPE) estão sendo lançados de forma tempestiva e possuem qualidade

suficiente ao nível de sensibilidade inerente ao assunto?

(iv) Os setores responsáveis observaram a legislação aplicável à admissão de pessoal,

concessão de aposentadorias, reformas e pensões?

(v) Os registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios

(foco no SISAC) estão sendo lançados de forma tempestiva e possuem qualidade suficiente ao

nível de sensibilidade inerente ao assunto?

A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Quanto à força

de trabalho foi realizada a confirmação das informações prestadas no Relatório de Gestão da

Unidade com a subsequente análise. Quanto à remuneração de pessoal estatutário (ativos,

inativos e pensionistas) foi realizada uma análise censitária no SIAPE a partir de ocorrências pré

estabelecidas (cruzamento entre os registros no SIAPE e a legislação de pessoal das unidades);

essas ocorrências foram verificadas junto ao gestor durante a gestão de 2012. Quanto aos

registros no sistema corporativo, foi realizada uma análise censitária de todos os registros de

admissão, aposentadoria, reforma ou pensão no SISAC.

Força de Trabalho

No que diz respeito à análise da adequabilidade da força de trabalho, as análises foram

realizadas considerando-se que, de acordo com o Decreto n° 7743/2012, a Secretaria-Executiva,

por meio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/SE, é o órgão

setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC. Sendo assim, a gestão

de pessoas de todo o MinC faz parte de sua atividade finalística.

Com base nas informações extraídas do Siape, verificou-se que o quadro de pessoal do

Ministério da Cultura estava assim constituído no final do exercício de 2012:
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I

Situação Vínculo Quantidade %

Ativo Pennanente 460 31,36%

Aposentado 273 18,61%

Nomeado Canw Comissionado 217 14,79%

Estagiário 190 12.95%

Instituidor Pensão 94 6,41%

CLT Anistiados - Decreto 0°6.657/08 60 4,09%

Exercício Descentralizado da Carreira 54 3.68%

Cedido 52 3.54%

ReQuisitado 50 3,41%

Reauisitados de Outros Oreãos 7 0,48%

Cedido (fundamento � 7° do art. 93 da Lei n° 8112190) 3 0.20%

Aposentado TeU 733/94 2 0.14%

Natureza ESDecial 1 0.07%

Total Geral 1.467 100.00%

Fonte: Siape.

Quan10 aos quantitativos de pessoal, positivamente, verificou-se que a Unidade tem

adotado a prática de aumentar o seu quadro funcional, liberando quantidade menor de

servidores comparativamente à quantidade de servidores recebidos de outros órgãos, ou seja,

o quantitativo de requisições supera o de cedências.

Em análise ao perfil dos servidores efetivos, verificou-se que o quadro de pessoal do

MinC, atualmente, se concentra em cargos de nível intermediário providos por servidores com

pouco tempo de experiência no órgão, o que demonstra uma baixa especialização do quadro

funcional.

Além disso, há baixa representatividade dos servidores efetivos nos cargos de DAS,

os quais representam apenas 22,62% dos cargos em comissão do Grupo-Direção e

Assessoramento Superiores - DAS: 67,17% dos servidores efetivos do MinC não ocupam

DAS ou recebem Função Gratificada - FGR.

Quanto ao perfil dos ocupantes de cargos em comlssao sem vínculo com a

Administração Pública, verificou-se que estes apresentam reduzido tempo de experiência no

serviço público e no Mine. Além disso, evidenciou-se o baixo percentual de ocupação de

cargos de DAS pelos servidores de carreira acarretou no descumprimento, ao longo do

exercício de 2012.

Já a Política de Desenvolvimento de Pessoas do MinC, instituída por meio da Portaria

n° 16312012, representa um avanço do marco legal da gestão de pessoas da Unidade, contudo

seus possíveis efeitos somente poderão ser visualizados na análise de gestões futuras, em razão

de a Portaria instituidora da política datar do final do exercício sob análise (mais precisamente,

de 27/12/2012).

Em conclusão, a verificou-se que o quadro de pessoal do MinC não se mostra

qualitativamente adequado para a promoção das políticas públicas sob responsabilidade do

Ministério.

Remuneração de pessoal à luz da legislação e Sistema Contábil (SIAPE/SIAFI)

Para verificação da conformidade dos pagamentos e da concessão de aposentadoria,

Página 16 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. www.ponaldatransparencia.gov.br

L\SFC\DR\ORCULT\2013 DRCUL1\REL. AAC\SE\SE FNC Relatório Definitivo.docx



reforma e pensão, foram realizadas as seguintes análises

Permanente da Gestão durante 2012:

Descrição da ocorrência

Qnt.de

Rn'idOrH

relBCionados

uanlidade de ocorrências)

Nio Aguardando

acatadas resoosta

Posicionamenlo do tor (

Acatadas Acatadas

lotalmenle DBrciaimente

Servidores com desconto de falta�

ao serviço na folha, sem o

respectivo registro no cadastro.

o o

Servidores com parcela de

devolução ao erário interrompida ou

prazo elou valor alterados. servidor.

12

"
o

Servidores com parcela de

devolução ao erário inlerrompida ou

prazo elou valor alterados - pensão,

o o 3

Servidores com ingresso no cargo

efi:livo após 2511111995 recebendo

quintos.

o o

Pensionistas por dependência

econômica com oUllo vinculo no

Siape.

o o

Servidores requisitados sem

informação do valor da remuneração

extra-Siaoe.

Servidores cedidos para órgãos

recusáveis, que Tel.:cbem na origem,

gratificação por desempenhol

produtividade especlfka de SUII

carreira/olano de cargos.

Servidores com devolução do

adiantamento de férias nos últimos

05 anos, em valor inferior ao

recebido.

Pagamento de adiantamento de

férias sem o respectivo desconto nos

três meses subsequentes ao mê� do

recebimento da anteeioocão.

Aposentado sem ocorrência de

aposentadoria com pagamento de

proventos.

2 o o

o o

8 o o8

o o

o o

Instituidores de pensão sem

pensionista ou com pensionista

exclufdo.

Rubricas com valor informado, no

mês de novembro, não incidindo

para o cálculo da gratificação

natalina! J)O salario.

Servidores que obtiveram reajuste

salarial superior a 200% entre 2008

e 2011

o o

o o

o ()

f',:,::;�J
a partir do Acompanhamento

InforllUlÇôes adicionais

o

A Unidade regularizou a situação cadastral dos

servidores. Em relação a um deles, houve falha

no cadastramenlo das faltas em razão de

dificuldade.� """"racionai� do Sistema Sianr.

A época dos trabalhos de campo. uma da�

ocorrências ainda e�tava pendente de solução.

Todavia, a Unidade já havia sinalizado a

realização das correçôes

A ocorrência não acatada pelo gestor se justifica

pela não realização do ressarcimento em razão do

provimento 'urisdicional.

A� ocorrências não acatadas pelo gestor se

referem a não realiZação de ressarcimentos em

razão do provimento juriwicional e ao óbito de

um dos resnonsáveis ......10 ressarcimento.

A época dos trabalho� de campo. a Unidade ainda

e!itava providenciando li regularização da

ocorrência. o que será monitorado por meio do

Plano de Providências da Unidade, em razão da

realização de registro no presente relatório, com a

resoectiva emissão de recomendacão.

No caso em tela, o pensionista era estagiário,

com renda bruta. de acordo com a trilha de R$

496.00. o que. a princfpio. não clJI\.�tituiria renda

própria.. nos termos da Súmula TCU nO 35: "não

constitui eçonomia própria, excludente da

concessão de pensão especial. renda incapaz de

proporcionar subsistência condi2"na".

o

()

o

o

()
Apesar da falha cadastral, os servidores já não

fazem parte do quadro funcional do MinC.

Os servidores são provementes das Unidades

Vinculadas no MinC e há aUlOrização no ano 155.

illCiso I. da Lei nO 11.78412008 para a percepção

da gratificação quando o servidor estiver cedido

para o órgão sutX:rvisor da carreira.

Em duas das ocorrências, a Unidade realizou a

inscrição dos débitos em Dívida Ativa para

cobrança de restituição do adiantamento de férias

ainda durante os tmbalhos de camoo.

o

o

o

A restituiçâo do adiantamento de féria� foi

realizada no órgão para o qual o servidor foi

redistribuído.

As aposentadorias foram julgadas legais pelo

TCU e as falhas no cadastramento no Siape

decorreram de dificuldades nperdcionais do

Sistema.

o

o
A Unidade providenciou a� correçÕC's çadastrais

no Siape

o

A rubrica com valor informado não con,titui base

de cálculo para a gratiliçação natalina e o 130

salario

o
A variação foi justificada pela rever..âo da

foC'rvidom ao serviço público federal.

Em suma, verificou-se que, dentro do escopo analisado, os pagamentos realizados por

meio do Sistema Siape ao longo do exercício de 2012, no geral, estão compatíveis com a

legislação vigente.

As impropriedades detectadas estão registradas no presente Relatório de Auditoria e,

tendo em vista que a Unidade já iniciou a adoção de medidas corretivas, as providências

adotadas serão monitoradas por meio do Plano de Providências da Unidade.

www.portaldatransparencia.gov.brDinheiro público é da sua conta.
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Sisac

Quanto à atuação na gestão de pessoal, observou-se que a Unidade não cumpriu os

prazos previstos para cadastramento no Sisac de apenas três atos de admissão emitidos em 2012,

e não houve a emissão de pareceres pelo órgão de controle interno durante o exercício:

Quantidade de atos de admissão, concessão de aposentadoria, reforma Quantidade de atos cujo prazo do arL7° da

e Densão cadastrados no Sisac em 2012 I lN TeU n° SS foi atendido 2

121 118

Fontes: 1 Relatório de Gestão 2 Sisac.

Controles Internos Administrativos

Em análise aos controles internos da Unidade relativos à gestão de pessoas, verificou-se

que o ambiente de controle está satisfatoriamente estruturado e que tem sido realizada a

avaliação de riscos e, na medida do possível, os riscos têm sido tratados com os procedimentos

de controle adequados.

No que diz respeito ao componente da informação e comunicação, a área dispõe de

indicadores capazes de lhe fornecer informações gerenciais para a tomada de decisão e o

monitoramento das demandas dos órgãos de controle tem sido realizado de maneira satisfatória.

2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas

as seguintes questões de auditoria: os Controles Internos Administrativos relacionados à gestão

das transferências da UJ estão instituídos de forma a:

(i) identificar o alcance dos objetivos definidos nos respectivos instrumentos?

(ii) identificar gargalos na análise da prestação de contas dos convenentes ou

contratados?

(iii) identificar dificuldades na execução do planejamento para a fiscalização da

execução do objeto da avença, inclusive quanto à utilização de verificações físicas e presenciais?

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise das Transferências

Concedidas pela Secretaria-Executiva e pelo Fundo Nacional de Cultura, durante a gestão 2012,

por meio da Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural - DINC (Unidades

Gestoras nOs 340042 e 420044, respectivamente).

A DINC foi selecionada para a análise das transferências por ela concedidas e de seus

controles internos em razão da materialidade dos recursos por ela geridos durante o exercício de

2012: no âmbito da Secretaria-Executiva, a DINC foi responsável por 29 convênios firmados, no

valor total de R$ 35.912.656,24, os quais representam 12,79% do valor total de transferências

voluntárias firmadas Secretaria-Executiva em 2012; e por 10 dos 30 convênios do Fundo

Nacional de Cultura com início de vigência durante o exercício de 2012, os quais representam

33% dos recursos do FNC, no valor total de R$ 13.097.212,68.

Além disso, a referida Diretoria também é responsável pela execução da Ação 12MG 

Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças dos

/,'
,�c �

Página 18 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. www.portaldatramparencia.gov.br

L\SFC\DR\DRCULlUOJ3 DRCULnREL. AAC\SE\SE FNC RelatlÍriu Definitivo.uocx



Esportes e da Cultura, cujo orçamento previsto para o exerCICIO de 2012

300.500.000,00, o que reforça a relevância da análise dos seus controles internos.

Convênios

A partir da seleção da Unidade a ser avaliada, foram selecionados convênios para

análise, os quais possuem a seguinte representatividade:

UG
Ouant. total de transferências Volume de recursos total de transferências

No exercício Avaliadas % No exercício Avaliados %

340042 Diretoria de

Programas Especiais de 10 2 20% R$ 13.097.212.68 R$ 3.943.131.66 30.11%

Infraestrutura CulturallFNC

420044 - Diretoria de

Programas Especiais de 29 2 6.9% R$ 35.912.656.24 R$ 21.392.488.10 59.57%

Infraestrutura Cultural/SE

Total 39 4 tO,26% R$ 49.009.868 92 R$ 25.335.619,76 5169%

Foram realizadas análises relativas à celebração dos referidos convênios e os resultados

foram registrados em itens específicos do presente relatório. Todavia, as inconsistências

verificadas não represen1am irregularidades e seu saneamento será acompanhado no âmbito do

Plano de Providências Permanente da Unidade.

Fiscalização física e presencial

Não foi evidenciada a existência de planejamento e sistematização da realização de

fiscalização das transferências voluntárias sob responsabilidade da DINC/SE.

Prestações de Contas

Ainda relativamente à gestão das transferências voluntárias, verificou-se a omissão de

informações no Relatório de Gestão, tanto em relação às transferências da Secretaria-Executiva,

quanto às do Fundo Nacional de Cultura. Apesar de ter sido solicitada a apresentar tais

informações, conforme registrado em item específico do presente Relatório de Auditoria, a

Unidade Jurisdicionada não as apresentou.

Especificamente em relação às prestações de contas, verifica-se que, atualmente, não há

efetivo controle e acompanhamento. Exemplificativamente, cite-se a existência de convênios

com fim de vigência registrada para 2012, mas que, em consulta realizada ao Siafi em

30.04.2013, possuíam parcelas em situação de inadimplência efetiva, a liberar ou aguardando

prestação de contas:

Unidade Gestora Quant. de Convênios Quant. de Convênios Quant. de Convênios

340001 10 340032 I

340028 3 340033 15

340029 64 340034 31

340030 4 343045 4

Total Geral 136

Assim, verifica-se que não apresentação de

relativas à situação dos convênios e ao estágio das

fragilidade no seu acompanhamento.

informações no Relatório de Gestão

suas prestações de contas demonstra

Dinheiro público é da sua conta. �
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Controles Internos Administrativos da Gestão de Transferências

Não restou comprovada a existência, na DINC, de estrutura e de pessoal para o

acompanhamento da execução de obras por meio de convênios, conforme preconiza a Portaria

Interministerial n° 50712011, pelo que foram expedidas recomendações no sentido de que a

Unidade realize o mapeamento de suas necessidades de pessoal, equipamentos e materiais

necessários para a realização do acompanhamento e da fiscalização da execução das obras e,

caso conclua que, de fato, os equipamentos e o quantitativo de pessoal atualmente disponíveis

são insuficientes, avalie a conveniência e a oportunidade da realização de novos convênios sem a

devida estrutura física e de pessoal para o seu acompanhamento.

Ainda para melhoria dos controles internos da área, foram expedidas recomendações

para que a Unidade regulamente a execução e o acompanhamento da implementação de obras

não enquadradas no conceito de pequeno valor; designe responsáveis pelo acompanhamento dos

convênios, registrando-os no Siconv e proporcionando-lhes orientações e a capacitação

necessários para o desempenho de suas ati vidades, bem como estabeleça planejamento periódico

para a realização de fiscalizações nos objetos conveniados, conforme preconiza a Portaria

Interministerial n° 507/2011.

Quanto aos componentes dos controles internos da DINC/SE, conforme registro em

item específico do presente relatório, foram verificadas fragilidades no "Ambiente de Controle",

na "Avaliação de Risco", no "Procedimento de Controle" e "Monitoramento", dos controles

internos, relativamente à gestão das transferências voluntárias. Já em relação ao componente

"Informação e Comunicação", evidenciou-se que sua estrutura é satisfatória.

Em síntese, verifica-se que não foram detectadas falhas graves na análise da

formalização dos convênios selecionados por meio de amostra, mas que, em 2012, a DINC não

possuía estrutura física e de pessoal suficientes para o efetivo acompanhamento e fiscalização

das obras executadas por meio de convênio, os quais não foram devidamente realizados ao longo

do exercício de 2012.

Além disso, há carência de normativos, especialmente quanto às normatizações

requeridas pela Portaria Interministerial nO 5071201 I, há a necessidade de aprimoramento dos

controles internos, especialmente quanto aos componentes ambiente de controle, avaliação de

risco, no procedimento de controle e monitoramento.

2.7 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas

as seguintes questões de auditoria:

(i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 foram regulares?

(ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e

dispensa de licitação foram regulares?

(iii) os critérios de sustentabilidade ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na

contratação de serviços e obras?

(iv) os controles internos administrativos relacionados

contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos?

Dinheiro público é da sua conta.
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A metodologia empregada pela equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item.

Quanto à regularidade dos processos licitatórios, foram considerados os processos já analisados

durante o exercício de 2012, como resultado do Acompanhamento Permanente da Gestão (APG).

Quanto às inexigibilidades e dispensas, foram selecionados os processos de maior materialidade,

cujos contratos foram publicados durante o exercício de 2012.

Como foram selecionados os processos licitatórios, as dispensas e inexigibilidades

durante o período de execução do APG (2012), não houve como se extrapolar os resultados, haja

vista que o universo somente foi conhecido ao final do exercício.

No que tange à verificação da utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na

aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a metodologia consistiu em questionar a

Unidade sobre a utilização desses critérios nas suas contratações.

Licitação - Geral

Os contratos nOs 10/2012 e 17/2012 consistem nos contratos de maior materialidade

celebrados durante o exercício de 2012 pela Secretaria-Executiva, por meio da Unidade Gestora:

42000 I - Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira. Ambos, somados,

representam 58,19% do total de R$ 12.584.648,70 contratados:

Contra Modali
Objeto Fornecedor

Valor
% Análise

to nO dade Contratado

Prestação de serviço de
03.118.1911 Iniciada no

0001-89 5.I,O.IXXI.00 40.75 acompanhamento da
1712012 Pregão organização de eventos e

Premier Eventos
,

clc gestão, mas ainda não
correlalos

Ltda concluída.

Contratação de serviços
28.712.1231 Registrada item

técnicos especializados para
em

0001-74 2.195.000.0 17.44 específico para a área
1012012 Pregão a execução do projeto de

Módulo Security O Ck' de Tecnologia da
Govemança, Risco e

Solutions S/A Informação.
Confonnidade

* Não considerado o lermo aditivo.

Em razão de sua materialidade, tais contratos foram selecionados para análise. Todavia,

como já informado na introdução do presente Relatório de Auditoria, análise do Contrato n°

017/2012 foi iniciada durante o acompanhamento da gestão 2012_ Contudo, não foi possível a

finalização das análises do referido contrato até a conclusão dos trabalhos de campo da presente

Auditoria Anual de Contas, em razão de sucessivas solicitações de dilação de prazo pela Unidade

Jurisdicionada para o atendimento às solicitações realizadas pela Equipe de Auditoria,

decorrentes da complexidade das análises realizadas.

Em razão disso, quando finalizados os trabalhos de auditoria do referido contrato, os

resultados serão encaminhados à Corte de Contas em complementação ao presente relatório.

Já as análises referentes ao Contrato n° 10/2012, em razão da pertinência temática,

foram registradas no item relativo à área de Tecnologia da Informação.

/<�u
/-

/' \'

Página 21 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. W�V�t'�portaldatran.sparencia. gOl'o br

L:\SfC\DR\DRCULl\20IJ DRCULl\REL AAC\SE\SE F:-.lC RdallÍrio Definilivll,UOCX



Dispensa de Licitação

Qnl.
Volume total Volume de

%de
Qnt.emque Volume dos recursos

Total
de recursos Qnl. recursos foi detectada em que foi detectada

de dispensas avaliada avaliados
recursos

alguma alguma
dispensas

(R$) (R$)
avaliados

irrepularidade IrreouJaridade

12 3.984.994,10 01 3.198.825,90 80,27% O O

A partir de realização de extração de dados do sistema Siasg-DW, selecionou-se para

análise o Contrato n° 51/2011, assinado em 30/12/2011 e publicado no Diário Oficial da União

(D.O.U.) de 08/02/2012, Seção 3, página 25, com valor total de R$ 3.198.825,90.

O escopo da análise da dispensa foi a sua adequação ao fundamento legal utilizado, qual

seja o art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93. Realizadas as análises, verificou-se que a

instituição se enquadra na qualificação requerida pelo comando legal.

Inexigibilidade de Licitação

Volume
Volume de Qnt. em que Volume dos recursos

total de % de
Qnl. lotai

rec:ursos de
Qnl. recursos foi detectada em que foi detectada

Dispensas avaliada avaliados
recursos

alguma alguma
dispensas avaliados

(R$)
(R$) Irregularidade irregularidade

2 R$ 50.605.90 1 R$ 41.645,50 82,29% O O

Também a partir de realização de extração de dados do sistema Siasg-DW, selecionou

se para análise o Contrato n° 47/2011, publicado no Diário Oficial da União em janeiro/2012,

com valor total de R$ 41.645,50.

O escopo da análise da inexigibilidade foi a sua adequação aos fundamentos legais

utilizados, quais sejam: Decreto nO 6,555/2008, a Lei nO 6.650/1979, Lei nO 4,680/1965, Decreto

n° 57.690/1966, art. 25, caput, da Lei 8,666/1993.

Da mesma maneira, as análises demonstraram a legalidade da contratação.

Compras sustentáveis

Acerca dos procedimentos licitatórios em que foram utilizados critérios de

sustentabilidade ambiental, realizados pela Unidade na gestão de 2012, a Unidade apresentou os

seguintes certames:

Número
Modalidtule ldentifu:ação do Item CPFICNPJ Nome

Valor

Contraio Objeto Contralo Contratado

'no SIASGl
Compra ConlraJo Fornecedor Fornecedor (nor item I R$

03112012 Exigibilidade
Fomecimento de Eneq:ia

Item 7e 13 do PB 15.139.629/0001-94 COELBA 8.960,40
Elétrica/BA.

02112012 (*)
Pregão

Vigilância Annada/PE. /tem8e9 09.08/.459/0001 -31 RIMA 215.2tiO,OO
Eletrônico

00212012
Pregão

Vigilância Amlada/DF. IIem8e9 03.60/,03610001 -19 IPANEMA 3.346.3/4,72
Eletrônico

01412012
Pregão

Brigada de Incêndio. Item 8 05.922.287/0001 -20 MISTRAL 1.688.303,52
Eletrónico

00312012
Pregão Serviços de copeira,

Item 7 02.685.728/0001-20 GESTOR 1.121.428.76
Eletrónico parcom e suven'isor.

03412012
Pregão Serviços de limpe:a na

Item 17 do TR 07.123.889/0001 -43 ALFA 26.003,90
Eletrônico Renreselltarão Reuional

3({-P
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I de Minas Gerais.

Foram também encaminhados questionamentos à Unidade sobre a utilização de critérios

de sustentabilidade ambiental em suas contratações, a manutenção de rotinas que permitem a

inserção, nos editais, de critérios de sustentabilidade conforme a IN/SLTI-MP n° 112010 e a

Portaria/SLTI-MP n° 212010, além de informar se a Unidade promoveu/estimulou a capacitação

dos membros da equipe de licitação.

De acordo com a manifestação, verificou-se que a Unidade tem buscado dar efetividade

aos normativos que preceituam a adoção de critérios sustentáveis em suas contratações, inclusive

mediante a busca do envolvimento das áreas demandantes nesse processo. Além disso, a

Unidade informou que, durante o exercício de 2012, buscou promover a capacitação dos

servidores que atuam diretamente na área de compras.

Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras

A partir de questionamentos encaminhados à Unidade, foi realizada a análise dos

controles internos quanto aos seus cinco componentes: ambiente de controle, avaliação de risco,

procedimento de controle, informação e comunicação e monitoramento

Em suma, evidenciou-se que o ambiente de controle da área de compras e contratações,

durante o exercício de 2012, não estava satisfatoriamente estruturado e, quanto ao componente

informação e comunicação, não havia indicadores estruturados para o auxílio à gestão. Já no que

diz respeito aos componentes de avaliação de risco e procedimento de controle, verificou-se que

estão satisfatoriamente estruturados e, quanto ao monitoramento, verificou-se que estava

relativamente estruturado durante o exercício de 2012.

2.8 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas

as seguintes questões de auditoria:

(i) Os cartões de pagamento foram instituídos e estão sendo utilizados em consonância

com as disposições dos Decretos nOs 5.355/2005 e 6.370/2008?

(ii) A estrutura de controles internos administrativos garante o regular uso dos cartões

de pagamento?

(iii) Estão definidos em normativos internos os responsáveis pelo acompanhamento

(concessão, fiscalização e prestação de contas) do CPGF?

(iv) Existe avaliação de risco em função da finalidade (viagens, sigilosas, pequeno

vulto) e modalidade do CPGF (saque ou fatura)?

(v) São adotadas medidas compatíveis com os riscos identificados (para os CPGF com

risco maior existem procedimentos adicionais: são priorizados os gastos sigilosos e na

modalidade saque)?

(vi) As prestações de contas do CPGF foram efetuadas tempestivamente e conforme a

legislação? Em caso de identificação de inconformidades nas análises, houve a adoção de

providências?

(vii) Existem indicadores que possibilitem o gestor identificar fragilidades no processo?

(viii) O gestor atua no atendimento das determinações e recomendações anteriores ? ��

Á,c'
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A metodologia da equipe de auditoria consistiu no uso de ferramenta corporativa da

CGU que identifica as transações que necessitam de alerta ao gestor. Além disso, foram

selecionados processos para análise.

Relativamente às transações que necessitam de alerta ao gestor, encaminhados

questionamentos à Unidade, verificou-se a regularidade das transações.

Por fim, das análises dos processos, verificou-se a adequação da utilização dos cartões à

legislação vigente, corroborando a conclusão da suficiência da estrutura de controles internos da

área, os quais foram analisados em relação aos seus cinco componentes: ambiente de controle,

avaliação de risco, procedimento de controle, informação e comunicação e monitoramento.

2.9 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Em consulta ao Relatório de Gestão, a fim de dar cumprimento ao disposto no Item 10

do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 12412012, que determina a avaliação da gestão de passivos,

verificou-se que foi informado no relatório de gestão que não foram reconhecidos passivos ao

longo do exercício de 2012, de modo que não foram realizadas análises relativamente a essa área

de gestão pela equipe de auditoria.

Foram também realizadas consultas as seguintes contas:

21211.11.00: fornecedores por insuficiência de créditos/recursos;

21212.11.00: pessoal a pagar por insuficiência de créditos/recursos;

21213.11.00: encargos por insuficiência de créditos/recursos;

21215.22.00: obrigações tributárias por insuficiência de créditos/recursos; e

21219.22.00: débitos diversos por insuficiência de créditos/recursos.

Das consultas, evidenciou-se que não o há registro de saldos para o exercício de 2012.

2.10 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas

as seguintes questões de auditoria por tema:

Tema 1- PDTI:

(i) O PDTI abrange o conjunto mínimo de itens definido no modelo de referência do

Guia de Elaboração de PDTI do SISP?

(ii) O PDTI está sendo efetivo para direcionar as ações de TI?

(iii) O PDTI está alinhado com os objetivos do negócio do órgão definidos no Plano

Estratégico Institucional (PEI)?

Tema 2 - Recursos Humanos:

(i) O órgão mantém independência em relação aos empregados das empresas

contratadas?

<::'?
./(0'
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Tema 3 • Política de Segurança da Informação:

(i) A Unidade definiu e documentou a Política

Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da

recomendações do GSI e normas aplicáveis?

de Segurança da Informação e

UJ, em conformidade com as

Tema 4 - Desenvolvimento de Software

(i) O órgão/entidade definiu, documentou e implantou um processo de desenvolvimento

software, utilizando padrões de gestão para o monitoramento dos projetos de desenvolvimento e

adotando métricas para mensuração de esforço e custo relacionadas a entrega de produtos?

Tema 5 • Contratações de TI:

(i) As contratações de Soluções de TI, realizadas no período de exame, foram baseadas

nas necessidades reais do órgão/entidade, estão alinhadas com o POTI ou documento similar e

estão em conformidade com a lN n° 0412010 da SLTI?

(ii) Os processos licitatórios para contratação de Soluções de TI foram baseados em

critérios objetivos, sem comprometimento do caráter competitivo do certame, e realizados

preferencialmente na modalidade pregão, conforme dita a lN n° 04/2010 da SLTI?

(iii) Os controles internos adotados para gestão do contrato foram suficientes e

adequados para garantir, com segurança razoável, a mensuração e o monitoramento dos serviços

efetivamente prestados, segundo a lN n° 04/2010 da SLTP

Para cada tema estabeleceu-se a seguinte metodologia de análise constante no quadro

abaixo:

Tema Metodoloeia

Avaliação do PDTI ou documento equivalente, das listas das ações de TI de 2012 (no

sítio do órgão e no DOU).

Avaliacão dos editais, contralos c ordens de serviços de TI vigentes em 2012.

Avaliação da política de Segurança da Infonnação e Comunicação elou outros

documentos correlatas: e a existência de estrutura para a elaboração e implementação

da política.

PDTI

Recursos Humanos

Política de Segurança da

Infonnação

Desenvolvimento de

Software
Avaliação do processo de desenvolvimento de w!ftware utilizado Mine.

Avaliação dos processos de formalização e de pagamento das contratações realizadas

Dela Unidade durante o exercício de 2012.
Contratações de TI

A partir dos registros constantes o tópico "Achados de Auditoria" pode-se chegar as

seguintes conclusões por tema.

Tema 1- PDTI

Em análise do Plano Oiretor de Tecnologia da Informação, publicado, já durante o

exercício de 2013, para os anos de 2012-2014, verifica-se que constam neste documento os

elementos mínimos necessários para caracterizar linhas mestras da gestão de tecnologia da

informação no órgão.

No entanto, há lacunas na formulação do POTI, o que tem resultado em sua não

efetividade, fato já observado na análise do POTI 2008-2010 e que tem se repetido no POTI

atual.

Um dos principais fatores que levam a não efetividade é não vinculação entre as ações ,/
,--- . .,�
/\ L
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delineadas no PDTI e a estratégia das áreas funcionais do MinC. À época da formulação do
PDTI, o MinC carecia de uma estratégia institucional formalizada, insumo essencial para

direcionar as ações de TI de modo a atender a real necessidade do ministério, e não somente aos

anseios da área de Tecnologia.

Outro ponto a destacar é a ausência de acompanhamento das ações estabelecidas no

PDT!, que restou evidenciada durante os trabalhos de campo: não há, atualmente, estrutura

formal de acompanhamento de ações e metas estabelecidas no Plano.

Um terceiro aspecto é a fragilidade nos controles internos da área, principalmente no

que tange à gestão de projetos, isto é, empreendimentos com escopo, custo e prazo definidos. O

setor de Tecnologia tem como melhor prática conduzir grandes mudanças, como o

desenvolvimento ou evolução de sistemas, através de projetos, devido à complexidade das

tarefas envolvidas. No entanto, nota-se baixa maturidade do corpo gerencial e técnico da

CGTIIMinC no que tange ao conhecimento e aplicação de metodologias de gestão de projeto.

Por último, ainda em relação ao PDT!, cabe destacar a debilidade da análise de riscos

realizada no âmbito desse esforço de planejamento, pois 96% dos riscos mapeados tem como

causa a falta de recursos humanos ou financeiros, mas, ainda assim, não constam ações

exequíveis de tratamento de risco, seja de mitigação, de transferência ou de elaboração de planos

de contingência.

Tema 2 - Recursos Humanos de TI

Acerca dos recursos humanos, existe uma vulnerabilidade devido ao enxuto quadro de

servidores permanente. São apenas 13 servidores na área, incluindo aqueles não são

especialistas, conforme apontado pelo Ministério da Cultura em sua manifestação. Com isso,

existe dependência de vínculo com terceiros para a realização, desde o planejamento, papel

exercido pela consultoria Gartner do Brasil, até a gestão e a execução, totalmente descentralizada

para fábricas de software contratadas e outros terceiros, a exemplo da empresa Módulo Security

Solutions, encarregada da execução de uma das principais apostas do Ministério da Cultura, o

SNIIC - Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais.

Além disso, as alterações na composição da equipe, em razão da substituição dos

ocupantes dos cargos de DAS, também impactaram a gestão da área de tecnologia da

informação, com a consequente descontinuidade de processos.

Tema 3 - Política de Segurança da Informação

Durante a realização dos exames, constatou-se que, durante o exercício sob análise, não

houve a designação de Comitê Gestor da segurança da informação, responsável pela

implementação da Política de Segurança da informação na Unidade, de acordo com a Instrução

Normativa n° 112008, do GSIIPR, o que representa um risco de ausência de ações de segurança

da informação ou ocorrência de ações ineficazes, descoordenadas e sem alinhamento com os

objetivos da Unidade.

Tema 4 - Desenvolvimento de Software
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Quanto à metodologia de desenvolvimento, nota-se que a Unidade desenvolveu-' -

recentemente um modelo de desenvolvimento de software, e vem buscando aplicar em todos os

novos contratos realizados, tanto na fábrica de software quanto no desenvolvimento de

customizações com outros terceiros. Isso mostra um avanço no grau de maturidade no que tange

à gestão e execução dos processos de nível operacional.

Já no nível tático e operacional, a ausência de planejamento continua a impactar ações

de médio e longo prazo e a organização da CGTI/Minc em uma direção única e congruente à

direção adotada pelo Ministério da Cultura. Esse fato fica evidente na análise das contratações

realizadas no período de 2012. Em uma amostragem de quatro contratos, foram encontrados

irregularidades em dois contratos que apontam para uma ineficiência na aquisição motivada por

falta de planejamento adequado da demanda.

Tema 5 - Contratações de TI

Nos mesmos contratos, verifica-se ainda restrições à competitividade. Os contratos

foram realizados mediante adesão à ata de registro de preços, sem uma análise de preços prévia

que abarcasse propostas de empresas concorrentes e produtos ou serviços similares.

Após a efetivação dos contratos, verifica-se também um frágil acompanhamento por

parte da CGTI/MinC, com um desequilíbrio de informações acerca das métricas do serviço entre

o prestador de serviços e o Ministério. Em especial cita-se o contrato com a Gartner do Brasil. A

própria unidade afirma em sua manifestação: "a CGTl não dispõe de controle sobre quantas

vezes cada usuário acessou o site. baixou conteúdo, solicitou pesquisas ou requisitou entrevistas

com os analistas; todas as interaç"es são informadas pelo próprio Gartner".

2.11 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas

as seguintes questões de auditoria:

(i) existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar bens imóveis da União,

próprios ou locados de terceiros, que estejam sob responsabilidade da UJ?

(ii) Todos os imóveis geridos pela UJ (no caso administração direta, autarquias,

fundações e EED) estão registrados no SPIUnet (bens de uso especial)?

(iii) Todos os imóveis geridos pela UJ estão com data de última avaliação superior a

20 lO?

(iv) Existem demonstrativos que evidenciem as memórias de cálculos e os principais

critérios adotados para reavaliações e valorizações/desvalorizações dos imóveis sob

responsabilidade da UJ?

(v) Os gastos realizados com a manutenção dos imóveis da União são

proporcionalmente mais representativos que os gastos com a manutenção de imóveis locados de

terceiros?

(vi) Os processos de locação de imóveis de terceiros são formalizados e os preços

contratuais dos aluguéis são compatíveis com os valores de mercado?

(vii) Os gastos com benfeitorias necessárias e úteis realizadas pela Unidade nos imóveis

locados de terceiros durante o exercício foram indenizadas pelos locadores nos termos na Lei n°

8.245/1991 ?

"
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(viii) A estrutura de controles internos administrativos está instituída de forma a mitigar

os riscos na gestão do património imobiliário?

A metodologia da equipe de auditoria consistIU na avaliação por amostragem não

aleatória depois de realizado o levantamento de todos os bens especiais existentes. Utilizou-se no

levantamento informações do inventário de bens imóveis, do SIAFI gerencial e do SPIUNel.

Consistência dos Registros Bens Especiais

Das análises, evidenciou-se que cinco imóveis estão com as suas avaliações

desatualizadas no Sistema SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da

União):

Data da
Data da

Proprietário Valor do
Município! RIP do Imóvel Regime de Tipo de

Avaliação do
Validade da

do Imóvel. Terreno
UF � SPIUnet Utilização Destinação

Imóvel
Avaliação do

SPIUnet Utilizado
Imóvel

União do,
Em

Som
2885000305007 Regularização Terreno 10/10/2000 1011012002 3.000.54

Palmares!AL
- Entree:a

informação.

Entrega

SabaráJMG 5133000085006 Administração Casa 4/512001 04/05/2003 IPHAN 41.250,00

Federal Direla

Fundação

Rio de Cessão Edifício/
InstitulO

Sem

JaneirolRJ
600\026435005

Outros Prédio
221312000 22/312002 Brasileiro de

informação.
Geografia e

Estatística

Rio de
Entrega -

Sem

JaneirolRJ
6001028275005 Administração Palácio 221712rm 221712011

informação.
21.315.674.81

Federal Direta

São
Entrega -

Sem

Paulo/SP
7107004815000 Administração Terreno 201612008 20/6/2010

informação.
3.266.017,00

Federal Direta

Conforme se observa no quadro acima, a gestão de bens imóveis é deficiente e frágil.

Ressalta-se que as ocorrências comprometem o Balanço Geral das Contas Prestadas pelo

Presidente da República.

Além disso, constatou-se a existência de saldo de R$ 165.752,99 na conta contábil de

imóveis n° 1.4.9.2.1.1.92.00 sem o respectivo registro no SPIUnet, contudo, ao longo dos

trabalhos de campo a Unidade não apresentou a origem do registro desse valor.

Locação de imóveis

Relativamente às locações de imóveis, foi selecionado para análise o processo n°

01400.005269/2010-12, referente à locação do Edifício Parque Cidade. A locação, realizada

durante o exercício de 2010, envolve a celebração de contratos com as empresas locatárias do

imóvel, no valor total de R$ 20.389.0\7,60.

De 2010 a 2012, o imóvel era compartilhado por Unidades do Ministério da Cultura e

pela Fundação Cultural Palmares, incumbindo, respectivamente, o pagamento de R$

15.291.763,20 e de R$ 5.097.254,40.

o referido processo foi selecionado, com base nos critérios de materialidade e

Dinheiro público é da sua conta.
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relevância, para a análise da execução do contrato ao longo de 2012. Contudo, para o real

entendimento dos atos de gestão praticados durante o exercício de 2012, mostrou-se

indispensável a análise do planejamento da contratação e da celebração do contrato, apesar de

tais atos de gestão terem sido realizados em exercícios financeiros anteriores.

Das análises, constatou-se que a locação do imóvel foi realizada sem estudos técnicos

que demonstrem a necessidade da Unidade da área total locada e, consequentemente, a

adequação do objeto aos requisitos para a realização de dispensa de licitação com fundamento no

art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93.

Além disso e, especificamente, no âmbito da gestão 2012, constatou-se a realização de

gastos com a locação de 456 garagens, no total de R$ 3.104.343,39 somente em 2012, sem a

realização de estudos técnicos que demonstrassem a necessidade da Unidade, bem como a

manutenção de quantitativo de garagens maior que o quantitativo de servidores lotados no

imóvel. Adicionalmente, verificou-se o descumprimento do limite de área por trabalhador

individual estabelecido no Decreto n° 7.689/2012 para a locação de imóveis, que é no máximo 9

m2 de área útil por trabalhador.

Registre-se que, no que diz aos gastos com manutenção de imóveis próprios e/ou

alugados, a Unidade informou que não foram realizadas despesas dessa natureza ao longo do

exercício.

Controles Internos Administrativos da Gestão do Patrimônio Imobiliário (estrutura de

pessoal e tecnológica)

Os controles internos foram analisados quanto aos seus cinco componentes: ambiente de

controle, avaliação de riscos, procedimento de controle, informação e comunicação e

monitoramento.

Quanto ao ambiente de controle, verificou-se que a área responsável pela gestão dos

imóveis possui estrutura reduzida com apenas um servidor; não dispõe de ferramentas de

tecnologia da informação para o auxílio à gestão; e até o final do exercício de 2012, a área não

havia sido regimentalmente incorporada à estrutura da Unidade.

Durante o exercício de 2012 não houve avaliação de riscos, e, quanto aos procedimentos

de controle, verificou-se que não há rotinas bem definidas e normatizadas de trabalho e gestão

dos imóveis; e tendo em vista a ausência de indicadores, não há processos instituídos para o

componente informação e comunicação. Já quanto ao monitoramento, refletido no

acompanhamento das recomendações e determinações expedidas pelos órgãos de controle,

conforme já relatado em item específico, é realizado externamente à área de gestão de imóveis,

sendo realizado pela Assessoria Especial de Controle Interno.

Das análises da área de gestão de bens imóveis, verificou-se que as fragilidades nos

controles internos da Unidade e a ausência de rotinas estabelecidas na área de gestão do

patrimônio imobiliário estão refletidas na desatualização das avaliações de parte dos imóveis sob

responsabilidade da Unidade e, especialmente, nas impropriedades verificadas na execução do

contrato de locação do Edifício Parque Cidade.

//r
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2.12 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Em consulta ao Relatório de Gestão, a fim de dar cumprimento ao disposto no Item 14

do Anexo IV, Parte A, da DN TCV n° 124/2012, que determina a avaliação da gestão das

renúncias tributárias, verificou-se que o referido item da DN não se aplica à SElMinC e que não

constam registros da realização de renúncias durante o exercício de 2012, de modo que não

foram realizadas análises relativamente a essa área de gestão pela equipe de auditoria.

2.13 Avaliação do Cumprimento das DeterminaçõeslRecomendações do TeV

o órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos acórdãos

para a VJ considerando a seguinte questão de auditoria: caso haja uma determinação específica

do TCV à CGV, durante o exercício de 2012, para ser verificada na AAC junto à UJ, houve o

seu atendimento?

A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos que haja determinação

para a VJ e seja citada a CGV com posterior verificação do atendimento do mesmo.

De acordo com o Relatório de Gestão e o site do TCV, não foram expedidos Acórdãos

em 2012 para a Secretaria-Executiva ou para o Fundo Nacional de Cultura, que contivesse

também essa determinação à CGV.

Todavia, em relação ao Fundo Nacional de Cultura, verificou-se que consta no Relatório

de Gestão o Acórdão n° 3.304/2011 - Plenário, cujo prazo para atendimento da recomendação

contida em seu item 9.4 iniciava-se em 01101/2012, com determinação expressa de

acompanhamento do cumprimento do Acórdão pela CGV.

Realizadas análises e diligências à Secretaria-Executiva, responsável pela prestação de

contas do FNC, verificou-se o atendimento à determinação contida no item 9.4 do Acórdão n°

3.30412011 - Plenário.

2.14 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a

seguinte questão de auditoria: A VJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das

recomendações emanadas pela CGV especialmente quanto à instauração de TCE, à apuração de

responsabilidade, ao fortalecimento do controle interno administrativo?

A metodologia consistiu no levantamento das recomendações expedidas por meio dos

Relatórios de Auditoria Contas nOs 201109309, 201109299, 201109310 e 201109316, no total de

51 recomendações de Relatórios Auditoria Anual de Contas de anos anteriores expedidas pela

CGV para a Secretaria Executiva (SElMinC) e para o Fundo Nacional de Cultura.

Destas, verificou-se o percentual de atendimento foi de 52% para a Secretaria-Executiva

e que não houve atendimento a recomendações expedidas no âmbito da avaliação da gestão 2010

do Fundo Nacional de Cultura:

/.(j.:r

Página 30 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. www.portaldatransparencia.gov.br

L:\SFC\DR\DRCUL1\2013 DRCULnREL. AAC\SE\SE P.-SC Relatório Definitivo.doo:



I

ÓreãolEntidade objeto da recomendacão Atendidas Não Atendidas Total o/(l de atendimento

Secretaria.Executiva 13 12 25 52,00%

Fundo Nacional de Cultura O 26 26 0.00%

Total 13 38 51 25,49%

Ainda da análise do exercício de 2012, verificou-se também que não havia plano de

contingência ou estratégia de atuação para a adoção de providência no sentido de mitigar o

passivo de recomendações da Controladoria-Geral da União pendentes de atendimento.

2.15 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão

o Decreto 6.93212009 estabeleceu, em seu art. II, que os órgãos prestam serviços

diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar "Carta de Serviços ao Cidadão". Verifica-se

que a Secretaria-Executiva não presta serviços diretamente ao cidadão, em razão do que não

foram realizadas análises pela equipe de auditoria relativamente a essa área da gestão.

2.16 Avaliação do CGUIPAD

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a

seguinte questão de auditoria:

a) Consta no relatório de gestão informação da designação de um coordenador

responsável pelo registro no Sistema CGU-PAD de informações sobre procedimentos

disciplinares instaurados na unidade?

b) Existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar os procedimentos

disciplinares instaurados e a devida utilização do sistema CGU-PAD na UJ?

c) A UJ está registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares

instaurados no sistema CGU-PAD?

A metodologia consistiu verificação da existência de normativos que disciplinam a

utilização do sistema CGU-PAD e na avaliação do Relatório de Correição fornecido pelo e da

referido sistema.

Assim se verificou que, no ãmbito normativo, a Secretaria-Executiva possui Portaria n°

27, de 14/0112008, dispõe sobre a política de uso do Sistema CGU-PAD no ãmbito do Ministério

da Cultura e de suas entidades vinculadas, regula o registo de informações, o acesso e as

habilitações de acesso ao sistema. Além disso, há definição de responsabilidades, no sentido de

que a Portaria n° 120, de 30/03/2010, também da Secretaria-Executiva, subdelega a competência

para determinar a realização de sindicãncia e a instauração de processos administrativos aos

dirigentes de cada uma das unidades administrativas definidas no Regimento Interno e ainda

dispõe que "cabe à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGEP atuar na orientação e no

suporte técnico e operacional para a condução de procedimentos correicionais no Ministério da

Cultura em apoio à autoridade instauradora, atendendo diretrizes do Órgão Central do
Sistema ".

A partir dos exames aplicados, conclui-se também que, dos processos administrativos

instaurados durante o exercício de 2012, 100% foram cadastrados no Sistema CGU-PAD e,

destes, 85,71 % foram cadastrados tempestivamente. Verifica-se, portanto, que a estrutura para

/:L
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gerenciamento da utilização do sistema CGU-PAD instituída pela Secretaria-ExecutivalMinC

tem garantido a sua utilização em níveis satisfatórios.

2.17 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna

A Secretaria-Executiva não possui Unidade de Auditoria Interna, de modo que não

foram realizadas análises pela equipe de auditoria relativamente a essa área da gestão.

2.18 Avaliação do Cumprimento do TCJ • Terceirizações

Relativamente ao cumprimento do Termo de Conciliação Judicial Geral, de 05/1112007,

firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, relativamente à utilização de

empregados terceirizados em órgãos e entidades da administração pública federal em

discordância com o permissivo legal, constatou-se, por meio do Relatório de Auditoria de

Pessoal nO 201 I 18997, que o Ministério da Cultura não atendeu ao que foi estabelecido, ou seja,

a substituição dos terceirizados em situação irregular até a data de 31112/2010.

Nessa esteira, o Relatório 201118997 registrou as seguintes constatações:

a) As atividades consideradas irregulares, que levaram à assinatura do TCJ, estão sendo

realizadas por terceirizados contratados do Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de

Pessoas com Deficiência no BrasiUICEP e da empresa Brasfort Administração e Serviços Ltda;

b) Ausência de motivação para a contratação de pessoal com curso superior ou cursando

para a execução indireta de atividades acessórias, por meio da categoria profissional denominada

em contrato como "Apoio Operacional II";

c) Ocorrência de terceirizados da Brasfort, alocados em Unidades do MinC, em

exercício de atividades de "auxiliar administrativo" e assemelhados, como "assistente

administrativo" e "técnico administrativo"; e

d) A DGI/MinC realizou levantamento de preços defasados em contratos firmados por

órgãos da Administração Pública, para formação de preços visando à aditivação do contrato

032/2010, firmado com a Brasfort.

Em decorrência desses apontamentos, foram expedidas, dentre outras, recomendações

no sentido que a Unidade observe as disposições constantes do Termo de Conciliação Judicial,

notadamente sobre o exercício de atividades fins por pessoal terceirizado.

Também se recomendou que a Unidade apure os fatos e se houve preJUlzo à

Administração pelo descumprimento de cláusula contratual e do TCJ, quanto à utilização de

pessoal terceirizado do ICEP e da BRASFORT para a execução de atividades típicas de servidor

público; reavalie o posicionamento anteriormente emitido em Nota Técnica, tendo em vista a

permanência, quando da reformulação do Termo de Referência, de situação de sobreposição de

atribuições de terceirizados contratados do ICEP em relação às atribuições de categorias

funcionais abrangidas pelo Plano Especial de Cargos da Cultura.

Foi recomendado também se apurasse os fatos e as responsabilidades pela deficiente

atuação da fiscalização dos contratos firmados com o ICEP e com a BRASFORT, no que se

refere ao cumprimento da legislação e dos próprios termos contratuais,
�,f
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Por fim, no presente Relatório de Auditoria Anual de Contas foi registrada constatação

específica em razão da deficiência na fiscalização do Contrato n° 072/2010, com o consequente

descumprimento do Termo de Conciliação Judicial firmado para a substituição dos prestadores

de serviço terceirizados em situação irregular.

2.19 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão

A DN TCU 119/2012 não estabeleceu conteúdo específico para a UJ.

2.20 Avaliação dos Controles Internos Administrativos

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas no Item 05 do Anexo IV, Parte

A, da DN TCU n° 124/2012, considerou-se a seguinte questão de auditoria: Os controles internos

administrativos instituídos garantem o atingimento dos objetivos estratégicos?

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação de todas as áreas de gestão

auditadas (já avaliadas nos itens anteriores) e dos principais macroprocessos finalísticos. A partir

da avaliação comparada entre os controles internos por área de gestão e os macroprocessos

finalísticos, emitiu-se uma opinião sobre os componentes: ambiente de controle, avaliação de

risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento.

De todas as áreas de gestão avaliadas, observou-se que dentre os componentes ambiente

de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação não há

componentes totalmente consistentes.

O componente de ambiente de controle apresentou fragilidades nas áreas de gestão de

compras e transferências e, quanto a esta, tal fragilidade foi causa de ocorrências de falhas

médias apontadas no Relatório de Auditoria.

O componente de avaliação de risco apresentou fragilidades nas áreas de resultados

quantitativos e qualitativos e de gestão de transferências e do patrimônio imobiliário, quanto a

estas últimas, tais fragilidades foram causa da ocorrência de falhas médias apontadas no

Relatório de Auditoria.

O componente de procedimento de controle apresentou fragilidades nas áreas de gestão

de transferências e do patrimônio imobiliário, quanto a estas últimas, tais fragilidades foram

causa da ocorrência de falhas médias apontadas no Relatório de Auditoria.

O componente de informação e comunicação apresentou fragilidades nas áreas de

gestão de transferências, compras e patrimõnio imobiliário, ressaltando-se que a Unidade possui

indicadores vinculados apenas ao macroprocesso finalístico da área de gestão de pessoas, em

razão do que as análises realizadas pela Equipe de Auditoria foram realizadas considerando

outras informações prestadas pela Unidade em relação ao componente informação e

comunicação.
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o componente de monitoramento apresentou fragilidades nas áreas de gestão de

transferências e tal fragilidade foi causa da ocorrência de falhas médias apontadas no Relatório

de Auditoria.

Ressalte-se que, na vlsao da Unidade, registrada no Relatório de Gestão, estão

relacionadas aos principais macroprocessos finalísticos da UJ as áreas de resultados quantitativos

e qualitativos, gestão de pessoas, compras e tecnologia da informação. Contudo, na opinião desta

Unidade Técnica, também a área de transferências voluntárias está relacionada ao

macroprocessos finalísticos da Unidade, pois é característica do Ministério da Cultura a

realização descentralizada de políticas públicas, o que está expresso no presente Relatório de

Auditoria tanto nas análises relativas à própria área de gestão de transferências voluntárias,

quanto de resultados quantitativos e qualitativos.

Diante do exposto, não se pode afirmar com razoável certeza que há suficiência de

controles internos para atingimento dos objetivos estratégicos da Unidade Jurisdicionada sob

análise.

Comparando-se a autoavaliação da Unidade, expressa no Quadro A.3.1 - Avaliação dos

Sistemas de Controles Internos do Relatório de Gestão, com a avaliação realizada por esta

Unidade Técnica, verificou-se a superavaliação de todos os componentes dos controles internos,

especialmente dos componentes avaliação de risco e informação e comunicação.

2.21 Ocorrência com dano ou prejuízo

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado preJUlZO ao erarlO, quando

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a

serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente

ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos

requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de

modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Brasília/DF, de julho de 2013.

Nome: RASMAN RAMOS F

Cargo: TECNICO DE A

RNANDES

AS E CONTROLE

Assinatura:
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Nome: MARCELO REZENDE

Cargo: TECNICO DE FINANCAS E CONTROLE

Assinatura: _

Nome: LUCAS OLIVEIRA SOLlZA

::�:=:Lls26-5?�A-.�-C-A-S-E-C-O-N-T-R-O-L-E-

Nome: TAISA RUANA RIBEIRO

Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE

Assinatura: _.\-�s.::'K'-.c", í2. �;u., •

Relatório supervisionado e aprovado por:
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Achados da Auditoria - nO 201305605

1 GESTÃO OPERACIONAL

1.1 PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMAlPROJETO

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Infonnação básica sobre a atuação da Secretaria-Executiva do MinC no âmbito do

Programa 2027 • Cultura: Preservação, Promoção e Acesso.

A avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à

eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas (físicas e financeiras) planejados ou

pactuados para o exercício de 2012, demanda, previamente, o levantamento de informações

sobre os Programas e Ações pelos quais a unidade realizou as atividades de sua competência,

com vistas, não somente, a contextualizar eventuais constatações e informações, mas, também, a

permitir a identificação das causas de insucessos no desempenho da unidade, se for o caso.

Nessa linha, no que diz respeito à atuação da Secretaria-Executiva, tomando-se por base

as programações estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, essa Unidade exerceu suas atividades

no âmbito dos seguintes Programas e Ações:

UG I Ação Orçamentária Total

420008 - Coordenação.Geral de Gestão de PessoasIDGIISElMinC 92.690.472

0181- Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 25.350.424

09HB - Contribuição da União, de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
5.187.334

Previdência dos Servidores Públicos Federais

2000 � Administração da Unidade 1.193.304

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 1.181.356

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 55.233

20 II - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 487.938

2012 - Auxilio-Alimentaçào aos Servidores e Empregados 2.860.984

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 55.743.032

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais Em Processo De Qualificação E
630.867

Reaualificacão

420045 • Caixa Econômica Federal - PAClPraçasIMinC 60.587.064

12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte. Cultura. Lazer e Serviços Públicos -
60.587.064

Pracas dos ESDortes e da Cultura

420001 - Coordenação-Geral de Execução Orçamentaria e Financeira 58.322.550

0284. Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa 6.103.043

2000 - Administração da Unidade 52.219.507

420010 - Secretaria.ExecutivaIMinC 9.021.219

20DO - Administração da Unidade 8.905.777

2D79 - Formulação e Gestão da Política de Direitos Intelectuais \15.442

4y
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420044 - Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural 1.515.127
u u

2<X.lO - Administração da Unidade 1.515.127 As " ....

420041 • Diretoria de Relações Internacionais - DR! 1.436.281i

8197 - Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo 1.436.286

420017 - Assessoria de Comunicação Social 21.913

2000 - Administração da Unidade 8.823

4641 - Publicidade de Utilidade Pública 13.1)90

Total Geral 223.594.632

Como se aduz das informações acima, considerando o conceilo de empenho liquidado,

27% (R$ 60.587.064,00) do lotaI dos recursos utilizados pela Secretaria-Executiva se

concentraram na ação 12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura e Lazer.

1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.2.1.1 INFORMAÇÃO

Baixa realização dos produtos esperados para a ação 12MG - Implantação de Espaços

Integrados de Esporte, Cultura e Lazer.

Centrando a análise apenas na meta financeira estabelecida na LON20 12, confrontando-a

com os dados de execução do SIAFI, constata-se que a execução da principal ação finalística da

Secretaria-Executiva ficou abaixo do previsto:

Ação Orçamento Previsto
Despesas

% EXKUção
Liouidadas

12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte. Cultura,
300.500.000 60.587.064 20,2%

Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes c da Cultura

Da prevlsao de 151 espaços de esporte, cultura e lazer na LOA/2012, dois foram

efetivamente implantados, em 2012, diretamente pela Secretaria-Executiva, o que corresponde

ao percentual de 1,3%, conforme registro da tabela a seguir:

Metas da LOA Realização (física e financeira)

Localização
Qtd Projetos Recursos UtilizadosEspaço Implantando Valor Previsto

Nacional 150 300.000.000 2 60.587.064,00

Distrito Federal I 500.000 -

Total 151 300.500.000 2 60.587.064 00
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1.2.1.2 INFORMAÇÃO

Informações gerais sobre o Contrato n° 05112011 - Contratação de ensino à distância para

a formação de gestores e administradores para os Centros de Artes e Esportes Unificados 

CEU (anteriormente denominados Praças do PAC).

O Contrato nO 051/2011 (processo n° 01400,03620512011-44), firmado entre o

Ministério da Cultura e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (CNPJ n° 33.641.633/0001-44) em

30/1212011 tendo com objeto a:

"prestação de serviços técnico especializados na modalidade de ensino à distância para capacitação de

2.500 (dois mil e quinhentos) administradores e gestores públicos, bem como lideranças comunitárias

indicadas pelos municípios seleclonados para a implantação das Praças do Esporte e da Cultura 

PEC's. O escopo do curso será () gerenciamento de verbas para equipamentos públicos e mecanismos

para a busca de parcerias públicas privadas para a manutenção permanente das PECs",

o valor do contrato é de R$ 3.198.825,90 e se baseia na Proposta n° 6809, datada de

14/12120 11, encaminhada pela FGV ao Mine.

Em suma, a prestação dos serviços se dá mediante a realização de curso à distância, com

carga horária prevista de 80 horas, dividido nos seguintes módulos:

Ensino Módulo ResDonsável

On-line Introducão à Gestão Pública FGV

On-line Estudos de casos FGV

Presencial Seminário em Brasflia MINC

Do-line Conteúdo esoecífico sobre os Ministérios FGV

Presencial Entrega de declarações de conclusão de curso MINC

Quanto aos conteúdos ministrados no curso, a FGV é responsável pela elaboração de

apenas 20%, ao passo que os outros 80% são de responsabilidade do Mine. Já a organização do

conteúdo é de total responsabilidade da FGV.

De acordo com o Termo de Referência, o trabalho de conclusão de curso a ser

apresentado pelos alunos é a revisão do Plano de Gestão, que foi apresentado na fase de

formalização do contrato de repasse, com a "elaboração de um Plano de Ação e Programação

para a Praça, com/oco no seu primeiro ano de/uncionamento".

Diante da relevância da execução do referido contrato para a consecução dos objetivos

da Ação "12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços

Públicos - Praças dos Esportes e da Cultura", executada no âmbito da Secretaria-Executiva do

MinC (Unidade Gestora "420045 - Caixa Econômica Federal - PACIPRAÇASIMINC"), foram

realizadas as seguintes análises no sentido de verificar a aderência da execução do contrato à

Ação de Governo.

Tendo em vista que no processo n° 01400.036205/2011-44 não havia detalhes sobre a

execução do Contrato, foram solicitadas informações à Unidade com o objetivo de verificar o

estágio de execução do contrato ao longo do exercício de 2012.

Assim, solicitou-se, por meio da Solicitação de Auditoria n°

Dinheiro público é da sua conta.

201205605/016, de /.r
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05/04/2013, que a Unidade apresentasse as seguintes informações: I
a) o efetivo estágio de execução do contrato, de acordo com o cronograma estlpl\fido:na.v. .

Cláusula Décima Quarta do Contrato, ou seja, informar as etapas já executadas e

pagas do objeto do contrato; e

b) a relação dos alunos que até o momento capacitados, com a indicação de nome, CPF,

Turma (I' ou 2' Segunda OfertalTurma), número do Contrato de Repasse e

Município/UF ao qual o aluno está vinculado.

Em resposta, por meio da Nota Técnica n° 006/20 13-DINC/SE, de 15/04/2013, anexa ao

Ofício n0133/SElMinC, de 16/04/2013, a Unidade informou que:

"26. DO ITEM 3.1, fis. 340, com relação ao estágio de execução do contrato, informamos que até o

presente foram realizadas as seguintes etapas: planejamento do projeto e desenvolvimento do conteúdo,

produção das mídias e la ofena das turmas. Todas as etapas já realizadas foram pagas conforme valores

estabelecidos na cláusula décima quarta do contrato, totalizando o pagamento já realizado de

R$I.899.4I2,95 (um milhão oitocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e doze reais e noventa e cinco

centavos), conforme notasfiscaisfis. 345 a 350 do presente processo;

27. DO ITEM 3.2, fis. 341, às fis. 351 apensamos ao processo CD com arquivo digital da planilha de

1077 (um mil e setenta e sete) alunos matriculados na primeira ofena do Curso de Gestão de

Equipamentos Públicos. Em complemento aos da planilha informamos que todos os alunos foram

atendidos pelo Contrato na 05112011, objeto deste processo".

A equipe de auditoria identificou que, na listagem de alunos apresentada pela Unidade,

constava a relação de 1.077 pessoas que participaram do curso EAD na primeira oferta de

turmas. Com base nessa listagem, foram realizados cruzamentos de dados entre a planilha

apresentada com a relação de alunos e a planilha de CEU's contratados disponível em

http://pracas.cultura.gov.br/index .php?option=com k2&view=item&layout=item&id=36&Itemi

d=58 (consulta realizada em 22/04/2013).

Verificou-se que os 360 CEU's contratados na primeira seleção correspondem ao total

de 326 municípios, tendo em vista que 20 municípios possuem 2 CEU' s e 7 municípios possuem

3 CEU' s, conforme a tabela abaixo:

Quantidade de Municípios Praças por Município

299 1

20 2

7 3

Total Geral 326

Assim, dos 326 mumClplOS que possuem CEU's contratados, 259 já possuem

alunos/gestores capacitados, o que representa abrangência de 79,44% dos municípios.

Os municípios e o status de andamento das obras (segundo tabela extraída do link

supracitado) cujos gestores não participaram na capacitação na primeira oferta são os seguintes:

Município UF Status da Obra.

Acopiara CE Em andamento

Águas Lindas de Goiás GO Em andamento

Aparecida de Goiânia GO Em andamento

Município UF Status da Obra*

Lagoa Santa MG Não iniciada

Lauro de Freitas BA Não iniciada

Luís Eduardo Magalhães BA Em andamento /:r
,(�
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Município UF Status da Obra'"

Araguari MO Em andamento

Ariquemes RO Em andamento

Artur Nogueira SP Em andamento

Belford Roxo RJ Não iniciada

Boa Vista RR Em andamento

Buriticupu MA Em andamento

Cabo de Santo Agostinho PE Não iniciada

Cachoeirinha RS Não iniciada

Cajamar SP Não iniciada

Camaragibe PE Não iniciada

Cametá PA Não iniciada

Camam PE Não iniciada

Caxias do Sul RS Não iniciada

Coronel Fabriciano MO Não iniciada

Corumbá MS Não iniciada

Cubatão SP Não iniciada

Femandópolis SP Não iniciada

Floriano PI Em andamento

Goiana PE Não iniciada

Guaratinguetá SP Não iniciada

Guarujá SP Não iniciada

Içara SC Em andamento

Igualu CE Em andamento

Ilha de Itamaracá PE Em andamento

lndaiatuba SP Em andamento

ltaboraí RJ Não iniciada

llacoatiara AM Não iniciada

Itajaí SC Não iniciada

Itapetininga SP Em andamento

Jundiaí SP Não iniciada

Lages SC Não iniciada

Município UF Status da Obra'"

Macapá AP Em andamento

Manacapuru AM Não iniciada

Matão SP Em andamento

Nilópolis RJ Não iniciada

Nova Friburgo RJ Em andamento

Parintins AM Em andamento

Parnamirim RN Em andamento

Ponta Porã MS Em andamento

Ribeirão Pires SP Não iniciada

Sabará MO Em andamento

Salgueiro PE Não iniciada

Santa Cruz do Capibaribe PE Não iniciada

Santana de Parnaíba SP Em andamento

São Lourenço da Serra SP Não iniciada

São Sebastião do Passé BA Em andamento

São Vicente SP Não iniciada

Senador Canedo 00 Em andamento

Serrinha BA Em andamento

Sertãozinho SP Em andamento

Sumaré SP Em andamento

Tanguá RJ Não iniciada

Taquara RS Não iniciada

Teófilo Otoni MO Não iniciada

Trindade 00 Em andamento

Valparaíso de Goiás 00 Em andamento

Vargem Grande Paulista SP Em andamento

Várzea Paulista SP Não iniciada

Viana ES Não iniciada

Vila Velha ES Não iniciada

Vitória de Santo Antão PE Não iniciada

* Status da obra confonne tabela consultada em

22/04/2013.

Status da Obra Quant. de Municípios

Em andamento 31

Não iniciada 36

Total Geral 67

Verifica-se, portanto, que 31 dos 67 munícipios já iniciaram as obras para a construção

dos CEU's, de modo que se faz necessário, no oferecimento da segunda oferta de turmas já

durante o exercício de 2013, intensificar o trabalho de mobilização social de modo a abranger,

em especial, esses municípios.

Por fim, registre-se que não foi apresentada a vinculação de cada aluno por Contrato de

Repasse, de modo que não é possível identificar vinculação de cada aluno (em especial, dos

provenientes da comunidade assistida) a cada um dos CEU's.

Dinheiro público é da sua conta.
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Utilização dos recursos financeiros do Contrato nO 05112011 para a execução de objeto

menos abrangente que o definido no Termo de Referência (cobertura de 360 ao invés de

800 Praças).

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO

De acordo com o PPA 2012-2015, o objetivo da Ação de Governo é construir 800

Praças dos Esportes e da Cultura - PEC's. Contudo, foi realizada apenas uma seleção de

municípios, no ano de 20 \O, de modo que foram assinados, até o momento, 360 contratos de

repasse (cada contrato de repasse refere-se a uma praça).

No Termo de Referência da contratação, fl. 162-v, verifica-se que se espera "que, após

a consecução deste curso, os gestores e lideranças estejam aptos a gerir e manter os 800

(oitocentos) espaços públicos denominados por Praças do Esporte e da Cultura - PEC". Ou

seja, a contratação foi planejada e os recursos orçamentários foram destinados para atender todas

as 800 Praças cuja construção foi estimada para a Ação Governamental.

Contudo, o cronograma de realização do curso, estabelecido na "Cláusula Décima

Quarta - Da Forma de Pagamento" do Contrato, se estende de janeiro/20l2 a junho/2013,

dividido em duas turmas: a primeira para o 2° semestre/20l2 e a segunda para o 1°

semestre/20l3.

Não há, no processo, documentos relativos à execução do contrato e ao oferecimento

das turmas de modo que pudessem ser realizadas análises conclusiva sobre a execução do

Contrato, mas constam na Nota Técnica nO 044/2012-Diretoria/SE, de \7/10/2012, as seguintes

informações:

a) a primeira turma foi oferecida para 1.250 alunos (fl. 277); e

b) "a segunda seleção, para a qual a segunda oferta seria dirigida, não está mais sob a

responsabilidade do Ministério da Cultura, e sim, do Ministério dos Esportes" (fls.

2771278).

Em razão disso, na mesma Nota Técnica, propõe-se a antecipação da segunda turma

("segunda oferta "), com a redução da quantidade total de alunos de 2.500 para 1.700 (fl. 278).

Dessas informações, depreende-se que:

a) Apesar de as 360 Praças representarem 45% do total de 800 Praças a serem

construídas, foram oferecidas 1.250 vagas (as quais representam 50% do total de

vagas contratadas com a FGV) para gestores e lideranças das 360 Praças até

então contratadas; e

b) A antecipação da segunda turma (mesmo com a redução da quantidade de vagas)

demonstra que a Contratação realizada, apesar de ter sido planejada para

abranger todas as 800 Praças, está abrangendo apenas as 360 Praças já

contratadas.

Ou seja, verifica-se que, apesar de os recursos financeiros utilizados para a celebração

do contrato terem sido disponibilizados para a capacitação de gestores e lideranças para 800

Praças, estes mesmos recursos estão sendo utilizados apenas para a capacitação de gestores e

lideranças das 360 Praças selecionadas, cujos contratos de repasse já foram assinados.

/r
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Ressalte-se que as readequaçães financeiras, decorrentes da redução da quantidade de

vagas e da readequação da estrutura do curso à distãncia, que, de acordo com os documentos

juntados ao processo, estão sendo estudadas não mencionam a relação "recursos financeiros

utilizados por quantidade de Praças abrangidas".

Por fim, no que diz respeito à segunda turma, faz-se necessário registrar que consta no

site das Praças no PAC

(http://sv.www5.fgv.br/fgvonline/mincpec/docslMinC cronograma do curso valuno

oferta%202 v2x.pdO cronograma de execução em que o início da "Oferta 2" teria se iniciado em

28/01/2013.

Assim, por meio da Solicitação de Auditoria n° 201205605/016, de 05/04/2013, foram

solicitados esclarecimento à Unidade relativamente a aparente divergência verificada entre o

Termo de Referência, que previa a utilização dos recursos financeiros para a capacitação de

gestores e lideranças para 800 Praças, e a efetiva utilização desses recursos apenas para os

gestores e lideranças das 360 Praças selecionadas/contratadas até o momento.

Causa

Fragilidade no acompanhamento da execução contratual.

Mauüestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio da Nota Técnica n° 006/20 I 3-DINC/SE, de 15/04/2013, assinada

pela Fiscal Substituta do Contrato nO 051/2011, CPF n° ***.992.095-**, e pela Diretora de

Programas Especiais de Infraestrutura Cultural Substituta, CPF nO ***. 970.648-**, anexa ao

Ofício n0I33/SElMinC, de 16/04/2013, a Unidade informou que:

"3. DO ITEM 2.1, fls. 339, a meta de 800 (oitocentas) Praças dos Esportes e da Cultura (hoje

denominados Centros de Artes e Esportes Unificados) foi determinada e divulgada pela Coordenação do

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, do Ministério do Planejamento e configurava o alvo a

ser alcançado pela gestão do Ministério da Cultura a partir de 2010, ano de lançamento do Programa;

4. Apensamos ao processo a Portaria n° /8 de 2/ de fevereiro de 20/3, fls. 342, publicada no Diário

Oficial da União - DOU de 22 de fevereiro de 2013, que altera o nome do Programa para Centros de

Artes e Esportes Unificados - CEU;

5. Em meados de 2012, durante a implementação do Programa e da capacitação, fomos informados pelo

Ministério do Planejamento de que a segunda seleção do Programa ficaria a cargo do Ministério do

Esporte;

6. Nesta segunda seleção o Ministério do Esporte implementou inovações ao espaço público como pode

ser atestado no link: www.esporte.gov.hr/cie. alterando o seu nome para Centro de Iniciação ao Esporte

- CIE e dedicando projeto arquitetônico e atividades exclusivamente ao exercício do esporte, motivo

porque a capacitação construída para espaço multidisciplinar (Praça dos Esportes e da Cultura, hoje

denominado Centros de Artes e Esportes Unificados) não pôde ser oferecida aos entes federados

contemplados na seleção a cargo do Ministério do Esporte;

7. Para esclarecer a impossibilidade de atendimento do público da nova seleção pela formação

contratada nos baseamos no plano de formação dedicado a conteúdos como: gestão matricial/�'<r
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��J(envolvimento das pastas afins às atividades dos CEV's na gestão e financiamento das[1�t��;:�.....: ..
gestão de espaços multivocacionais, captação de recursos para atividades sociais, culturais e esportivas.

política federal de desenvolvimento social;

8. Com o advento das inovações aplicadas pelo Ministério do Esporte à segunda seleção, tais conteúdos

são menos aplicáveis pelo novo grupo de entes federados a serem contemplados. Ademais, tanto

iniciativa quanto recursos do Contrato n° 05112011 são oriundos do Ministério da Cultura;

9. Assim, para a formação das próximas turmas do Curso e dada a flagrante escassez de ofertas de

capacitação em gestão pública de cultura, priorizamos os mesmos entes federados selecionados em 2011

no sentido de que nem todos foram contemplados na primeira turma realizada em 2012 e tivemos

renovação das administrações locais em 71,29% (setenta e um virgula vinte e nove décimos por cento)

dos municípios do Programa nas eleições do ano passado o que acarretou Q exoneração ou transferência

para outros setores de grande parte dos alunos do poder público, assim como a desvinculação de

algumas lideranças comunitárias e a necessidade de atender os novos responsáveis locais pelo

Programa nas ofertas seguintes;

10. Na formação das turmas também contemplamos alunos do Sistema MinC; Secretarias, Diretorias,

Representações Regionais e instituições vinculadas ao Programa; alunos da Caixa Económica Federal

CEF atendendo assim a funcionários diretamente relacionados ao Programa, lotados nas unidades da

CEF e ainda servidores públicos e membros das comunidades dos Espaços Mais Cultura - programa de

infraestrutura cultural implementado pelo Ministério da Cultura no âmbito do Programa Mais Cultura;

11. A inclusão destes públicos deu-se no sentido de nivelar o entendimento sobre o Programa, qualificar

as discussões em grupo e incrementar o teor das informações disponibilizadas aos públicos originais no

sentido de que afonnação à distância contempla a troca de conhecimento entre os participantes".

Análise do Controle Interno

Em síntese, a Unidade informa que as Praças do Esporte e da Cultura foram

transformadas em Centros de Artes e Esportes Unificados - CEU e que não será realizada nova

seleção de CEU's, pois, a partir de informação prestada pelo Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão - MPOG em meados de 2012, a segunda seleção do Programa ficaria a

cargo do Ministério do Esporte, quando então serão construídos Centros de Iniciação ao Esporte

- ClE (e não mais os CEU's).

Em razão disso, todo o recurso do contrato, destinado inicialmente à formação de

gestores e administradores 800 Praças do PAC, seria agora destinado à formação de gestores e

administradores para 360 CEU's hoje existentes.

Contudo, tendo em vista que a análise do contrato em questão está sendo realizada sob a

luz da ação de governo que está sendo executada, verifica-se a existência de divergência entre as

informações prestadas pela própria Unidade Auditada.

Por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305605/012, de 21/03/2013, questionou-se a

Unidade sobre o atingimento das metas físicas e financeiras da Ação 12MG - Implantação de

Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes e da

Cultura.

Em resposta, por meio do Memorando n° 072/2013-DINC/SE-MinC, de 26/03/ 20\3,

assinado pelo Diretor de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural, CPF n° *** 932.346- ('?P
/�-:
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**, anexo ao Ofício n° 102/SElMinC, de 27/03120\3 a Unidade informou que:

"/. Os Centros de Anes e Espones Unificados - CEU's, antigas Praças dos Espones e da Cultura 

PECs, compõem o PAC 2 no eixo comunidade cidadã, e tem como objetivo integrar num mesmo espaço

físico, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o

mercado de trabalho, serviços sácio-assistenciais, po/{ticas de prevenção à violência e inclusão digital,

de modo a promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras.

2, De 2011 a 2014, está prevista a contratação de 800 CEU's, sendo que, na primeira seleção, realizada

em setembro de 20/0, foram contempladas 40/ propostas, das quais 360 assinaram contrato. A seleção

foi realizada pelo Grupo Executivo do Progral1Ul de Aceleração do Crescimento - GEPAC, após

preenchimento de cartas consulta pelos municípios interessados e elegíveis, conforme dispôs a Portaria

/nterministerial n°. 40/, de 09 de setembro de 2010 (anexa)" (grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que há informações divergentes, provenientes da mesma Diretoria,

sobre a expansão ou não da Ação de governo: na primeira correspondência, a Unidade afirma

que a meta é de construir 800 CEU's; na segunda, afirma que a Ação foi alterada e agora serão

construídos apenas novos CIE's.

Realizada consulta ao site do Programa de Aceleração do Crescimento 2' Etapa - PAC

2, verifica-se que no Eixo Comunidade Cidadã constam os dois programas: CEU e CIE.

Contudo, relativamente aos CEU's, consta no link http://www.pac.gov.br/comunidade

cidada/centro-de-artes-e-esportes-unificados a informação de que, de fato, há a previsão da

construção de 800 CEU's. A menos que a informação da página eletrônica esteja desatualizada,

não há registro de que os demais CEU's deixem de ser construídos.

Além disso, a Lei Orçamentária 2013 estabelece em seu Volume II o valor de R$

534.500.000,00 para a Ação 12MG (ainda com o nome de Praças do PAC) e no Volume IV

estabelece a meta física de implantação de 350 Unidades em 2013.

Já para a Ação 14TR - Implantação de Espaços Públicos de Esporte e Lazer - Praça do

Esporte, o Volume II da LOA 20\3 reserva o valor de R$ 349.500.000,00 e o Volume IV

estabelece a meta física de 198 espaços implantados, de um total de 600, de acordo com o

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP.

Ressalte-se que a afirmação de que o MPOG informou, em meados de 2012, que a

segunda seleção seria realizada pelo Ministério do Esporte não foi evidenciada

documentalmente.

Dessa forma, não foi possível confirmar, em consulta aos normativos vigentes, que não

serão selecionadas os demais CEU's até o total de 800, nem que resta justificado o

direcionamento de todo o valor alocado para o contrato sob análise para os 360 CEU's até então

selecionados.

Assim, pode ser realizado o seguinte cálculo: tendo em vista que o contrato foi firmado

para 2.500 alunos, o custo por aluno é de R$ 1.279,53 e tendo em vista que os 2.500 alunos

foram estimados para 800 CEU's, tem-se a proporção de 3,125 alunos por CEU. Assim, o valor

proporcional para a capacitação dos alunos correspondentes a um CEU) é de R$ 3.998,53.

Dinheiro público é da sua conta.
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Utilizando-se essa mesma proporção, tem-se que, para 360 CEU's, o va1õn'ifópoidoha

do contrato seria de R$ 1.439.471,66, conforme o quadro a seguir:

Quant. de CEU's Proporção de alunos Custo por Custo da proporcional dos Valor total do contrato

porCEU. aluno alunos de um CEU

(A) (B) (C) (B. C) IA. B. C)

800 R$ 3.198.825,00

3,125 1.279.53 3.998,53

360 R$ 1.439.471,25

* Considerada a quantidade contratada de 2.500 alunos.

Caso não seja realizada uma readequação no valor do contrato, verifica-se a elevação do

custo dos alunos por CEU (de R$ 3.998,53 para R$ 8.885,63):

QuanL de CEU's Proporção de alunos Custo por Custo da proporcional dos Valor total do contrato

porCEU * aluno alunos de um CEU

(A) (B) (C) (B.C) (A.B.C)

360 6.945 1.279,53 8.885,63 R$ 3.198.825,00

* Considerada a quantidade contratada de 2.500 alunos.

Tal afirmação não descarta a realização de ajustes no curso à distância para melhor

adequação à realidade dos alunos, inclusive no que tange ao formato metodológico e pedagógico.

Pelo contrário, a postura da gestão de rever seu planejamento inicial é salutar para a melhoria da

execução da ação de governo.

Contudo, a divergência de informações prestadas pela própria Diretoria demonstra a

superestimativa do valor do contrato, que, para atender 360 ao invés de 800 CEU's, deveria ter

seu valor reduzido,

Tendo em vista que o contrato dá suporte à mobilização social, resta clara a necessidade

de aderência do planejamento da sua contratação à seleção dos novos CEU's, o que, diante de

todo o exposto, não restou evidenciada.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, a questão sobre o resultado das capacitações,

quanto ao seu alcance sobre o prisma da eficácia e da efetividade, tendo em vista que, como a

própria Unidade mencionou, houve elevada renovação nas administrações municipais,

acarretando em exoneração ou transferência das pessoas que teriam sido capacitadas, bem como

a desvinculação de lideranças comunitárias. Dessa forma, questiona-se qual seria, então, o efeito

das capacitações, uma vez que há elevada possibilidade de o conhecimento repassado, com custo

para o Ministério, não ser aplicado como previsto.

Recomendação 001:

Reavaliar os valores do Contrato n° 051120 II, tendo em vista o impacto da diminuição

da estimativa de 800 para 360 CEU's abrangidos pelo referido contrato.

/r
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Recomendação 002:

Realizar a avaliação do objeto e dos objetivos do contrato, consoante a metodologia

adotada, em termos de eficácia e efetividade, tendo em vista que grande parte dos capacitados

tem deixado de atuar na área objeto da capacitação.

Recomendação 003:

Em caso de aditivo ao Contrato na 051/2011 ou na realização de novas contratações de

curso à distância para dar suporte à ação 12MG, elabore, previamente à contratação, estimativa

de alunos a serem capacitados por meio do contrato que considere a quantidade de CEUS a

serem construídos e o quantitativo necessário de vagas a serem destinadas para cada um deles.

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO

Falhas no planejamento da contratação, relativamente à definição do quantitativo de

alunos do Contrato n° 05112011.

Ainda em análise ao processo na 01400.036205/2011-44, não foram localizadas

informações que esclarecessem os motivos para a definição do quantitativo, exato, de 2500

alunos. Não há informações que esclareçam se foi estimada/planejada uma relação "quantitati vo

de alunos por praça" ou "quantitativo de alunos por município", de modo a dar cobertura

isonômica aos empreendimentos e buscar assegurar que todos eles possuam pessoal capacitado

para a gestão das Praças.

Em relação ao quantitativo de alunos a serem capacitados por meio do contrato sob

análise, consta no Despacho na 28612012IDAC, fls. 290129 l-v, a necessidade de alteração do

quantitativo de aluno de 2.500 para 1.700 alunos. Da mesma forma, não há registro de como essa

redução de vagas será realizada para dar cobertura às Praças como um todo, mesmo com 800

alunos a menos sendo capacitados.

Da mesma forma, não foram localizados registros dos critérios para a distribuição das

vagas, mas apenas a informação, no Termo de Referência, de que os participantes serão

indicados pelos municípios. Contudo, os critérios que os municípios devem adotar para escolher

os participantes (se estipulados) não foram registrados.

Sendo assim, não é possível identificar se se buscou selecionar os alunos dentre os

membros das Unidades Gestoras Locais - UGL ou do Grupo Gestor para o equipamento.

Informe-se que, quanto às UGL's, de acordo com item 11.5 do Manual de Instruções

para Contratação e Execução - Praça dos Esportes e da Cultura "o primeiro desembolso fica

vinculado à apresentação do ato de formalização da UGL", ou seja, das UGL's deverão ser,

necessariamente, constituídas para a realização das obras.

Já em relação ao Grupo Gestor, este deve ser formado por poder público e comunidade,

cuja formação é meta do trabalho de mobilização social nas Praças dos Esportes e da Cultura,

conforme "Cartilha de orientação para ações de mobilização social nas Praças dos Esportes e da

Cultura (PEC' s)".

/;y
/c.
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Para o sucesso da Ação de Governo e a potencialização dos resultados da Ca�nlaliã!1:�"}",":"�"
realizada, faz-se necessário que as pessoas capacitadas, efetivamente, possuam relação com a

gestão das Praças quando da conclusão as obras.

Outra questão que merece destaque é o fato de que o Manual de Instruções para Seleção

das Praças do PAC estabelece, em seu item "II - Modelos de Praças do PAC", três modelos de

referência para implantação das Praças, cujos projetos são distintos (Modelo I de 700m2, Modelo

II de 3.oo0m2 e Modelo III de 7.0oom2.

O Modelo III contempla a "construção de quadra de areia, pista de skate, jogos de mesa,

espaço criança, quadra coberta poliesportiva, espaço para a terceira idade, anfiteatro,

equipamentos de ginástica, kit básico esportivo e pista de caminhada", itens não incluídos nos

demais modelos (Modelo I e Modelo II). Em razão disso, aparentemente, a gestão dos diferentes

modelos de Praça implicaria em níveis de complexidade distintos e necessidades (maiores ou

menores) de pessoal capacitado para a sua gestão.

Assim, por meio da Solicitação de Auditoria nO 201205605/016, de 05/04/2013,

solicitou-se esclarecimentos à Unidade, relativamente:

a) Aos critérios que levaram à definição da quantidade de 2.500 alunos para

capacitação por meio do contrato firmado com a FGV;

b) Ao estabelecimento de critérios para que os Municípios indicassem alunos para o

curso com efetiva relação com a gestão das Praças e, em caso afirmativo, informar

os critérios estabelecidos e como eles foram oficializados aos municípios.

c) Se, com o objeti vo de dar cobertura aos municípios selecionados e às Praças que

estão sendo construídas, houve, no planejamento da distribuição das vagas para o

curso, correlação entre:

c.l) a quantidade de alunos por praça;

c.2) a quantidade de alunos por tipo de praça (Modelos I, II e III);

c.3) a quantidade de alunos por município (tendo em vista que um

município pode ter mais de uma Praça); ou

cA) se foram utilizados outros critérios.

d) Se seria possível dar cobertura a todas as Praças e mumclplOs, mesmo com a

redução de 2.500 para 1.700 alunos, informada no Despacho n° 286/20121DAC, fls.

290/29 I-v. Em caso negativo, se estaria sendo traçada estratégia para mitigar

possíveis consequências da falta de capacitação para as Praças/municípios que não

forem contemplados no curso EAD.

Causa

Elaboração de planejamento deficiente, sem a realização do levantamento do

quantitativo de alunos a serem capacitados para abranger toda a execução da ação de governo.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio da Nota Técnica nO 006/20\3-DINC/SE, de 15/04/2013, anexa ao

Ofício n0\33/SElMinC, de 16/04/20\3, a Unidade informou que:

/�
/\.'-"
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"12. DO ITEM 2.2, fis. 333, a meta de alunos a serem formados no Programa foi obtida a partir da

seguinte memória de cálculo: a) estimou-se um limite de 2 (dois) participantes do poder público por ente

federado e de 2 (dois) representantes da comunidade por CEV; b) considerando a meta inicial de SOO

(oitocentos) CEV's, chega-se ao cálculo de SOO (oitocentos) CEV's multiplicudos por 4 (quatro) alunos

em média o que resulta no número de 3.200 (três mil e duzentos) vagas. Visto que a participação não é

obrigatória e que 4 (quatro) alunos por CEV é uma média estimada, que a princípio não considerou os

casos de municípios contemplados com mais de um CEU, aplicamos uma redução estimada de 700

(setecentas) vagas compatível ao final, com a disponibilidade orçamentária do Ministério da Cultura

para empreender a capacitação;

13. DO ITEM 2.3, fis. 333, os critérios para indicação de alunos do poder público e da comunidade

foram definidos e dísponibilizados aos entes federados através dos INFOPECs números OS (de janeiro de

2012) e 09 (defevereiro de 2012);

14. OS INFOPECs são informativos periódicos emitidos pelo Ministério da Cultura destinados aos

agentes públicos dos entes federados, aos membros das comunidades e aos alunos do Curso de Gestão de

Equipamentos Públicos. Os INFOPECs também são disponibilizados no site www.ceus.cultura.gov.br;

15. O INFOPEC n° OS, às fis. 343, prestou-se a anunciar o período de inscrições no curso para fevereiro

de 2012. Destacamos trecho que descreve o objetivo do curso: "capacitar gestores locais e lideranças

comunitárias no gerenciamento e manutenção de equipamentos públicos ";

16. O INFOPEC n° 09, às fis. 344, abre o período de inscrições e estabelece os critérios para indicação

de representantes do poder público, que dizem respeito à preferência por servidores efetivos lotados em

setores com atuação nos CEV's e representantes da comunidade que deveriam ser indicados pela

própria comunidade;

17. DO ITEM 2.4, fis. 339, estabelecemos como limite para atendimento por município o número de 2

(duas) vagas para representantes do poder público e de 2 (duas) vagas de representantes da comunidade

por CEVem consonáncia com o objeto do contrato n° 05112011 que por sua vez limitou-se a

disponibilidade orçamentária do Ministério da Cultura;

IS. Não estabelecemos critérios distintos por modelo arquitetônico em função de que apesar de

disponibilizarmos 3 (três) modelos (700m', 3000m' e 7oo0m') todos os CEV's são dotados de espaços

para realização de atividades multivocacionais, ou seja. cultura, esporte e assistência social;

19. As opções de modelosforam disponibilizadas pelo Ministério da Cultura no sentido de possibilitar a

implementação do empreendimento em todos os universos possíveis, por exemplo, o modelo de 700m2

aplica-se a áreas com maior adensamento populacional e dispõe verticalmente os variados espaços do

CEU, os demais modelos (com arquitetura mais horizontal) são opções para regiões sem grandes

restriçiJes territoriais;

20. Destacamos ainda que independente do porte do CEV, não estabelecemos critérios diferenciados

para a indicação de alunos pelos municípios pois acreditamos que não necessariamente o número de

participantes garanta uma boa gestão do equipamento, o mais importante é a prioridade do poder

público local, a absorção da "filosofia" do Programa pelos agentes públicos locais e o engajamento e o

poder de voz da comunidade:

21. Todos os critérios para participação estão descritos nos tópicos 13, /4, 15, 16 e 17 desta Nota

Técnica;

22. DO ITEM 2.5, fis. 339, solicitamos que seja desconsiderado o Despacho 2S612012IDAC pois a

necessidade descrita no documento datado de 30 de outubro de 2012 foi reavaliada em reunião entre o /',fY
Á,L
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Ministério da Cultura e a Fundação Getúlio Vargas realizada em 16 de janeiro de 2��êlit.::qPM....,.,_
chegamos a uma estratégia mais adequada, contemplando justamente a renovação das administrações

municipais e otimizando a utilização do recurso empenhado àquela Fundação;

23. Das tratativas finnadas em 16 de janeiro de 2013 pretende-se implementar inovação referente ao

envio de material impresso, tutoria a partir dos estudos de caso e acréscimo no prazo para cumprimento

do programa, de três para quatro meses e meio;

24. As inovações têm por objetivo corrigir dificuldades relatadas pelos alunos da primeira oferta

realizada em 20/2 e de acordo com proposta da Fundação Getúlio Vargas mesmo com os impactos nos

custos unitários por aluno será possível atender ao final do contrato 2.2/2 (dois mil, duzentos e doze)

alunos considerando os 1.077 (um mi! e setenta e sete) alunos que participaram em 20/2;

25. Importante realçar que mesmo com a redução no número de alunos do contrato, o tetofinal de 2.2/2

(dois mi!, duzentos e doze) alunos contempla com tranquilidade os agentes públicos e membros da

comunidade dos 360 (trezentos e sessenta) CEU's inclusive alguns entes federados disporão de número

superior de servidores e membros da comunidade fonnados do que o limite estipulado no item 16 desta

NT",

Análise do Controle Interno

Sobre o quantitativo de alunos, a Unidade informa que foi considerada a meta inicial de

800 CEU' s, com 2 participantes do ente da federado e 2 participantes da comunidade. A

necessidade, portanto, seria de aproximadamente 3.200 alunos, pois há a possibilidade de um

ente federado - município - possuir mais de um CEU.

A partir disso, teria sido realizado um desconto de 700 vagas "compatível, ao final, com

a disponibilidade orçamentária".

Assim, não restam claros os critérios utilizados para a definição dos quantitativos de

vagas contratadas, pois o corte de 700 vagas, de maneira aleatória, representaria a adoção de uma

margem de variação de 21,88% sem a demonstração da origem desse parâmetro ou de sua

adequação às necessidades de execução do programa.

Registrem-se, como boas práticas adotadas pela Unidade, o direcionamento do perfil

dos alunos a serem inscritos pelos entes federados, e a utilização de canal de comunicação

dinâmico (INFOPEC's) para a sua di vulgação.

Desconsiderado o Despacho 286/2012IDAC, como solicitado pela Unidade, verifica-se

que a readequação do quantitativo de alunos para 2.212, como informado no item 25 da resposta

da Unidade, consiste em decisão administrativa já adotada durante o exercício de 2013, que foge

ao escopo das análises da presente Auditoria de Contas 2012.

Contudo, verifica-se que, dos 360 contratos de repasse até então assinados para a

construção de 360 CEV' s, há municípios com um, dois ou três Centros, de modo que um total de

326 municípios participaram das contratações.

Assim, a distribuição das novas vagas deve atentar para a contratação (ou não) de novos

CEVS e para a necessidade de dar cobertura homogênea aos municípios, conforme os critérios e

fragilidades já mapeados pela própria Unidade. �j/

�'

Página 49 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. www.portaldatransparencia.gov.br

l.:\SFC\DR\DRCUL1\2013 DRCULT\REl. AAC\SE\SE FNC Relatório Definilivo,docx



Recomendação 001:

Realize a distribuição das novas vagas do Contrato n° 51/20 II, de acordo com a

contratação (ou não) de novos CEUS e com a necessidade de dar cobertura homogênea aos entes

(municípios e Distrito Federal).

1.2.1.5 INFORMAÇÃO

Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à avaliação dos resultados

quantitativos e qualitativos.

A análise dos controles internos administrativos também perpassa pela suficiência

desses controles para a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão. Os

elementos dos controles internos avaliados dizem respeito ao ambiente de controle, à avaliação

de riscos, aos procedimentos de controle, à informação e comunicação.

No que diz respeito especificamente à estrutura da Unidade para a avaliação dos

resultados quantitativos e qualitativos, foram estabelecidas as seguintes questões estratégicas

como parãmetros de análise:

Elementos de
Base de avaliação

Controle

Ambiente de
Há definição dos papéis a serem desempenhados pelos responsáveis e colaboradores do processo?

Controle

Existem mecanismos para identificar as fragilidades e potenciais riscos no desempenho dos processos

Avaliação de
relacionados à avaliação dos resultados quantitativos e aualitativos da l.!estão?

Há ponderação das distintas opções nonnalivas à luz dos resultados da avaliação de risco?
Riscos

Há seleção e aplicação das possíveis medidas de controle apropriadas, incluídas as medidas

regulamentares para gerenciamento do risco?

Procedimento de Há fluxo de infonnações e opiniões sobre os riscos entre os responsáveis por avaliá-los. gerenciá-Ios e

Controle outras partes interessadas?

Infonnação e
As ocorrências relacionadas aos resultados quantitativos e qualitativos são repassadas à alta administração

e são respondidas?
Comunicação

Existem indicadores de gestão monitorando o Drocesso?

Monitoramento As recomendações da Auditoria Interna, CGU e Teu são atendidas?

No que atine ao "ambiente de controle" de monitoramento dos resultados quantitativos

e qualitativos, o objetivo principal é avaliar se existem normativos internos, se tais normativos

definem os papéis dos agentes no processo e se a segregação de funções é adequada e eficiente.

Com vistas a colher subsídios para a análise, a Unidade foi diligenciada a apresentar

documentos que formalizem as atividades e procedimentos relacionados à avalição dos

resultados quantitativos e qualitativos da gestão, os normativos internos sobre delegação de

autoridade do exercício de 2012, os responsáveis pela avaliação dos resultados quantitativos e

qualitativos da gestão.

Como resposta, a Unidade fez menção aos seguintes processos:

a) Metas institucionais para a Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural

(GDAC), nos termos do Decreto n° 7.133/2010, portarias n° 127/2010, nO �c�

4112011; Á. �

Página 50 de 278 �

Dinheiro público é da sua conta. www.portaldatransparencia.gov.br

L:\SFC\DR\DRCULT\2013 DRCULnREL AAC\SE\SE FNC Relatório Definitivo.ullCX



[ DH. ]
rbOOOOeD

b) Programa de Pactuação de Desempenho, nos termos da Portaria n° l49�c,,,,,,C<"""'"
c) Acompanhamento do PPA por meio do SlüP; -

ü Decreto n° 7.133/2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem

observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional, define que

a avaliação de desempenho institucional visa a aferir ao alcance das metas organizacionais,

podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de

outras características especificas. As metas referentes à avaliação de desempenho institucional

deverão ser segmentadas em metas globais em consonância com O PPA, a LDü e a LüA e em

metas intermediárias, referentes às equipes de trabalho:

"Arf. 50 A avaliação de desempenho institucional visa a aferir (} alcance das metas organizacionais,

podendo considerar projetas e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras

características específicas.

* 1 (} As metas referentes à avaliação de desempenho institucional deverão ser segmentadas em:

I - metas globais, elaboradas, quando couber, em consonância com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA; e

II - metas intermediárias, referentes às equipes de trabalho.

* 20 As metas globais referentes à avaliaçâo de desempenho institucional serão fixadas anualmente, em

ato do dirigente máximo do órgão ou entidade de lotação ou do Ministro de Estado ao qual o órgão ou

entidade esteja vinculado, conforme disposto nas leis que instituíram as gratificações de desempenho de

que trata este Decreto. podendo ser revistas, Q qualquer tempo, na hipótese de superveniência de fatores

que influenciem significativa e diretamente a sua consecução, desde que (} órgão ou entidade não tenha

dado causa a tais fatores.

* 30 As metas referidas no * 20 devem ser objetivamente mensuráveis, utilizando-se como parâmetros

indicadores que visem a aferir a qualidade dos serviços relacionados à atividadefinatística do respectivo

órgão ou entidade de lotação, levando-se em conta, no momento de sua fixação, os índices alcançados

nos exercícios anteriores".

Conforme se aduz da transcrição anterior, as metas globais devem ser fixadas

anualmente, em ato do dirigente máximo do órgão ou entidade, bem como devem ser

objetivamente mensuráveis, mediante a utilização de indicadores da qualidade dos serviços

relacionados à atividade finalística.

Em decorrência desse último aspecto, o Ministério publicou a Portaria nO 25, de

20/312012, que fixou as metas institucionais do Ministério da Cultura, para o exercício em

referência. Posteriormente, em 24112/2012, essa portaria foi revogada pela Portaria n° 162, que

tratou também de fixar as metas institucionais do MinC, para o mesmo período.

É importante destacar que, juntamente com as metas institucionais, os citados
normativos estabeleceram a unidade administrativa responsável. Todavia, não foram

estabelecidas metas institucionais visando especificamente o monitoramento dos resultados

quantitativos e qualitativos da gestão. No que se refere ao planejamento orçamentário,

referenciado no � 1°, art. 5°, do Decreto nO 7.133/20 lO, pode-se admitir que as metas

institucionais estabelecidas estivessem em grande medida inseridas no contexto do Programa

2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura, que também é atribuição

fim da Secretaria.

Porém, convém registrar que não foi estabelecida uma correlação direta das metas

institucionais com o Programa 2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso, especialmen/�

. "
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as ações sob a responsabilidade da Unidade, como a l2MG - Implantação de Espaços Integrados

de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos (Praças dos Esportes e da Cultura), principal

execução financeira no âmbito da Secretaria-Executiva.

Dessa forma, o assunto remete ao Decreto n° 7.743, que regulamenta e estrutura

funcional do Mine. A leitura do Decreto releva que não há atribuição à Secretaria-Executiva para

atuação específica na avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos atinentes a sua gestão.

No entanto, é preciso ressaltar que há a atribuição de competências relacionadas à coordenação,

à supervisão e ao monitoramento de temas sob a responsabilidade da Secretaria, nos termos do

arts. 4° ao 8°, do citado Decreto, juntamente com a identificação das unidades específicas

responsáveis.

o Programa de Pactuação de Desempenho foi instituído pela Portaria nO 149, de

21. I 1.2012, com o objetivo de contínuo aprimoramento da gestão, da execução orçamentária e

financeira, e da eficiência e efetividade das ações e políticas do Ministério da Cultura. Dentre as

diretrizes do Programa, está a estratégia de monitoramento e avaliação permanentes.

o Programa é viabilizado por meio do Acordo de Desempenho, pactuado entre a

Ministra de Estado e os titulares de Secretarias, unidades vinculadas, diretorias da Secretaria

Executiva e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria

Executiva. O Acordo deve prever compromissos de desempenho e gestão, específicos para cada

unidade, contemplando metas e cronogramas, orçamentário, físico e financeiro, assim como

indicadores de desempenho.

É relevante assinalar que os resultados apurados nos processos de monitoramento e
avaliação subsidiarão o processo decisório relativo à alocação de recursos orçamentários,

financeiros, humanos, materiais e tecnológicos e os ajustes e modificações necessárias ao

aperfeiçoamento dos Acordos e do Programa.

Nota-se, assim, a importância do Programa no sentido propiciar ênfase no

monitoramento dos resultados com a respectiva definição dos responsáveis. Entretanto, as regras

da Portaria, embora importante marco regulatório administrativo interno do Ministério, não

alcançou todo o exercício de 2012 e, ainda, não houve divulgação dos mecanismos e rotinas para

avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos no contexto da norma em comento.

Com relação ao acompanhamento do PPA por meio do SIOP, tem-se que nesse Plano

são estabelecidas diversas metas inerentes aos objetivos dos programas por ele constituídos, que

constituem base do SIOP para propiciar avaliação dos resultados.

Portanto, no que se refere ao aspecto de "ambiente de controle", os normativos do

Ministério não trazem textualmente parte especifica sobre a necessidade de a Unidade avaliar

seus resultados quantitativos e qualitativos, muito embora todos eles deem ênfase ao

monitoramento dos resultados e, sob esse aspecto, definem os responsáveis no processo, seja por

meio da avaliação das metas institucionais, do Programa de Desempenho e do acompanhamento

doPPA.

No contexto dos controles internos administrativos, entende-se os "procedimentos de

controle" como as atividades que permitem a redução ou a administração dos riscos identifiCad�r

.,,
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a partir da sistemática de avaliação de riscos. Seriam, então, os procedimentos que ajuoama-' ".o"

assegurar que as diretrizes da administração estejam sendo seguidas e a adoção de medidas

dirigidas contra o risco de que os objetivos da entidade não sejam atingidos. Os procedimentos

de controle tem vários objetivos e são aplicados em vários níveis organizacionais e funcionais.

Incluem, dentre outros, procedimentos de autorização e aprovação, revisões de desempenho,

segregação de funções, processamento da informação e controles físicos.

Com vistas a avaliar esse aspecto dos controles administrativos, buscou-se avaliar a

existência de sistemática de priorização de atividades em termos de relevância, criticidade,

materialidade, objeto, bem como a sistemática utilizada para assegurar que as atividades e

procedimentos decorrentes dos riscos identificados sejam feitas tempestivamente por meio de

rotinas, instruções, etc. O objetivo seria analisar a eficácia e adequação das priorizações em

atividades relacionadas à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão e a

tempestividade na adoção de providências.

Sobre esse elemento do controle interno, a Unidade sinalizou para a instituição do

Programa de Pactuação de Desempenho, como a sistemática de priorização de atividades

relacionadas à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos. Não informou, contudo, a

sistemática usada para assegurar que as atividades/procedimentos sensíveis sejam feitas

tempestivamente.

A Secretaria-Executiva se manifestou por meio da Nota Informativa Conjunta n°

1/2013/SPOA/SE, que a seguir destacamos:

"O subirem 1.3.c, que trata da sistemática de priorização de atividades relacionadas à avaliação dos

resultados quantitativos e qualitativos tem situação semelhante a do subitem anterior, sendo

potencialmente tratada pelo monitoramento do Programa de Pactuação de Desempenho ".

O Programa de Pactuação de Desempenho, nos termos previstos na Portaria n°

149/2012, procura, de fato, enfatizar a busca da antecipação e solução de entraves ao

desempenho, monitoramento e avaliação permanentes, transparência e controle social,

planejamento estratégico, dentre outros elementos inerentes aos resultados esperados da atuação

do Ministério. Todavia, o referido Programa foi instituído em novembro de 2012 e não foi

apresentada a regulamentação ou a metodologia de operacionalização dos processos de

monitoramento e avaliação, cujos efeitos poderão ser efetivamente avaliados a partir do exercício

de 2013.

A informação e a comunicação são essenciais para a concretização de todos os objetivos

do controle interno. A identificação, a captura e a troca de informações de forma adequada e

tempestiva permitem que os atores cumpram suas responsabilidades. A habilidade da

administração de tomar decisões apropriadas é afetada pela qualidade da informação, o que

implica que essa deva ser apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. A comunicação das

informações produzidas deve atingir todos os níveis, por meio de canais claros e abertos que

permitam à informação fluir em todos os sentidos. Uma das estratégias possíveis para se atingir

esse objetivo de controle interno é a construção e divulgação de indicadores para a avaliação dos

resultados da gestão.

A Secretaria-Executiva se manifestou

1I2013/SPOA/SE, que a seguir destacamos:

por melO da Nota Informativa Conjunta nO

/}/
/,,'
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"O item IA solicita a relação de indicadores utilizados para identificar fragilidades e acompanhar

processos envolvidos na avaliação de resultados. Nesse sentido, o PPA possui três indicadores que visam

fornecer elementos para avaliação do Programa Temático do Ministério da Cultura, que são: Livros

lidos por leitor/ano, oferta de equipamentos culturais e proporção dos gastos em cultura no gasto total.

Pode-se incluir nesta relação de indicadores os adotados pelo Programa de Pactuação de Desempenho ".

Os indicadores do PPA dizem respeito ao alcance dos objetivos dos programas

temáticos do Ministério, ou seja, são importantes para a avaliação global do alcance dos

programas e, consequentemente, das políticas públicas em que estão inseridos. Todavia, não

fazem referéncia aos produtos esperados da atuação direta e específica da Unidade, como

exemplo, as metas atinentes à atuação da Secretaria na consecução das Praças dos Esportes e da

Cultura, bem assim, em indicadores internos da Unidade referentes à gestão e à manutenção.

1.2.1.6 CONSTATAÇÃO

Não estão sistematizados mecanismos para identificar as fragilidades e potenciais riscos no

desempenho dos processos relacionados à avaliação dos resultados quantitativos e

qualitativos da gestão.

No âmbito do controle interno administrativo, é importante a identificação e análise dos

riscos relevantes para o alcance dos objetivos da Unidade. Como pré-condiçâo, estes objetivos

devem estar claramente estabelecidos, preferencialmente associados a metas de cumprimento.

Por sua vez, a Unidade deve definir os níveis de risco nas dimensões operacional, de informaçâo

e de conformidade que considera aceitáveis. Avaliar riscos significa, portanto, identificar eventos

que possam impactar os objetivos da entidade, mensurar a probabilidade e o impacto de sua

ocorrência e o tratamento ou resposta adequada a esses riscos.

Em relação a esse elemento, a Secretaria-Executiva não possui matriz que identifique os

riscos e pontos críticos, e medidas de prevenção mapeadas. Não foi identificada, também, a

sistemática usada para assegurar que as atividadeslprocedimentos sensíveis sejam feitas

tempestivamente e, ainda, a sistemática usada para assegurar que as providências sejam

adequadas e tempestivas em caso de identificação de inconformidades nas

atividades/procedimentos.

Causa

Fragilidade dos controles primários da gestão na condução das ações por ela executadas.

Manifestação da Unidade Examinada

A Secretaria-Executiva se manifestou por meio da Nota Informativa Conjunta nO

1/20l3/SPONSE, que a seguir destacamos:

"No item 1.3 são solicitados os documentos comprobatórios dos instrumentos de avaliação e tratamento

de riscos das metas estabelecidas, desmembrados em cinco subitens. O subitem 1.3.a pede a matriz de

identificação dos riscos e pontos críticos e medidas de prevenção. Estas atividades não estão

siste11Ultizadas, porém cabe lembrar que o processo de planejamento estratégico, em andamento,

viabilizado pela adesão do MinC às iniciativas da Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade da ./
,/,'')v

/,'
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Presidência da República trará elementos para seu encaminhamento. Isto será possível tanto pela

formulação dos objetivos estratégicos e seus indicadores como pela formatação dos projetas voltados

para estes objetivos. O subitem 1.3.b trata das medidas de prevenção em casos de desvios no

cumprimento das metas. Neste aspecto, o método desenhado para monitoramento do Programa de

Pactuação de Desempenho é instrumento de identificação tempestiva de dificuldades no atingimento das

metas. estando previsto, na portaria no 14912012. que os resultados apurados subsidiarão a alocação de

recursos. O subitem 1.3.c, que trata da sistemática de priorização de atividades relacionadas à avaliação

dos resultados quantitativos e qualitativos tem situação semelhante a do subitem anterior, sendo

potencialmente tratada pelo monitoramento do Programa de Pactuação de Desempenho ".

Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou,

por meio do Memorando n° 69/2013-CGPS/SPOAlSE-MinC, anexo ao Ofício n° 313/SElMinC,

de 25/07/013, que:

"2. No que se refere ao questionamento apresentado no subitem 1.2.1.6 do referido Relatório de

Auditoria. onde é recomendado que a unidade elabore matriz de risco para possibilitar o monitoramento

dos eventos que possam impactar no alcance dos objetivos da própria unidade. temos a informar que já

foi providenciada capacitação de servidores. mediante a participação no Workshop Gestão de Riscos 

como implantar a gestão de riscos corporativos para potencializar a execução das estratégias

organizacionais. realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2013. "

Análise do Controle Interno

Observa-se, portanto, que não estão sistematizadas atividades que visem à identificação

dos riscos, pontos críticos e possíveis medidas de prevenção no que se refere ao alcance dos

objetivos da Unidade. Convém registrar que a gestão de riscos é importante, em razão de

propiciar tratamento adequado de situações potencialmente perigosas, sejam sobre aspectos

operacionais ou estratégicos, além de permitir diagnósticos sobre os pontos críticos na gestão.

Ainda nesse campo, a Unidade remete ao princípio do estabelecimento da gestão de

riscos à adesão do MinC às iniciativas da Càmara de Gestão, Desempenho e Competitividade da

Presidência da República, bem como, ao método para monitoramento do Programa de Pactuação

de Desempenho, em razão da possibilidade de propiciar identificação tempestiva de dificuldades

no atingimento das metas e de fornecer elementos para se estabelecer a priorização de atividades

relacionadas à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos.

Sobre essas duas proposições, inicialmente não foi especificada a operacionalização do

planejamento estratégico decorrente da citada adesão à Câmara de Gestão, no entanto, entende

se tratar de consecução de objetivos com efeitos futuros. Posteriormente o Programa de

Pactuação de Desempenho, nos termos previstos na Portaria nO 149/2012, procura, de fato,

enfatizar a busca da antecipação e solução de entraves ao desempenho, monitoramento e

avaliação permanentes, transparência e controle social, planejamento estratégico, dentre outros

elementos inerentes aos resultados esperados da atuação do Ministério. Todavia, o referido

programa foi instituído em novembro de 2012 e não foi apresentada a regulamentação ou a

metodologia de operacionalização dos processos de monitoramento e avaliação. De todo modo, é

um importante instituto para a estratégia do Ministério, cujos efeitos poderão ser efetivamente

avaliados a partir do exercício de 2013.

No que diz respeito à manifestação adicional da Unidade, verifica-se que já estão sendo

adotadas providências no sentido de fortalecer a gestão, mediante o atendimento à recomendaçã� /r
/(,'
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expedida, cuja implementação será monitorada no âmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 001:

Considerando os objetivos da Unidade, consoante os programas e planejamento

estratégico do PPA 2012-2015 que tangenciam a Unidade, elaborar matriz de risco, que permita

monitorar os eventos que possam impactar no alcance dos objetivos da Unidade.

1.2.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL

1.2.2.1 INFORMAÇÃO

Indicadores de gestão estabelecidos pela Portaria MinC nO 162, de 20 de dezembro de 2012.

A Portaria MinC nO 162, de 20 de dezembro de 2012, fixou, por Unidade de Avaliação

UA, as metas institucionais do Ministério da Cultura para o para o período de 01 de janeiro a 31

de dezembro de 2012, em atendimento ao disposto no Decreto nO 7.133, de 19 de março de 2010,

que regulamenta critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das

avaliações de desempenho, a Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural (GDAC),

instituída pela Lei n° 11.233, de 22 de dezembro de 2005. Completam a normatização interna da

GDAC as portarias nO 127, de 20 de dezembro de 2010, e n° 41, de 4 de maio de 2011. O

estabelecimento de metas da GDAC, no âmbito do MinC, teve início no ano de 2010. A citada

portaria, portanto, refere-se ao terceiro ciclo de avaliação, sendo que o primeiro ciclo foi atípico,

não abrangendo todo o exercício.

Segundo manifestação apresentada pela Unidade auditada, por meio da Nota

Informativa N" II2013/CGTGIISPOAlSE:

'"Com relação ao exercício de 2012, memorando-circular n° 99/SElMinC, de 22 de novembro de 2011,

encaminhou planilha para orientar a construção das metas e determinou que estas fossem objeto de

reunião de pactuação junto aos servidores ocupantes do Plano Especial de Cargos da Cultura. com

participação de representante da Associação de Servidores do MinC (ASMINC). A planilha enviada

trazia os seguintes campos: a) "Unidade Administrativa", para informação da unidade a que se refere a

meta: b) "Meta Institucional'". para informação dá denominação da meta; c) "Indicador". para descrição

do indicador; d) '"Fórmula de Cálculo", com o modo de cálculo do indicador; e e) a Meta a Atingir rio

Exercício de 2012", para informação da / meta a ser atingida, isto é, o valor que o indicador deverá

alcançar aofinal do exercício '".

Quanto à mensurabilidade (Comparabilidade; Confiabilidade; Acessibilidade;

Economicidade) dos indicadores, a Unidade manifesta que:

"As metas definidas pelas unidades devem ser mensuráveis, utilizando-se como parâmetros indicadores

de desempenho que visem aferir a qualidade dos serviços relacionados à atividade do Ministério.

segundo o art. 5° da portaria nO 41120II. É importante lembrar afinalidade de avaliação do desempenho

de servidores, com potencial impacto nos rendimentos financeiros dos avaliados destas metas. Isto

implica retratar, com a maior objetividade possível, as atividades desenvolvidas pela unidade '".

No quadro a seguir, são apresentados os resultados da apuração das metas institucionais

da GDAC das unidades da Secretaria-Executiva, para o exercício de 2012, em que se verifica o /.;f-
/\�.
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alcance de 100% de atingimento das metas:

Meta a

Unidade de
Meta Institucional Indicador Fórmula de Cálculo

atingir no Informação % de

Avaliação exercício daVA Alcance

2612 (%)

Quantidade de processos
Quantidade de processos com

Assegurar a presteza nas
em trâmite pelo Gabinete

trâmite pelo Gabinete da

Secretaria-
respostas ans processos

da Secretaria Executiva
Secretaria-Executiva cujo

Executiva
submetidos à Secretaria

cujo praro de tramitação
prazo seja superior á <=15% 4,70% 100%

Executiva pelas demais 15diasIN° total de processos
seja superior a 15 dias

áreas do Ministério. recebidos nn Gabinete da
(apuração pelo SAD).

Seçretaria- Executiva.

Assegurar a presteza nas

Consultaria
respostas às demandas Quantidade de processos Demandas com tempo de

Jurídica
faonuladas à Conjur/ Mine que levam mais de 15 dias resposta superior a 15 dias/nO lOü% 11,95% 100%

pelas demais áreas do para serem respondidos. total de demandas.

Ministério.

Encaminhamento da Proposta

Orçamentária do Ministério da

Encaminhamento da Cultura à Seçretaria do

Elaborar a proposta Proposta Orçamentaria do Orçamento Federal = 100%.

SPOA orçamentária do MinC para Ministério da Cultura à Não encaminhamento d, 100% lOü% lOü%

o exercício de 2013. Seçretaria de Orçamento Proposta Orçamentária do

Federal. Ministério da Cultura á

Secretaria de Orçamento

Federal = 0%

Percentual de propostas de
W de propostas de

reestruturação do

Melhorar gestão do Ministério da Cultura eJou
Reestruturação analisadas

a

encaminhadas à Secretaria-

SPOA
Sistema MinC com medidas de Entidades! Vinculadas

Exeçutiva do Ministério da 100% lOü% lOü%
de fortaleçimento analisadas e

CulturalN° de de
institucional. encaminhadas á

propostas

Secretaria- Executiva
reestruturação reçebidas para

/Mine.
análise.

Formulação e entrega

SPOA
tempestiva dns relatórios Total de relatórios Relatório entreguelrelatório

lOü%
Meta

lOü%
demandados pelos órgãos entregues demandado. Atingida

Dúblicos de controle.

Executar as Ações do Plano Número de ações do PDTIC

SPOA
Diretor de Teçnologia da Percentual de ações do concluídas em 2012INúmero

50% 52,05% lOü%
Informação e Comunicação PDTIC exeçutadas total de ações previstas no

2011-2013 (pOTIe). PDTIC até 2013.

Exeçutar as Ações do Plano
Número de ações do PDLOG

SPOA Diretor de Logística 2012-
Percentual de ações do concluídas em 2012/Número

35%
Meta

lOü%

2014 (POLOG).
PDLGa executadas total de ações previstas no Atingida

PDLGa até 2014

Número de processos

Concluir
Iicitatórios concluídos em

processos
Percentual de 2012INúmero total de

Licitatórios encaminhados
processos

SPOA
pelas áreas Administrativas

licitatórios concluídos em processos licitatórios 70% 72% 100%

do MinC em 2012.
2012 encaminhados pela� "'eas

administrativas do MinC Até

31/12/2012)

Manual de Procedimentos e

Elaborar Manual de Manual de Procedimentos
Rotinas da> Atividades de

o

Protocolo elaborado até

SPOA
Procedimentos e Rotinas e Rotinas das Ati vidades

31/1212012=100%. Manual de lOü%
Meta

lOü%
das Atividades de de Protocolo elaborado ao

Procedimentos e Rotinas das
Atingida

Protocolo. final de 2012
Atividades de Protocolo não

elaborado até 31/1212012=0%

Plano de Classificação de

Elaborar Plano de Plano de Classificação de
Documentos elaborado até

o
31112/2012=100% Plano de Meta

SPOA Classificação de Documentos elaborado ao
Classificação de Documentos

lOü%
Atingida

lOü%

Documentos final de 2012
não elaborado até

31/1212012=0%
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Meta a

Unidade de
Meta Institucional Indicador Fórmula de Cálculo

atingir no Informação %de

Avaliação exercício daUA Alcance

2012 (%)

Organizar Acervo Percentual do Acervo
Número de obras do acervo

o
catalogadas e organizadas em

SPOA
Bibliográfico e Audiovisual Bibliográfico ,

2012INúmero total de obras 90%
Meta

100%
do MinC permitindo a Audiovisual organizado e

do bibliográfico
Atingida

acesso ao público usuário catalogado
acervo e

audiovisual do MinC

Baixar o número de
110 (cento dez)

Número de processos de

processos de prestação de
e

prestação de contas analisados Meta
SPOA processos, baixados até o 100% 100%

contas (analisar, encaminhar
final de 2012

ou encaminhados para Atingida

para aprovação ou TCE). aprovação ou TCElllO

Percentual de
Número de procedimentos de

Executar os procedimentos
procedimentos executados

execução orçamentária e

de execução orçamentária e financeira realizados de

SPOA financeira de acordo com os
dentro dos prazos e

acordo Carta de 60%
Meta

I()()%
requisitos técnicos da

com a
Atingida

parâmetros da Carta de
Carta de Serviços da

serviços ,m 2012INúmero

Serviços da CGEXlDGI.
COEX/DGI

total de procedimentos a

executarem 2012.

Percentual de Servidores
Número de servidores efetivos

Meta
SPOA Capacitar Servidores

Capacitados
em exercício capacitados! 100%

Atingida
100%

Número total de servidores.

Redução dos
Número de apontamentos de

apontamentos d"
Melhor a Gestão

auditorias d, órgãos de
órgãos de controle em

Meta
SPOA Administrativa da

controle interno e externo
2012/Número de <=60%

Atingida
I()()%

COEP/DO!
em relação ao exercício de

apontamentos de órgãos de

2011.
controle em 2011.

Divulgar a Cultura Razão entre o número de

Diretoria de
Brasileira rio exterior, reuniões e eventos realizados

Relações
implementar projetos de Percentual de reuniões e no período de apuração e o

60% 120% 100%

Internacionais
cooperação e aprofundar a eventos realizados. número de reuniões e eventos

participação do Brasíl nos programados no mesmo

foros multilaterais culturais período.

Divulgar a Cultura Razão entre o número de

Diretoria de
Brasileira no exterior, projetos desenvolvidos e

Relações
implementar projetos de Percentual de projetos apoiados no período de

60% 87,50% 100%

Internacionais
cooperação e aprofundara desenvolvidos e Apoiados. apuração e n número d,

participação do Brasil nos projetos programados no

foros multilaterais culturais mesmo período.

Assegurar a presteza n"

Diretoria de respostas

'"
demandas

Percentual de e-mails
Número d, e-maíls

Direitos formuladas - via e-mail -
respondidos.

recebidoslNúmero de e-maíls 100% I()()% I()()%

Intelectuais pela Sociedade, referentes respondidos.

ao tema Direito Autoral

Assegurar a presteza n"

análises e respostas aos
Número de pedidos de

Diretoria de
pedidos de Pareceres

Pareceres Técnicos

Direitos
Técnicos sobre os Projetas Percentual de pareceres

recebidoslNúmero de pedidos 60% 62% 1()()%

Intelectuais
d, Lei que envolvem técnicos realizados.

de Pareceres Técnicos
Direitos Autorais

realizados.
encaminhados à Diretoria

de Direitos Intelectuais.

Participar

"'"
Sessões do

Comitê Permanente de

Direitos Autorais e Direitos

DirelOria de
Conexos realizados pela Percentual de participação

Número de sessões da

Direitos
Organização Mundial da nas Sessões do Comitê

OMPIINúmero de l()()% 1()()% I()()%

Intelectuais
Propriedade lntelectual- Permanente realizadas

Participações da DOI.
OMPI, visando difundir as pela OMPI.

políticas públicas

direcionadas ao Direito

Autoral.

Dinheiro público é da sua conta.
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Unidade de

Avaliação

Diretoria de

Direitos

Intelectuais

Diretoria de

Direitos

Intelectuais

Diretoria de

Direitos

Intelectuais

Diretoria de

Programas

Especiais de

Infraestrutura

Cultural

Meta Institucional Fónnula de Cálculo

Meta a

atingir no

exercido

2012 (%)

%de

Alcance

Informação

daVA
Indicador

Promover a difusão dos

direitos autorais por meio

da descentralização de

recurso financeiro para

instituição de ensino e

pesquisa. objetivando a

realização de congresso

eJou seminário sobre o tema

em questão.

Descentralização de

recurso financeiro para

instituição de ensino e

pesquisa.

Congresso eJou seminário

realizadolDescentralização de

recurso pela DDI

100% 100% 100%

Organizar e catalogar o

acervo bibliográfico da

Diretoria de Direitos

Intelectuais.

Número de obras do acervo

bibliográfico da Diretoria de

Direitos Intelectuais

organizado e

catalogadolNúmero de obras

do acervo bibliográfico da

Diretoria de Direitos

Intelectuais.

100%

Percentual do acervo

bibliográfico da Diretoria

de Direitos intelectuais

organizado e catalogado.

100% 100%

Criar Grupo de Trabalho na

área de Conhecimentos e

Expressões Culturais

Tradicionais visando

apontar sugestões que

possam subsidiar o Mine

nas questões afetas e

proteção desses

conhecimentos.

Percentual de reuniões e

eventos realizados em prol

do Grupo de Trabalho.

Relatório Final do Grupo de

Trabalho concluído.
100% 100% 100%

Atender ás demandas da

Assessoria

ParlamentarfGMfMinC

relacionadas ao

cadastramento de emendas

parlamentares nos

programas geridos pela

Diretoria

Percentual de solicitações

da ASPAR em trâmite na

Diretoria cujo prazo de

tramitação seja superior a

la dias, (apuração pelo

SAD - data da solicitação

da ASPAR e SICONV 

data do cadastramento no

sistema de emendas

parlamentares nos

programas geridos pela

Diretoria).

100%

Quantidade de solicitações da

ASPAR cujo prazo seja

superior a 10 diasINúmero

total de solicitações da

ASPAR

<=d5% 11,30%

Quanto à utilização dos indicadores para tomada de decisões gerenciais, a Unidade

manifestou que:

"Ainda que esta informação não tenha sido objetivamente levantada no procedimento de apuração, é

razoável o entendimento de que o processo de definição de metas e o monitoramento de seu

desenvolvimento já trazem reflexos positivos ao processo decisório e para a própria ampliação da

utilização de técnicas de mensuração. Além disso, pode-se inferir que, até mesmo pelo caráter avaliativo

da meta, dificuldades em seu desenvolvimento levem a ajustes nos processos de trabalho da unidade,

Naturalmente, esta visão positiva do uso de indicadores não ignora o fato de que sua construção é

complexa e que a precisão em sua construção, apuração e ganho de eficiência são desafios presentes ".

Acerca da existência de outros normativos, além do regimento interno, que definam

responsáveis pelo processo de elaboração e utilização de indicadores de desempenho a Unidade

manifestou que:

"Cumpre informar que o regimento interno do MinC foi revisto em função da reestruturação

organizacional estabelecida pelo Decreto no 7743120/2, Até a data de produção desta nota, o novo

regimento já havia passado pela análise jurídica, porém não havia/sido publicado. Pode-se adiantar que

este novo /instrumento estabelece competências de construção de indicadores de desempenho para a Q'

Coordenação-Geral de Planejamento Setorial da Subsecretária de Planejamento, orçamento:1-'"
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Administração, (SPOA) da Secretaria-Executiva. Com relação a outros atas normativos, é importante

citar a portaria n° 149, de 2i de novembro de 2012, que institui o Programa de Pactuação de

Desempenho no âmbito do MinC, com o objetivo de contínuo aprimoramento da gestão, da execução

orçamentária e financeira, e da eficiência e efetividade das ações e políticas do Mine. Este programa

estabelece um processo de contratualização interno com a fIXação de metas de desempenho para as

várias unidades. Os instrumentos de contratualização devem prever indicadores de desempenho, sendo

constituída comissão para monitoramento do programa, cabendo à SPOAfornecer o necessário, suporte

técnicos ".

Por fim, quanto à identificação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento de

recomendações emanadas pela CGU por parte da UJ, a Unidade em exame manifesta que:

"No que toca às atividades desta Coordenação de Tecnologia de Gestão e inovação institucional, não se

identificaram até o momento recomendações que impliquem risco de atendimento ".

1.2.2.2 INFORMAÇÃO

Utilidade dos Indicadores de gerenciais sobre recursos humanos apresentados no Relatório

de Gestão.

o Relatório de Gestão do exerClClO de 2012 da Secretaria Executiva (SElMinC)

apresenta indicadores gerenciais de gestão de pessoal, conforme quadro a seguir:

Indicador Obje!o Metas Resultado Observação

Medir a frequência ou duração A mensuração deste indicador é

Absenteísmo
de tempo de trabalho perdido

Taxa menor que 10% Não medido
prejudicada pela falta de implantação do

quando os servidores não ponto eietrônico em todas as unidades do

comoarecem ao trabalho. Mine.

Acidentes de -Verificar o número de acidentes índice = O O
Não ocorreram acidentes de trabalho no

exercício de 2012.
trabalho e de trabalho; e -Doenças

O MinC não possui registro específico de
doenças ocupacionais que geram

Índice = O Não medido ausências decorrentes de doenças
ocupacionais benefícios no ano.

ocupacionais.

Medir a rotatividade do servidor
*Apresentado - Ausência de Plano de Carreira * Política

Rotatividade
no âmbito do Mine.

Índice = 20% nu quadro salarial - baixa remuneração -

6.1.8.2 Insuficiência de careos de Nível Suoerior

Houve autorização de concurso público

em 2012, para Processo Seletivo

Simplificado - 114 vagas - Portaria n°

19212012 e para concurso de cargo

efetivo - 83 vagas � Portaria n° 314/2012

em cumprimento ao Acórdão n°

1.38512011- TCU Plenário, para zerar e

Aposentadori
não fonnar novo passivo de prestação de

contas do Mine. A perspectiva do
a versus Reposição de vagas decorrentes

Reposição de 100% Não alcançada número de servidores que se aposentarão
reposição do de aposentadorias

até 2016 está apresentada no quadro
quadro

6.1.8.4 Obs. os dados relativos às

aposentadorias foram extraídos do

SIAPE e que o quantitativo apresentado

pode variar confonne alguns fatores,

quais sejam: novos tempos de

contribuição averbados, períodos de

licença-prêmio a serem usufruídos e

faltas injustificadas.

Educação
Plano de Capacitação e Capacitar 100% - Atingida A atividade de capacitação de servidores

Continuada
Desenvolvimento do MinC - servidores efetivos (em *Apresentado tem se intensificado nos últimos anos,

PCDMinC (obietiva dotar o exercício por no do Quadro refletindo o esforço da área de Gestão de

/<.
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Indicador Objeto Melas Resultado Observação

Sistema MinC de uma força de mínimo 2/3 do ano) 6.1.8.1 Pessoas no sentido de atender as

trabalho qualificada em nível necessidades de capacitação pactuadas

gerencial e técnico. para entre as chefias e os servidores, bem

desempenhar as competências como a expansão acelerada das ações do

institucionais dos órgãos e das Ministério. A capacitação atende tanto os

entidades que integram o servidores efetivos como as demais

Sistema Federal de Cultura no categorias de servidores, preparando-os

âmbito do Poder Executivo. para melhor executarem suas funções. -

principalmente, no que se refere A capacitação é Meta de desempenho

à promoção do desenvolvimento Individual da GDAC.

cultural da sociedade brasileira).

Avaliar o desempenho individual
Índice de Avaliação Avaliação dos

Individual dos Fatores Fatores- 99%
(20 pontos) e institucional (80

de desempenho !'illior das
20 horas capacitação - 99,5% dos

pontos) atribuição de
notas

Servidores ativos pennanentespara

Gratificação de Desempenho de
que 7 pontos -Indice atribuídas

capacitados
Desempenho

Atividade Cultural - GDAC.
igual a 10 pontos para maior que 7

20 horas pontos

Avaliação Institucional = 80
Indice de desempenho Avaliação Portaria MinC nO 7/2013 - "Divulga os

Institucional maior que Institucional = resultados da avaliação de relativos ao
pontos

70 pontos 80 pontos segundo ciclo de avaliação."

Quanto à utilidade dos referidos indicadores pelos gestores para a tomada de decisões

gerenciais, a Unidade auditada informa que os indicadores estão sendo utilizados:

"Sobretudo em relação à "Rotatividade" e a "Aposentadoria versus reposição de quadro". Esses

indicadores permitem que o Ministério da Cultura promova demandas junto ao Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar concursos públicos de modo a recompor, ainda que

minimamente, o QlUldro de Pessoal.

No que tange ao indicador de previsão de aposentadorias esse apresenta números preocupantes para a

gestão de pessoa. Cabe ressaltar que os indicadores de desempenho, bem como o de educação

continuada permitem ao MinCpromover uma política de valorização do servidor que está sendo refletida

no aumento do quantitativo de servidores eletivos que estão ocupando cargos de direção e

assessoramento superior, bem como funções comissionadas, ainda que não esteja no n{vel ideal, mas é

visível a mudança",

Acerca se os indicadores medem e refletem os resultados das intervenções efetuadas na

gestão considerando a amplitude e a diversidade de características do fenômeno monitorado, a

Unidade apresentou manifestação conforme a seguir:

"Sim, embora ainda não reflita um nível ideal. As unidades têm a oportunidade de processar

intervenções em decorrência de capacitação, desempenho, disciplina, como por exemplo: nomeações em

cargo de confiança; gestão por desempenho, com a definição e o alcance de metas individuais e

institucionais estabelecidas; redesenho dos processos de trabalho, quando necessário. A elevada

rotatividade de servidores compromete o desempenho das unidades, que fica aquêm do quantitativo ideal

de força de trabalho para o cumprimento da missão das unidades. Um fator relevante é que com as

aposentadorias se perde em conhecimento instalado na instituição o que necessita de um reforço de

disseminação do conhecimento",

Por fim, no que tange a questão de que se os indicadores refletem a expressão dos

produtos essenciais da área de gestão da Unidade, foi apresentada a seguinte manifestação:

Dinheiro público é da sua conta.
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"Sim, em parte. Apesar de se tratar de indicadores tímidos. estes já refletem na melhoria dos serviços

prestados aos cidadãos em maior abrangência; mas é importante registrar a necessidade de ampliação

desses indicadores. Com a implantação da avaliação de desempenho o cenário começou a sofrer

mudanças que certamente refletem em maior comprometimento individual e de equipe o que perpassa

por melhor desempenho institucional. Embora o processo da avaliação de desempenho seja recente,

cenamente ao longo do tempo vai alterando a cultura institucional na qualidade da prestação de

serviços públicos aos cidadãos ".

1.2,2.3 INFORMAÇÃO

Não foram apresentados no Relatório de Gestão os indicadores de gestão estabelecidos pela

Portaria MinC n° 162, de 20/12/2012.

A Portaria MinC n° 162, de 20/12/2012 estabeleceu indicadores de gestão das metas

institucionais do Ministério da Cultura fixadas para o período de 01/01 a 31/12/2012 dos

resultados quantitativos e qualitativos, gestão de transferências, gestão de compras e contratações

e gestão de TI, entretanto, verifica-se que no Relatório de Gestão são apresentados apenas os

indicadores de gestão de pessoal.

A Unidade apresentou manifestação por meio do Ofício nO 150/SElMinC, de 24/04/2013,

nos seguintes termos:

"Embora o Ministério da Cultura tenha formulado indicadores para apuração de metas para pagamento

da Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural (GDAC), tais indicadores nãoforam citados como

indicadores de gestão da Secretaria-Executiva em vinude do fato de que foram instituídos muito

recentemente, e que ainda estão emfase de estudo no sentido de que possam de fato, servir de parâmetro

para orientar a gestão estratégica da unidade. Em adição, no ano de 2012 o MinC aderiu à iniciativa da

Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo, o que

possibilitou o financiamento por meio do Movimento Brasil Competitivo (MBC), associação privada sem

fins lucrativos, de consultoria voltada para a modernização da gestão. Em setembro de 2012, foi firmado

acordo de cooperação técnica entre o MinC e o Movimento Brasil Competitivo. que prevê a Construção

do Mapa Estratégico do MinC e de suas vinculadas, do painel de contribuição das unidades e do

mapeamento e redesenho do processo de gestão de fomento, utilizando a metodologia do Balanced

Scorecard (BSC). Esta metodologia prevê um alinhamento estratégico de toda a Instituição em torno de

objetivos estratégicos, com o estabelecimento de indicadores setoriais que possuam aderência a estes

objetivos tt.

Não obstante a manifestação da Unidade auditada de que os indicadores não foram

citados como indicadores de gestão da Secretaria-Executiva em virtude de terem sido instituídos

recentemente, a Portaria MinC n° 162, de 20/1212012, estabelece indicadores para

acompanhamento de metas institucionais, por exemplo: de gestão de análise de prestação de

contas de transferências voluntárias, de procedimentos de execução orçamentária, de conclusão

de processos licitatórios, que foram efetivamente adotados no exercício de 2012, possuem os

atributos de acessibilidade, comparabilidade, completude e economicidade, servindo de

parâmetro para orientação da gestão estratégica da Unidade.
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Dados não acessíveis para a aferição dos Indicadores de "Absenteísmo" e "Acidentes de

trabalho e doenças ocupacionais".

o quadro a seguir apresenta indicadores de gestão de pessoas cujos resultados não

foram aferidos no exercício de 2012:

Indicador Ohie!. Metas Resultado

Ahsenteísmo
Medir a frequência ou duração de tempo de trabalho perdido quando Taxa menor Não

os selVidores não comparecem ao trabalho. Que 10% medido

Acidentes de trabalho e •Verificar o número de acidentes de trabalho; e
Índice = O

Não

doenças ocupacionais -Doenças ocupacionais que �eram benefícios no ano. medido

Para o indicador de absenteísmo, a Unidade informa que a mensuração do indicador foi

prejudicada pela falta de implantação do ponto eletrônico em todas as unidades do MinC e, para

o indicador de acidente de trabalho e doenças ocupacionais, que o MinC não possui registro

específico de ausências decorrentes de doenças ocupacionais.

Verifica-se que os referidos indicadores não são acessíveis devido à impossibilidade de

obtenção dos dados de sua medição.

Causa

Dificuldades operacionais da área de gestão de pessoas, no que diz respeito ao acesso a

sistemas informatizados de controles de frequência e afastamentos por motivo de doença.

Manifestação da Unidade Examinada

A Unidade apresentou manifestação por meio do Ofício nO 150/SElMinC, de 24/04/20\3,

nos seguintes termos:

"Os indicadores 'Absenteísmo' e 'Acidentes do Trabalho e doenças ocupacionms não são ainda

mensuráveis com precisão, de modo que consideramos 'não medido'. Ainda não dispomos de Sistema

que permita uma extração gerencial qualitativa e quantitativa que reflita resultados precisos desses

indicadores. Em relação a Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais com a implantação do

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS teremos mais adiante a

possibilidade de precisar esse indicador. A propósito, recentemente, no dia 27 de março de 20/3, a

Secretaria de Gestão Pública - SEGEP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP,

instituiu as Diretrizes Gerais de Promoção da Saúde do Servidor Público Federal, por meio da

publicação da Portaria Normativa n° 3. de 25/03120/3, a serem adotadas, coma referência, pelos órgãos

e entidades que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.

A referida norma compõe o conjunto de ações da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho

do Servidor Público Federal - PASS, prevista no Decreto n° 6.833, de 29 de abril de 2009. Trata-se de

um documento que vem ao encontro das recomendações do Ministério da Saúde e dos organismos

internacionais. Suas diretrizes visam subsidiar políticas e projetas de promoção à saúde e de qualidade

de vida no trabalho, priorizando ações voltadas à educação em saúde, à prevenção de doenças, e riscos,

agravos e danos à saúde do servidor, a partir de áreas de atenção e temas de interesse previamente

definidos.
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Em relação ao indicador "Absenteísmo' também dependemos de um Sistema de Controle e Registro de

Ponto, que permita o registro das compensações de saídas antecipadas, atrasos ou mesmo de faltas de

modo a demonstrar uma taxa real de absenteísmo, quando houver ocorrência ".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 2013056051035, de

1110612013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 842/2013/COGEP/SPOA/SE

MinC, de 24/06/2013, que:

"Os indicadores não acessíveis, tais como: ahsentefsmo, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

não tiveram aferição. No caso do absentefsmo, não houve pela não implantação do ponto eletrônico em

todas as unidades do MinC, conforme apontado no 'Item 6.1.8 - Indicadores Gerenciais sobre Recursos

Humanos', constante do Relatório de Gestão de 2QI2. O MinCjá está adotando medidas para adoção de

nova sistemática de controle de frequência.

Em relação aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, estamos aguardando a disponibilização

completa de informações gerenciais a serem fornecidas pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde

do Servidor - SIASS, instituído pelo Decreto n° 6.833, de 29 de abril de 2009; a cargo do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão",

Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou,

por meio do Memorando nO l.058/2013/CGEP/SPOA/SE-MinC, anexo ao Ofício n°

313/SElMinC, de 25/07/013, que:

"Esta Coordenação deixou de informar apenas sobre os indicadores 'Absenteísmo', 'Acidentes do

Trabalho' e 'Doenças Ocupacionais' em razão de não termos como extrair quantitativa e

qualitativamente esses dados do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS, entretanto

adolaremos a Recomendação para os próximos Relatórios. "

Análise do Controle Interno

Nas duas oportunidades, a Unidade manifesta que os indicadores "Absenteísmo" e

"Acidentes do Trabalho e doenças ocupacionais" não são ainda mensuráveis com precisão

devido à falta de Sistema que permita uma extração gerencial, quantitativa e quantitativa, que

reflita resultados precisos desses indicadores. Portanto, verifica-se inacessibilidade aos dados de

medição dos referidos indicadores.

No que diz respeito à manifestação da Unidade, encaminhada em resposta ao Relatório

Preliminar de Auditoria, informamos que o atendimento às recomendações será acompanhado no

âmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 001:

Para avaliação de desempenho da área de gestão de pessoas, somente adotar indicadores

cuja metodologia de aferição considere variáveis ou informações acessíveis à Unidade.

Dinheiro público é da sua conta.
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1.2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.2.3.1 INFORMAÇÃO

Análise das contratações de soluções de tecnologia de informação durante o exercício de

2012.

A partir da relação de processos encaminhada pelo MINC mediante Ofício n°

104/SElMinC, contendo 20 processos no valor total de R$ 24.959.2013.01, foram selecionados

quatro processos licitatórios para análise da regularidade das contratações de soluções de

tecnologia de informação durante o exercício de 2012. A seleção foi realizada com base nos

critérios de materialidade e relevância, e os processos selecionados representam R$

12.643.634,40, ou 50,65% do valor total de processos licitatórios com contratos ativos:

• Pregão Eletrônico - 3106/20 II

Contratada: XTIINFORMÁTICA LTDA - CNPJ nO 07.597.153/0001-07

• Adesão à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Ministério de Minas e

Energia - 31280/2012

Contratada: HEPTA TECNOLOGIA E 1NFORMÁTICA LTDA - CNPJ n°

37.057.387/0001-22

• Adesão à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico do Ministério do Trabalho

e Emprego - 042343/2011

Contratada: MÓDULO SECUR1TY SOLUTIONS S/A - CNPJ n°

28.712.123/0001-74

• Adesão à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio - 30896/2012

Contratada: MÓDULO SECURITY SOLUTlONS S/A - CNPJ n°

28.712.123/0001-74

• Adesão à Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Tribunal Superior do

Trabalho - 36940/2012

Contratada: GARTNER DO BRASIL SERV1ÇOS DE PESQUISAS LTDA - CNPJ

n° 02.593.165/0001-40

Os processos 3106/2011 e 31280/2012, respectivamente, relativos a contratos com as

empresas XTI Informática LIda. e Hepta Tecnologia e Informática Ltda., foram analisados no

que diz respeito à documentação obrigatória estabelecida pela INSLTI n° 04/2012 e as boas

práticas em gestão em tecnologia da informação e contratação de fornecedores, e não foi

encontrado nenhuma inconsistência.

Em relação à contratação da fábrica de software junto à empresa XTI Informática LIda.,

cabe destacar que foi previsto a utilização da métrica de pontos de função na estimativa e

avaliação de demandas, de acordo com as recomendações da INSLTI n° 04/2012.
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1.2.3.2 CONSTATAÇÃO

Superdimensionamento da demanda na aqulSIçao das licenças para acesso à base de

conhecimento em tecnologia da informação e comunicação.

Relatório de Maio de 2012 da empresa Gartner do Brasil aponta que de 5 licenças

disponibilizadas ao Ministério da Cultura, nominadas "minister884", "minister885",

secretar224", "minister887" e "scs4", apenas duas estavam em uso, "secretar224" e

"minister887" .

o fato é atestado pelo fiscal do contrato CPF ***.429.761-**, por meio do Ofício nO

106/2012/CGTlIDGlJSEIMinc e enviado ao gerente geral da Gartner do Brasil, em que solicita a

supressão em 50% do serviço, com base na baixa utilização: "(... ) verificamos que uma das

licenças de nível estratégico nunca foi utilizada e as duas licenças de nível técnico estão com

pouca utilização e alguns meses sem utilização".

Em 31/07/2012, o MinC encaminhou o ofício n° 02612012/CGTlIDGlJSElMinC ao

diretor de desenvolvimento de negócios da Gartner do Brasil, manifestando interesse em renovar

apenas o contrato de 1 licença "CIO" e 1 licença de nível técnico, no valor total de R$

247.900,00,50% inferior ao valor do contrato anterior.

Mesmo após a supressão dos serviços, a utilização permanece bem abaixo do esperado.

Relatórios de outubro e novembro de 2012 apontam 0% de utilização dos serviços nas duas

licenças disponíveis, "minister887", e "minister956".

Não obstante, em 2111212012, a Nota Técnica n° 037/CGTlJSPOAlSE/MinC afirma que

"devido a grandes iniciativas que envolvem a área de TI do Mine. se faz necessário recompor a

supressão que foi realizada". Dessa forma, foi realizado o processo licitatório n°

01400.03694012012-39, que resultou na aquisição de duas licenças CIO através do contrato nO

03712012, assinado em 26112/2012, pelo valor global de R$ 451.400,00, e cancelamento do

contrato anterior no valor de R$ 247.900,00.

Assim, entre os meses de Janeiro a Dezembro de 2012, período em que esteve vigente o

contrato nO 024/2011, não houve efetiva utilização das licenças adquiridas, muito embora tenha

ocorrido o seu pagamento e a renovação dos serviços prestados. Não foram apresentados os

relatórios de utilização de 2013, posterior à assinatura do novo contrato.

Causa

Deficiência de planejamento na definição das necessidades de produtos e serviços de

tecnologia da Informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando W 202120 I 3/CGTIJSPOAlSElMinC, anexo ao Ofício n°

216/SElMinC, de 2710512013, a Unidade manifestou que:

"3.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe /1

�.
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3.3.1 1nicialmente cabe destacar que o Ministério da Cultura passou por diversas mudanças de liderança

nos níveis estratégico e fálico durante o período considerado pela equipe de auditoria da CGV, incluindo

uma mudança na estrutura regimental do Ministério. Desde o segundo semestre de 2011 até o presente

momento, o MinC registrou uma mudança de Ministro de Estado, uma mudança de Secretário-Executivo,

4 mudanças de Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração e 5 mudanças de

Coordenadar-Geral de Tecnologia da Informação, conforme o gráfico anexo. Outra mudança

considerável no Ministério foi a alteração da estrutura regimental, que ocorreu no dia 01/0612012. Este

contexto é importante no entendimento das informações apresentadas para elucidar as constatações.

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

3.3.2 Conforme consta no Processo Administrativo n° 01400.02398912010-60, página 361, na reunião

inicial foi definido pelo Diretor de Gestão Interna - DGI à época que na execução inicial do contrato n°

2412011, seria utilizado:

'(... ) o somatório de 2 (duas) assinaturas estratégicas e 2 (duas) básicas, sendo que as demais

assinaturas estão destinadas às unidades jina[{sticas do Ministério e serão objeto de contratação ao

longo da vigência desta ata de registro de preço, à medida que for disponibilizado o limite orçamentário

em cada uma das secretarias interessadas.'

3.3.3 Dessa forma, durante a execução do processoforam utilizadas 4 licenças. Ocorre que em 0412012

o servidor {omissis] foi exonerado e no mês subsequente foi cadastrado no Portal do Gartner o peifil do

novo Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, CPF ***.326.701-**. No entanto, os relatórios

de maio a junho de 2012 apresentam um total de 5 peifis cadastrados, conforme pode ser observado no

Quadro de Peifis apresentado abaixo:

I TEMPORABIUDADE DE PERFIS GARTNER

AGOSTO 2011 A ABRIL 2012

SECRETAR 224, ***.946.511-**

MINISTER 885, CPF ***.494.611-**.

MN1STER 884, CPF ***662.401-**

MINISTER 887, CPF ***.429.761-**.

I MAIOA JUNHO 2012

SCS4, CPF ***326.701-**.

SECRETAR 224, CPF ***.946.511-**.

MINISTER 885, CPF ***.494.611-**.

MNISTER 884, CPF ***.662.401-**.

MINISTER 887, CPF ***.429.761-**..

JULHO 2012

I SCS4, CPF ***.326.701-** é alterado para MINISTER 956, CPF ***.364.000-**.

AGOSTO A OUTUBRO 2012

MIN1STER 956, CPF ***.364.000-**.

MIN1STER 887, CPF ***.429.761-**.

3.3.4 Relacionado ao fato (superdimensionamento), o pedido de supressão é acatado pela empresa na

renovação do contrato n° 2412011 e a partir de 0812012 permanecem 2 licenças, conforme observado no

Quadro de Peifis já citado.

3.3.5 Quanto à utilização efetiva das licenças adquiridas, conforme já mencionado nos parágrafos

anteriores, as novas lideranças ocasionaram uma nova dinâmica de funcionamento da equipe. que pode

ser observado no processo de pagamento n° 01400.00393712012-39 da empresa GARTNER DO BRAS1L, .. �

folhas 155 a 171. Constatou-se que o peifil de utilização dos licenciados mudau, a análise observa �"7J
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aumento de acesso a Toolkits, maior número de solicitação de questionamentos (Inquiries) e

participação no Symposiun Gartner em outubro de 20I2, fatos que podem ser comprovados no Relatório

Gartner Impact Assessment de 06/0512013,

3.3,6 Em relação à solicitação de recomposição, 2 perfis estratégicos foram criados para atender as

necessidades apresentadas nos novos projetas (Novo Portal da Cultura, Nuvem da Cultura, Praças dos

Esportes e da Cultura, Vale Cultura e Usinas Culturais) decorrentes da visão estratégica da nova

administração do Ministério. Tais perfis podem ser verificados no Quadro abaixo:

CADASTRO ATUAL DE PERFIS GARTNER

1) IT Executives CIO Signature, como membro a Sra. Secretária Executiva CPF ***.7]].209-** e

como seu delegado o CPF ***.419.951-**, Sub-secretário de Planejamento, Orçamento e

Administração (SPOA).

2} IT Executives CIO Signature, como membro o CPF ***.364.000-**., Coordenador de Gestão de TI

(CGTI), e como sua deleJ!ada a CPF ***.126.841-**, Coordenadora de Govemança.

3.3.7 Quanto a não apresentação dos relatórios posteriores à assinatura do novo contrato, relativos à

execução de 2013, esclarecemos que não houve desembolso e por isso não existe processo de pagamento.

3.3.8 No entendimento do Ministério da Cultura, a contratação de um serviço especializado para

prospecção tecnológica e aconselhamento imparcial visa gerar informações qualificadas para subsidiar

a tomada de decisões estratégicas. TaL objetivo pode se concretizar em uma situação pontual, como

exemplo citamos a reestruturação do PortaL da CuLtura. Na ocasião, a diferença entre a proposta da

empresa que já prestava serviços de desenvoLvimento e manutenção de sistemas ao MinC e a solução

prospectada em conjunto à consultoria do GARTNER, incluindo todos os serviços necessários à

reestruturação e migração do Portal, economizou aos cofres públicos em tomo de R$ 500.000,00.

3.4 Dessa forma, entendemos que a efetividade de uma contratação de prospecção tecnológica e

aconselhamento imparcial deve ser avaliada pela qualidade (qualitativa) da informação prestada e pelo

usufruto dessa informação, ao invés da quantidade (quantitativa) ou da periodicidade com que as

infonnações são acessadas. Porfim, esta CGTI conclui que as mudanças estruturais ocorridas durante a

vigência do contrato, as trocas dos perfis dos Licenciados bem como o tipo de consuLta feita à base de

infonnações tem aLcançado o objetivo de atender as iniciativas que envolvem a área estratégica e de TI

do MinC".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201305605/035, de

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 234/2013/CGTIISPOA/SElMinC,

de 24/0612013, que:

"Quanto ao Memorando citado, infonno o acréscimo de infonnações somente em relação à Constatação

9.2, a saber:

A contratação prevê direito de acesso à base de conhecimento em TI, na forma de disponibilidade e não

existe definição sobre utilização mínima. Dentro do processo, na fase de definição da demanda, foram

definidas à época a contratação de 2 conjuntos de licenças, uma vez que a política de licenças do

Gartner era disponibilizar pares de licenças (executiva e operacional) com diferentes níveis de acesso e

direitos dentro do contrato. Ou seja, sobre o superdimensionamento, à época, foi contratada 2 pares de

licenças para todo o Ministério.

Esta CGTI, assim que constatou a baixa utilização de algumas licenças entrou com um pedido de

supressão que é acatado pela empresa na renovação do contrato n02412011 e a partir de 08/20/2 u

'4
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Com o intuito de instruir a supressão contratual promovida no contrato n° 24/20 ll. o fiscal do contrato.

acabou por formalizar a possível não utilização de licenças, fato este que, quando observados os

relatórios de utilização da época. demonstram que embora pouco utilizadas, todas as licenças tiveram

interações com a empresa contratada na prestação de algum serviço.

Cabe ressaltar que embora o processo de pagamento seja centralizado nesta CGTI, a utilização das

licenças, uma vez distribuídas. só é comprovada através dos relatórios de utilização emitidos pelo

próprio Gartner. Ou seja, a CGTI não dispõe de controle sobre quantas vezes cada usuário acessou ()

site, baixou conteúdo, solicitou pesquisas ou requisitou entrevistas com os analistas, todas as interações

são informadas pelo próprio Gartner.

Com o objetivo de exemplificar a dita licença CIO contratada e não utilizada conforme consta na coluna

desta planilha, chamada Proposta de Recomendação da CGU, podemos facilmente identificar no

relatório em anexo (Relatório Gartner Impact Assessment de 17106/20/3 - contendo todas as interações

do contrato n° 24120fl) ações do detentor da licença à época, inclusive com a participação dele no

Brazil Symposium/lTxpo em Out/2011.

Quanto a utilização efeliva das licenças adquiridas. as novas lideranças ocasionaram uma nova

dinâmica de funcionamento da equipe, que pode ser observado no processo de pagamento n°

01400.003937/2012-39 da empresa GARTNER DO BRASIL, folhas 155 a 171. Constatou-se que o perfil

de utilização dos licenciados mudou, a análise observa o aumento de acesso a Toolkits, maior número de

solicitação de questionamentos (lnquiries) e participação no Symposiun Gartner em outubro de 2012,

fatos que podem ser comprovados no Relatório Gartner Impact Assessment de 06/05/2013".

Análise do Controle Interno

Inicialmente, registre-se que os nomes das pessoas físicas registrados na manifestação

da Unidade foram substituídos pelos seus respectivos CPF's descaracterizados.

A Unidade por meio do Ofício n° 216/SElMinC informa que "a Unidade passou por

diversas mudanças de liderança nos níveis estratégico e tático durante o período considerado pela

equipe de auditoria da CGU", e que "este contexto é importante no entendimento das

informações apresentadas para elucidar as constatações". A unidade Informa ainda que "as novas

lideranças ocasionaram uma nova dinâmica de funcionamento da equipe" e que fatos apontados

no Relatório Gartner Impact Assessment, de 06/05120\3, apontam um aumento no acesso a

Toolkits, solicitações de questionamentos e participação em simpósios.

Por último, a Unidade entende que a efetividade deve ser avaliada pela qualidade da

informação prestada e nâo pela quantidade. Aponta uma situação em que o acesso aos serviços

providos pela Gartner economizou aos cofres públicos o valor de R$ 500.000,00 ao orientar a

escolha da solução tecnológica para reestruturação do Portal da Cultura.

Sobre as manifestações, é importante considerar, primeiramente, que o relatório Gartner

Impact Assessment, de 06/05/20\3, não pode ser considerado na análise, haja vista que o

relatório consolidado faz referência a fatos que ocorreram em 2013, fora do período de análise da

auditoria (Janeiro a Dezembro de 2012).

Em segundo, as alterações no contexto podem vir a justificar a baixa utilização, mas nãk-f'
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o fato apontado, que é o superdimensionamento na aquisição de novas licenças junto à Gartner. A

nova contratação foi realizada ainda em 2012, ao mesmo tempo em que os relatórios emitidos

pela Gartner e o parecer do gestor do contrato apontavam uma baixa ou nula utilização das

licenças já adquiridas junto à Gartner.

o mesmo é possível afirmar em relação à dualidade quantidade e qualidade apontada

pela Unidade. Não se está questionando a qualidade dos serviços prestados, mas, sim, o

dimensionamento inadequado da quantidade de serviços. O mesmo benefício relatado pela

Unidade na reestruturação do Portal da Cultura poderia ser alcançado com uma quantidade

menor de licenças. O aumento da capacidade somente se justificaria se a quantidade de

informações e serviços demandas junto à Gartner fosse insuficiente para a capacidade contratada.

Nessa linha, é importante registrar que a contratada fornece diversos níveis de licenças

de acesso à referida "base de conhecimento". No caso em tela, o Ministério contratou duas

licenças do tipo CIO, que propicia o maior nível de acesso à base. Essa licença vai além do

simples acesso, pois vem acompanhada da prestação de serviços de consultoria. Dessa forma,

aduz-se que o Ministério teria contratado duas licenças para o mesmo fim, o que merece ser

justificado pela Unidade, no que diz respeito à eficiência no gasto realizado.

Em nova manifestação, a unidade apresenta relatório de utilização da Gartner referente

ao período de Agosto de 20 II a Setembro de 2012 (corresponde à vigência do contrato em

análise). O relatório resumido do Gartner relata a participação de titulares da licença em algumas

atividades realizadas em conjunto com a Gartner nesse período, sem especificar detalhes. A

unidade informa ainda através do memorando que o titular da licença não utilizada participou de

simpósio da Gartner durante a vigência do contrato.

É essencial destacar que o objeto "licença" do contrato em análise compreende uma

gama de serviços. O serviço principal, descrito no objeto do contrato, é o acesso a base de

conhecimento, apoiada por consultorias específicas à analistas quando necessário

esclarecimentos e orientação. Outros serviços inclusos em negociação não estão previstos na

oficialização de demanda e são portanto acessórios.

O relatório detalhado de utilização da base de conhecimento e consultas de

especialistas, apresentado como evidência pela unidade, é somente a nível de contrato, não a

nível de licença. Sendo assim, na ausência de evidência que suporte a manifestação da Unidade,

não é possível afastar a constatação de não utilização de uma licença CIO e baixa utilização das

demais licenças, apontado pelo fiscal do contrato à época.

Recomendação 00 I:

Em relação ao Contrato nO 24/2011, adotar medidas de restituição ao Erário do valor de

R$154.900,OO, referentes à licença CIO que foi contratada e não foi utilizada.

Recomendação 002:

Somente realizar novas contratações ou renovações dos contratos de Tecnologia da

Informação, a partir de planejamento prévios que considere a efetiva necessidade da Unidade em

relação aos bens e serviços demandados.

www.portaldatransparencia.gov.br
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Recomendação 003:

Em relação ao Contrato nO 24/2011, quantificar a as demais licenças, inclusive aquelas

decorrentes da renovação, que não foram efetivamente utilizadas, e, se for o caso, adotar

medidas de ressarcimento ao Erário.

1.2.3.3 CONSTATAÇÃO

Não levantamento de soluções disponíveis na análise de viabilidade da contratação do

Contrato n° 037/2012.

Na análise de documentação do processo n° 36940/2012, referente a adesão à Ata de

Registro de Preços n° 130/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o contratante

não realizou análise de preços no mercado ou pesquisa de outras soluções, como previsto na

INSLTI n° 04/2012, que lista como obrigatórios o Documento de Oficialização de Demanda e a

Análise de Viabilidade da Contratação.

No documento Análise de Viabilidade da Contratação, fi. 06 do processo, a Unidade

assume a premissa que a Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas LTDA., CNPJ nO

02.593.165/0001-40, é a única empresa a oferecer a solução. Cite-se na íntegra o texto do item

Levantamento das Soluções Disponíveis:

"Por se tratar de um serviço padrão na pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da

lnfonnação e Comunicações com fornecimento de acesso à base de conhecimentos para pesquisas

primárias e secundárias, o serviços são oferecidos pela empresa Gartner".

No termo de referência, fi. 17 do referido processo, o item Análise de Mercado faz

referência à pesquisa de valores médios praticados no mercado para esse tipo de solução

oferecida. Todos os contratos mencionados se referem a contratos da administração pública com

a empresa Gartner do Brasil, não abarcando na pesquisa outras empresas fornecedoras.

Um levantamento realizado em sites de busca na internet apontou outras empresas de

renome que fornecem solução similar à oferecida pela empresa Gartner do Brasil, que poderiam

ser atestadas pela prova de conceito prevista na análise da contratação. Dentre estas, cita-se a

IDC, a Frost & Sullivan, a brasileira IT DATA. além da empresa Forrester Research.

Causa

Deficiência de planejamento na definição das necessidades de produtos e serviços de

tecnologia da Informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando W 202/2013/CGTUSPOA/SElMinC, anexo ao Ofício n°

216/SElMinC, de 27/05/2013, a Unidade manifestou que:

"4.3 Para esclarecimento e posicionamento dos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe de

Auditoria para esta constatação. apresentamos abaixo a manifestação desta caTI:

Dinheiro público é da sua conta.
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4.3. J Por se tratar de uma recomposição de licenças. entendeu-se que a busca de outras soluções,

realizada no processo n° 01400.02398912010-60 referente ao contrato n° 241201 I, páginas 21 a 59

atendia tal necessidade. Nesta pesquisa, foram analisadas as propostas das empresas GARTNER DO

BRASIL e IDe. além disso, o contrato n° 1912009 do TCUfoi avaliado por ter objeto semelhante. Cabe

informar que a empresa Forrester Research Incfoi elencada como solução por ter a mesma natureza de

serviços, mas não teve sua proposta analisada por não possuir CNPJ, escritório no Brasil e não

contratava com o Governo, naquela data.

4.3.2 Diante do novo contexto apresentado com a mudança ministerial, houve a necessidade de

reestabelecer as licenças suprimidas. Não havendo a possibilidade das licenças serem recompostas por

meio do contrato nO 24/201 I e uma vez que estava em vigor a Ata de Registro de Preço n° /30120Il do

Tribunal Superior do Trabalho - TST, com o mesmo objeto efornecedor (solução já ratificada na ocasião

do contrato anterior) e tendo ainda valor ligeiramente inferior ao próprio valor já contratado, optou-se

pela adesão a ARP.

4.4 Diante dos esclarecimentos apresentados, conc/ui-se que os requisitos necessários à prestação dos

serviços, os preços apresentados e a empresa GARTNER DO BRASIL atendia à necessidade de

recomposição destas licenças, justificando a adesão a Ata de Registro de Preço e a dispensa da prova de

conceito".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201305605/035, de

11106/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 23412013/CGTIISPOA/SElMinC,

de 24/0612013, que:

Diante da recomendação da CGU de atentar-se para a necessidade de cumprir o art. 3°,

da Lei 8.248/1991 na aquisição de bens e serviços de informática, a CGTI entende que o

dispositivo legal referenciado não se aplica ao objeto contratado.

Análise do Controle Interno

A Unidade informa que a busca de soluções alternativas foi realizada no processo n°

01400.023989/2010-60, e que nessa ocasião foram analisadas as propostas das empresas Gartner

do Brasil e IDe. Informa ainda que a empresa Forrester Research INC não teve sua proposta

analisada por não possuir CNPJ e escritório no Brasil. Conclui que a empresa Gartner possuía os

requisitos necessários à prestação dos serviços, o que justificou a adesão à ata de registro de

preços e dispensa da prova de conceito.

As análises realizadas por esta Unidade Técnica indicam que os documentos de análise

de viabilidade da contratação do processo 369401212 desconsideraram soluções concorrentes e

alternativas, afirmando somente que "os serviços são oferecidos pela empresa Gartner".

A busca por soluções, relatada pela Unidade e realizada no âmbito do processo

01400.023989/2010-60, foi realizada durante o exercício de 2010, mas o Contrato nO 037/2012

foi firmado durante o exercício de 2012.

Portanto, a nova contratação deveria ter seguido o rito da INSLTI n004/2012, que prevê

corno mandatória a análise de outras soluções e concorrentes, o que não foi realizado.

o art. 3° da Lei 8.248/1991 dita que os órgãos e entidades da AdfiÚnistração Pública

Federal darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, a ben0v
.,
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e serviços com tecnologia desenvolvida no País. O conceito de serviços de TI engloba também o

objeto do processo em análise, o que justifica a aplicação da lei. No processo licitatório em

análise não foram consideradas soluções de empresas nacionais.

Recomendação 001:

Na aquisição de bens e serviços de informática, atentar-se para a necessidade de cumprir

o art. 3°, da Lei 8.24811991, alterado pela Lei nO 10.17612001.

Recomendação 002:

Em atenção ao Inciso li, �4°, art. 3°, e art. 8, do Decreto 393112001 e dos arts. 10 e II,

da lN SLTI nO 04/20 !O, realizar a análise da vantajosidade e economicidade da contratação e as

soluções disponíveis no mercado e, caso a contratação atual não seja vantajosa nos termos das

normas em referência, adotar medidas de ressarcimento ao Erário por quem deu causa.

1.2.3.4 CONSTATAÇÃO

Definição imprecisa do objeto na pesquisa de preços prévia em adesão à ata de registro de

preços nO 0412011 do MTE para desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e

Indicadores Culturais (SNIIC).

Em 2311112011, o MinC sinalizou no Memorando interno nO 2611201llCGTIIDGUSEI

MINC, 11. I do processo nO 01400.04234312011-62, a necessidade de aquisição do software

Módulo Risk Manager através da adesão à ata de registro de preços nO 04/20 II do MTE.

A estratégia evidenciada foi de realizar a contratação do software no valor de R$

2.195.000,00, utilizando recursos de 20 II, e utilizar o valor restante de R$ 2.853.000,00, em

2012, para "implantação de outros módulos do SNIIC".

O memorando faz referência à pesquisa de mercado realizada com o intuito de

demonstrar a economicidade, apresentando os orçamentos de três empresas com valores

superiores a 150% do orçamento apresentado pela Módulo.

A pesquisa de mercado foi realizada com base no termo de referência proposto pelo

MinC em dezembro de 20 II, muito similar ao termo de referência do MTE na referida ata de

registro de preços n° 04/2011, que prevê uma solução completa de governança em tecnologia da

informação, incluindo o produto (software) e serviços relacionados.

No entanto, o Documento de Oficialização da Demanda, fl. 2 do processo MinC

01400.042343/2011-62 e a Análise de Viabilidade da Contratação, 11. 3 traçam os requisitos de

uma solução em muitos aspectos distinta da prevista no Termo de Referência.

Demanda descrita pelo Mine no Documento de Oficialização de Demanda:

Objetivo estratégico:

Automatização das atividades relacionadas ao levantamento cartográfico da diversidade das expressões

culturais existentes brasileira

Resultados a serem alcançados: /Y
. '-
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a) Obter um sistema que contém os registras das expressões culturais no território brasileiro

b) Capacidade de reconhecer e difundir a diversidade cultural brasileira

c) Realizar a qualificação da gestão cultural, monitorar o impacto do Plano Nacional de Cultural e

dos p/anos setoriais e territoriais

d) Realização da cartografia da diversidade das expressões culturais deforma universal

e) Consolidação de um mapa com diversidades culturais

f) Destacar as especifidades culturais de cada estado dafederação e contemplar todas as expressões

do património artístico e cultural brasileiro (material e imaterial). (oo.)

g) Método confiável e padronizado para coleta de informações culturais

h) Atendimento das legislações relacionadas com o compromisso constitucional e legal do Ministério

da Cultura

(oo.)

Especificações do serviço constante no Termo de ReferêncÜl

ItemI.

Software de Gestão de Riscos e Conformidade. A título de comparação com os "resultados a serem

alcançados" elencados no DoD, segue abaixo a relação de benefícios obtidos a partir do Modulo Risk

Manager, software na qual se baseia o Termo de Referência (informação extraída do site

http:/A\..'U,'H.: lm)dl�lo. emll, br/software »

a) Coaduzir deforma otimizada projetos de análise de Gaps em Governança, Riscos e Compliance

b) Criar Risk Scorecard, fornecendo visão executiva dos Riscos, incluindo índices e métricas que

facilitam estabelecer critérios e apoiar a tomada de decisões

c) Obter resultados precisos no processo de conformidade com normas e regulamentações

internacionais e de mercado

d) Consolidar os Riscos permitindo priorizar investimentos conforme a importância de cada ativo para

a organização

e) Acompanhar a evolução dos Riscos

f) Gerenciar defonna centralizada Riscos e Compliance, incluindo a evolução histórica

g) Apresentar visão georreferenciada dos Riscos

h) Realizar auditorias mais eficientes e com menores custos

i) Gerenciar os requisitos de segurança em múltiplas auditorias, eliminando custos redundantes e

controles desnecessários

j) Apoiar a implementação dos requisitos de Certificação para SOx, PC! DSS, ISO 27002, ISO 2700/,

BS 25999, CobiT, Basiléia II, BITSlFISAP e outros

k) Apoiar a gestão de Planos de Continuidadefacilitando a manutenção e recuperação rápida das

informações e procedimentos, alinhada à norma BS 25999

l) Facilitar a Gestão de Eventos e Incidentes

(oo.)

Item2.

Serviços em Gestão de Riscos e Conformidade (atividades extraídas do Termo de Referência):

a) Elaborar proposta de metodologia de gestão de riscos

b) Elaborar proposta para implantação de um modelo e equipe para tratamento de incidentes e

resposta

c) Avaliar conformidade das áreas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação

d) Elaborar proposta para criação de um comitê gestor de segurança da informação

e) Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos da Política de Segurança da Informação

f) Implantar processo de Gestão de Continuidade do Negócio

g) Desenvolvimento de Plano Diretor de Segurança da Informação

h) Operação assistida".

Nota-se que o Documento de Oficialização de Demanda faz referência ao SNIIC, assim <�

como projetado pela área de negócio, descrito como "solução para realização da meta de�.�
.. "-
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Jlevantamento cartográfico da diversidade de expressões culturais do Brasil".
Ass.: v

Já o Termo de Referência busca uma solução ampla de govemança de riscos e

conformidade, que sistematize toda a gestão de informações da área, passando pela gestão de

riscos, tratamento de incidentes, segurança da informação e continuidade dos negócios.

Conclui-se, portanto, que a pesquisa de preços realizada, não condiz com os requisitos

estabelecidos no termo de referência e, por isso, não é aplicável à contratação realizada.

Causa

Deficiência de planejamento na definição das necessidades de produtos e serviços de

tecnologia da Informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando N° 202/20l3/CGTIISPOAlSElMinC, anexo ao Ofício nO

216/SElMinC, de 27105/2013, a Unidade manifestou que:

"5.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

5.3.1 Preliminarmente cabe informar que o MinC contempla a demanda por uma solução de

Govemança, Riscos e Conformidade - GRC desde o ano de 2008, conforme previsto no item 16.3.3 do

Plano Diretor de Tecnologia da lnformação e Comunicação - PDTIC 2008-2010, que se refere à

recomendação de uma Licitação de Solução de GRCM para suportar a implantação de processos de

Govemança de TI, avaliação de Riscos de Ativos de 1nformação e Compliance.

5.3.2 Nesse período, a exemplo da publicação da Política de Segurança da 1nformação - POS1C e

instituição do Comitê de Segurança da 1nformação e Comunicações - CS1C, por meio da portaria n° 119,

de 5 de dezembro de 2011, o Ministério da Cultura estava envidando esforços no sentido de executar as

ações previstas no PDT1C 2008-2010 que ainda não haviam sido efetivadas. Entre essas ações, estava o

atendimento da recomendação 16.3.3. supracitada.

5.3.3 Na busca por soluções disponíveis, durante o planejamento da contratação. verificou-se que a

versão do software Módulo Risk Manager, que à época da contratação em tela figurava na versão 7,

atendia também aos requisitos de funcionalidade para implantação do SNl1C. Sendo assim, a Secretaria

de Políticas Culturais - SPC, área finalística responsável pela implantação do SNl1C, passou a

participar do planejamento da contratação incluindo as suas necessidades. Após realização de pesquisa

de preços, o MinC optou por adquirir a solução de GRC por meio da adesão à ata de registro de preços

do Ministério do Trabalho e assim atender às duas demandas.

5.3.4 Para dar continuidade no processo de gestão da segurança da informação e iniciar o atendimento

ao projeto SNl1C, o MinC iniciou o processo de contratação de solução de GRC por meio do processo n°

01400.04083812011 (processo ainda não analisado pela equipe de auditores da CGU). O processo

mencionado possuía parte dos recursos calcados no Fundo Nacional de Cultura - FNC no valor de R$

920.310,81 (novecentos e vinte mil, trezentos e dez reais e oitenta e um centavos) e o restante

complementar sairia da ação 2000, com origem no Tesouro. No entanto, não foi possível realizar o

empenho devido ao COMPRASNETpermitir somente uma fonte dos recursos, conforme se verifica na fi.

141 do processo n° 01400.04083812011. Devido a este fato, foi necessário instruir um novo processo 7Y

(01400.04234312011) motivando o ato com recursos totais do FNC. �
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5.3.5 Verificamos que os requisitos técnicos contidos no Tenno de Referência que compõe o processo nO

01400.04234312011 não foram modificados em relação aos requisitos técnicos previstos no Termo de

Referência que compunha o processo inicial n° 01400.0408381201 I, no qual continuam a ser os mesmos.

As alterações foram referentes à inclusão dos artefatos contemplando à demanda da SPC, relativas ao

SNIlC, uma vez que o novo processo seria instruído com recursos totais do FNC.

5.4 O Mine. com esta contratação, optou por adquirir uma solução que contemplaria a duas demandas

de áreas distintas. Caso o MinC optasse por desenvolver outra ferramenta para subsidiar o SNIlC,

haveria a aquisição de dois softwares".

Análise do Controle Interno

A Unidade aponta que o MinC contempla a demanda por uma solução de GRC 

Governança, Riscos e Conformidade - desde o ano de 2008, conforme previsto no PDTI vigente

à época e que, na busca por soluções disponíveis durante o planejamento da contratação, se

verificou que a versão do Módulo Risk Manager atendia também aos requisitos de

funcionalidade para implantação do SNIIC, Sistema Nacional de Informações e Indicadores

Culturais. Dessa forma o MinC optou por adquirir uma solução que contemplasse tanto à

demanda da SPC, relativa ao SNIIC, quanto à demanda de GRC da área de Tecnologia da

Informação.

As análises desta Unidade Técnica indicam que há uma discrepância entre o Termo de

Referência elaborado para pesquisa de preços, que é voltado para a solução de GRC, e o

Documento de Oficialização de Demanda, e a Análise de Viabilidade da Contratação, voltados

para a solução do SNIIC.

A Unidade informa que o software foi adquirido para atender aos dois propósitos. No

entanto, os documentos do processo de contratação são ambíguos em relação à questão. A

mudança de estratégia de utilizar a contratação para atender tanto ao GRC quanto ao SNIIC,

implicaria na reformulação do termo de referência e em nova pesquisa de preços para software

capaz de atender aos dois objetivos, o que não foi realizado. Havendo alteração no objeto,

consequentemente, o termo de referência e a pesquisa de preços realizados para aquele objeto

necessitariam ser revistos e readequados.

Da mesma forma, toda a documentação relativa ao processo licitatório de contratação de

TI, conforme previsto na INSLTI nO 04/2012, deveria definir a demanda conjunta dos sistemas e

não apenas do SNIIC. A revisão desses documentos informa ao seu interlocutor que o sistema

adquirido atende somente aos propósitos do SNIIC, o que enseja um gama mais ampla de

soluções disponíveis e empresas fornecedoras que não foram consideradas.

Recomendação 001:

Realizar avaliação objetiva das vantagens e desvantagens em proceder com o

desenvolvimento do SNIIC através da customização do Módulo Risk Manager, de modo a

definir se o software adquirido pode atender plenamente os requisitos previstos, e, em caso

positivo, definir o real valor a ser dispendido para chegar aos fins pretendidos com a referida

customização.

Dinheiro público é da sua conta.

/!<Y
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Recomendação 002:

Realizar a comparação do valor estimado para a customização com outras

soluções de mercado, de forma a obter a opção mais vantajosa para a administração pública.

1.2.3.5 CONSTATAÇÃO

Não realização de levantamento das soluções alternativas disponíveis na Análise de

Viabilidade da Contratação na contratação do desenvolvimento do Sistema Nacional de

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC).

Durante a Análise de Viabilidade de Contratação da adesão à ata de registro de preços n°

0412011 do MTE, fl.3-5 do processo 01400.042343/2011-62, não foi realizada a análise de outras

soluções conforme previsto na INSLTI nO 04/2012.

No item "Levantamento das soluções disponíveis" consta apenas a descrição da solução

da empresa Módulo Security Solutions S/A, CNPJ 28.712.123/0001-74. Já os itens "Solução 2",

"Solução 3" e "Solução 4", reservados para as demais soluções analisadas, estão em branco.

Causa

Deficiência de planejamento na definição das necessidades de produtos e serviços de

tecnologia da Informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando N° 202/2013/CGTIISPONSElMinC, anexo ao Ofício n°

216/SElMinC, de 2710512013, a Unidade manifestou que:

"6.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação. apresentamos abaixo a manifestação desta CGT/:

6.3.1 Na busca por soluções disponíveis, durante o planejamento da contratação, verificou-se que a

versão do software Módulo Risk Manager, que a época da contratação em tela figurava na versão 7,

atendia também aos requisitos de funcionalidade para implantação do SNJIC, desde que devidamente

parametrizado. É importante ressaltar que a versão da época pennitia tal parametrização.

6.3.2 O atendimento aos requisitos do SNlIC se devia aofato de que o controle de ativosfoi associado ao

controle de ativoslobjetos culturais, uma vez que a ferramenta pennite o rastreamento e o controle dos

riscos desses ativos, gerando indicadores. Outra funcionalidade observada foi a geração de

questionários para envio automático. Esses questionários, após preenchidos, são automaticamente

annazenados, alimentando a base informacional do sistema e atualizando os indicadores. O envio de

alertas deforma automática também é uma dasfuncionalidades observadas para o SNllC.

6.3.3 Tais informações foram obtidas ao entrar em contato com a equipe técnica responsável à época,

uma vez que a gestão atual teve acesso apenas às infonnações contidas no instrumento processual.

6.4 Porfim, a CGT1 conclui que, apesar da existência de falhas procedimentais observadas no processo,

que resultaram na precária documentação da análise das soluções disponíveis. a ferramenta adquirida

atende aos dois objetivos supracitados, incluindo objetivos tão especificos quanto os do SNllC". /"tl/
/(v

Dinheiro público é da sua conta.
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Análise do Controle Interno

A Unidade informa que a solução do Módulo Risk Manager foi analisada previamente e

que atendia plenamente aos critérios do SNIIC (e que tais informações foram obtidas ao entrar

em contato com a equipe técnica responsável à época, já que a gestão atual teve acesso apenas às

informações contidas no instrumento processual).

A adequação da solução contratada às especificações do SNIIC, constatada mediante

análise prévia pela equipe técnica, não dispensa necessidade da análise de soluções disponíveis,

seja de soluções alternativas, seja de análise de soluções disponíveis gratuitamente em padrão de

código aberto:

"Ar/. II. A Análise de Viabilidade da Contratação será realizada pelos Integrantes Técnico e

Requisitante, compreendendo as seguintes tarefas:

(... )

b) soluções disponíveis no mercado; e

c) análise de projetas similares realizados por outros órgãos ou entidades da Administração

Pública:

II - identificação das diferentes soluções que atendam aos requisitos, considerando:

a) a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da Administração Pública:

b) as soluções existentes no Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br);

c) a capacidade e alternativas do mercado, inclusive a existência de software livre ou software público;

(... )".

Se a contratação do software em si não atendeu aos objetivos previstos no documento

de oficialização de demanda, sendo necessária customização posterior para que o software

atenda aos requisitos, pode-se afirmar que o objeto contratado não atendeu a demanda prevista. A

customização necessária, de acordo com a Unidade, é de R$ 1.600.000,00, 74% do valor da

contratação original, o que não configura urna simples adaptação, mas urna reformulação do

software para atender ao propósito da contratação original.

Recomendação 001:

Em atenção ao Inciso II, �4°, art. 3°, e art. 8, do Decreto 393112001 e dos arts. 10 e II,

da INSLTI n° 04/2010, realizar a análise da vantajosidade e economicidade da contratação e as

soluções disponíveis no mercado e, caso a contratação atual não seja vantajosa nos termos das

normas em referência, adotar medidas de ressarcimento ao Erário por quem deu causa.

1.2.3.6 CONSTATAÇÃO

Não observância do princípio da eficiência na aquisição e utilização do software Módulo

Risk Manager.

o software Módulo Risk Manager, adquirido através da adesão à Ata de Registro de

Preços n° 04/2011 do TEM, esteve disponível para utilização em 04/05/2012, conforme relatório

da Modulo presente à fi. 279 do processo.

Essa Unidade Técnica solicitou, por meio da SA n° 2013056051015, evidências que

comprovassem a utilização do sistema em 2012 até a data do envio da Solicitação de Auditoria,

com o relatório de atividades realizadas e os resultados alcançados nesse período, além do �p

/('- 

Página 78 de 278�

Dinheiro público é da sua conta. � www.portaldatransparencia.gov.br
L:\SFC\DR\DRCUL1\2013 DRCULT\REL. AAC\SE\SE FNC Relatório Definitivo.duex



DR--]
FI, O a o o �4 ....

monitoramento dos dados armazenados e trafegados no servidor de produção do M' _

Manager.

o MinC respondeu, através do Ofício n° I 35/SElMinC, de 16/04/2013, que a área

finalística aguarda as customizações necessárias para que o sistema atenda às necessidades do

SNIIC, sem as quais o software não pode ser utilizado.

A antecipação de gastos gera um custo de oportunidade ao Ministério que não pode ser

relevado, referente à antecipação da despesa de R$ 2.150.000,00.

Outro fator agravante está relacionado à garantia e ao suporte, com prazo de 24 meses,

conforme contrato (fi. 193 do processo), com término em Abri112014, ou seja, mais de 50% do

período da garantia se esgotou, sem que houvesse qualquer utilização efetiva do sistema.

Ao final de 2012, o MinC aderiu à ata de registro de preços n° 03/2012 do MOlC, no

valor de R$ 1.600.000,00, para alocação de 8.000 horas de serviço técnico, para maciça

customização do sistema. O contrato, assinado em 28112/2012, tem duração de um ano, podendo

ser prorrogado, contudo, até a data da auditoria não foram emitidas ordens de serviço referente às

horas supracitadas.

Existe, portanto, alto grau de risco de que o projeto de customização, com início tardio,

se estenda após o período de garantia contratual. Nesse caso, encargos adicionais serão gerados,

caso ocorram incidentes que provoquem a necessidade de acionar a garantia e/ou suporte junto

ao fabricante do software.

Causa

Deficiência de planejamento na definição das necessidades de produtos e serviços de

tecnologia da Informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando N° 20212013/CGTIISPOAlSElMinC, anexo ao Ofício nO

216/SElMinC, de 27/05120\3, a Unidade manifestou que:

"8.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

8.3.1 Conforme já mencionado nos parágrafos anteriores, o Ministério da Cultura passou por diversas

mudanças de liderança nos níveis estratégico e tático durante o período considerado pela equipe de

auditoria da CGU, incluindo uma mudança na estrutura regimental do Ministério, que impactaram

profundamente no andamento dos projetos de GRC e na aquisição dos serviços de parametrização da

solução, resultando na precáría utl/ízação <lnferramenta no período avaliado.

8.3.2 Informamos que foi solicitado à empresa MÓDULO SECURITY SOLUTIONS S/A, por meio do

Ofício n° 46/20I3/CGTIISPONSElMinC, a extensão da garantia para o software Módulo Risk Manager,

de forma que o período de 24 meses de garantia passe a iniciar a partir da assinatura do contrato n°

40/20/2 do processo 01400.030896/2012, que prevê as 8.000 horas de operação assistida. Informamos

ainda que a empresa já respondeu de forma favorável ao pleito, de forma que conseguimos mitigar o/r

/,0:
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risco apontado pela equipe de auditores. O Ofício supracitado e a resposta seguem anexos a este

documento.

8.4 Por fim, a CGTl informa que no dia 21/05/2013 foram abertas as primeiras Ordens de Serviço do

contrato nO 40/2012, o que mantém a previsão de que o SNIlC esteja em pleno funcionamento ainda em

2013. Informamos ainda que está em andamento um projeto para identificação e análise de riscos

referente à infraestrutura e aos sistemas informatizados no âmbito da CGTl, utilizando o software

Módulo Risk Manager, que visa inventariar os equipamentos, softwares, servidores e seus componentes,

equipamentos de conectividade (switiches, firewall e roteadores) e demais componentes que sustentam a

rede de dados do Mine incluindo o mapeamento do relacionamento desses componentes com os sistemas

de informação e serviços administrados pela CGTl, bem como a implementação desses ativos de

informação no intuito de identificar os riscos existentes. A execução desse trabalho será seguida pela

implantação dos procedimentos e ações da POSIC do Ministério, que será implementada com apoio da

ferramenta adquirida ".

Análise do Controle Interno

A Unidade auditada informa que diversas mudanças de liderança, nos níveis estratégico

e tático, durante o período considerado pela equipe de auditoria impactaram profundamente o

andamento dos projetos de ORC e a aquisição dos serviços de parametrização da solução.

Comunica ainda, e anexa evidência, de que foi solicitado à empresa Módulo Security

Solutions S/A a extensão da garantia para o software Módulo Risk Manager, de forma que o

período de garantia contratual passe a iniciar a partir da assinatura do contrato de customização

nO 40/2012.

Por último, a Unidade comunica que, a partir de 21/0512013, foram emitidas as

primeiras ordens de serviço do contrato de customização, mantendo a previsão que o SNIIC

esteja em pleno funcionamento ainda em 2013.

A falta de eficiência na contratação não pode ser justificada pelas diversas mudanças de

liderança no Ministério, pois, restou evidenciado a ausência de p1anejamento prévio, que resultou

na divisão da contratação em dois processos e na antecipação do valor de R$ 2.150.000,00, para

a contratação do Módulo Risk Manager, em dezembro de 2011. A customização teve início em

maio de 2013, portanto, 15 meses após a aquisição do software, conforme informado na

manifestação da unidade auditada.

No entanto, as medidas adotadas quanto à extensão da garantia contratual mitigam, em

parte, o risco, assegurando que o período de garantia se estenda, após o início do segundo

contrato de customização e não do primeiro.

Recomendação 001:

Apurar os fatos e as responsabilidades pela aqUlslçao de software Módulo Risk

Manager sem que tenha sido realizada sua utilização efetiva, em especial, pela insuficiência de

planejamento prévio atinente ao objeto da referida contratação.

Dinheiro público é da sua conta.
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1.2.3.7 CONSTATAÇÃO

r--oR-

I::D.�.D:5 ..]
Informação não foi baseada noA elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da

Planejamento Institucional do Ministério da Cultura.

o planejamento estratégico de TI (PETI) é essencial para que as organizações possam

identificar e alocar corretamente os recursos da área de TI, de acordo com as prioridades

institucionais e com os resultados esperados. Nesse sentido, em análise ao Plano Diretor de

Tecnologia da Informação - PDTI, verificou-se que não há vinculação entre as ações previstas

para área de tecnologia da informação, constantes do referido plano, e o planejamento

institucional do Ministério da Cultura. Isso, porque não foi constatada a existência ou publicação

do Plano Estratégico Institucional (PEI), do Ministério da Cultura.

Dessa forma, pode ter ficado prejudicada a função do PDTI como instrumento de

diagnóstico, de planejamento e de gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação,

uma vez que não foi propriamente baseado na realidade institucional do Ministério da Cultura.

Como exemplo, pode-se citar a necessidade de planejar as contratações de TI, consoante o Plano

Diretor de Tecnologia da Informação e, nesse sentido, é importante que o mesmo esteja em

harmonia com o planejamento estratégico institucional do Ministério da Cultura.

Ademais, o TCU já exarou pronunciamentos sobre a necessidade de o processo de

informatização ser precedido por projeto que defina as necessidades de recursos de informática,

de acordo com o planejamento estratégico da instituição, conforme Acordão n° 1.52112003 e

acórdãos nOs 1.558/2003, 2.094/2004, 78612006 e 1.603/2008, todos do Plenário do TCU.

Causa

Ausência de Planejamento Institucional do Ministério da Cultura.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando nO 20812013/CGTI/SPOA/SElMinC, de 28/05/2013, anexo ao

Ofício n° 220/SElMinC, de 29/05/2013, a Unidade informou que:

"3.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrtuia pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGT/:

3.3.1 Cabe inicialmente destacar que o Ministério da Cultura passou por diversas mudanças de

liderança em vários níveis nos últimos anos, mais especificamente nos últimos três anos, incluindo

mudança regimental do Ministério. As principais mudanças podem ser observadas no gráfico

apresentado em anexo.

3.3.2 Como elemento importante na elucidação das constatações, a fim de facilitar o entendimento da

situação aluaI em que o Ministério se encontra, é importante salientar o impacto que esse grande número

de mudanças tem na maturidade da instituição e consequentemente na govemança de TI.

3.3.3 No início do segundo semestre de 2012, antes do trabalho de revisão do PDT1 atual, esta CGTl,

considerando a inexistência do Plano Estratégico Institucional (PE1) do MinC, fez um estudo no sentido

da utilização do Plano Nacional de Cultura (PNC) como possível orientador estratégico e instituciona0lj/

deste Ministério, a fim de possibilitar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da .
,'--
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Informação.

3.3.4 A ideia na época era utilizar a Estratégia Geral de TI (EGTI) publicada para todo o Sistema de

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) pela Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, e principalmente, considerar as Metas

do Plano Nacional de Cultura para identificá-las como orientação estratégica do Ministério.

3.3.5 Devido à natureza específica das metas e dos indicadores do PNC na promoção e fomento da

cultura brasileira, Q utilização do Plano NacionaL de Cultura não foi considerada como viável para

identificação de uma estratégia institucional. Dessaforma, a tentativa de elaboração do PETIfoi adiada

em virtude de não existir direcionamento estratégico superior no Ministério. Concluiu-se a revisão do

PDTl sem que tivesse um planejamento estratégico a ser obsenJado.

3.3.6 Esta Coordenação-Geral de TI tem o perfeito entendimento acerca da necessidade de um

planejamento estratégico tanto institucional, como de TI. As consequências de sua ausência são

observadas conforme apontados pela CGU, no enfraquecimento de ações da TI e na insatisfação de

alguns usuários, contudo, por motivos aqui já descritos. infelizmente o Mine não se encontra em um

nível de maturidade institucional do qual é possível sanar rapidamente todos os óbices acumulados ao

longo de vários anos.

3.3.7 A boa notícia nesse sentido vem do acelerado trabalho que a gestão atual está promovendo, além

da aprovação e publicação do PDTI através da Portaria n° 136 de 25 de fevereiro de 2013, da

Instituição do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI) no âmbito do Ministério da

Cultura, por meio da Portaria n° 39, de 30 de abril de 2013 e também de acordo com a Portaria n° 40 de

30 de abril de 2013 que aprova o Regimento Interno do Mine. Neste momento, o Ministério encontra-se

em plena construção do Planejamento Estratégico Institucional, tendo inclusive alguns entregáveis já

concluídos, como por exemplo, o Mapa Estratégico que se encontra em anexo. A previsão para a

conclusão dos trabalhos da elaboração do PEI está prevista para ofinal do mês de Julho de 2013.

3.4 lnfonnamos que, com todos esses instrumentos, teremos condições de suprir a ausência de

alinhamento superior, possibilitando a elaboração do Planejamento Estratégico de TI ainda para esse

ano. Cabe ressaltar que os trabalhos da Coordenação de Governança e Projetos, área interna desta

CGTI, para elaboração do PETI já começaram. O trabalho consiste em uma agenda quinzenal com a

consultoria do Gartner Brasil, pautando-se pelo Mapa Estratégico e pelos demais entregáveis já

concluídos pelo grupo encarregado da elaboração do Planejamento Estratégico Institucional do MinC".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de 1//0612013, a

Unidade informou, por meio do Memorando n° 23412013/CGTI/SPONSF/Mine. de 24/0612013, que:

"A CGTI, com o auxílio do GARTNER DO BRASIL, utilizando como base no Mapa Estratégico, as metas

e iniciativas já validadas para o Mine. já está elaborando o Planejamento Estratégico de TI para o

Ministério, tão logo o ele esteja pronto, daremos início a revisão do PDTI".

Análise do Controle Interno

A Unidade confirma a inexistência do Planejamento Estratégico Institucional e, por

conseguinte, tal instrumento não foi utilizado como ferramenta para direcionar a elaboração e

realização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Minc de 2012 a 2014.

Apesar dos esforços da área de TI em elaborar planejamento de médio prazo alinhado

com as metas e objetivos da LüA e do PPA, não se pode alcançar o alinhamento entre os

objetivos de TI e do negócio, sem que haja direcionamento claro deste último, que deve s�}

'-
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ditado pelo planejamento institucional do Ministério.

A ausência de planejamento estratégico pode levar ao enfraquecimento das ações e da

própria área de TI, pela possibilidade de descontinuidade dos projetos e consequente insatisfação

dos usuários, além de resultados abaixo do esperado, podendo comprometer a área de TI e

influenciar negativamente o desempenho do órgãolentidade na sua missão institucional, já que a

TI representa importante ferramenta para o desenvolvimento das ações previstas.

Em manifestação adicional, a Unidade afirma que já está em elaboração um

Planejamento Estratégico de TI para o Ministério, realizado com base no Mapa Estratégico Geral

do Mine e que a revisão do PDTI deve ocorrer tão logo esteja pronto o Planejamento Estratégico,

providências estas que serão monitoradas durante o acompanhamento da gestão, no âmbito do

Plano de Providências Permanente da Unidade.

Recomendação 001:

Após a publicação do Plano Estratégico Institucional do Ministério, reavaliar e

republicar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para os anos de 2013, 2014 e em diante,

com base nas diretrizes do PEL

1.2.3.8 CONSTATAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação não reporta informações relativas ao escopo,

ao custo, ao prazo, à qualidade e aos riscos dos projetos em TI.

Nos termos do inciso XXII do art. 2° da lN n° 04/2010 da SLTIIMPOG, o Plano Diretor

de Tecnologia da Informação - PDTI é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos

recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa a atender às necessidades de

informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

Com fulcro nesse conceito e, após análise das documentações pertinentes, apresentadas

pela Unidade, verificou-se que, apesar de a Unidade possuir um Plano Diretor de Tecnologia de

Informação - PDTI, este não completa aspectos importantes relacionados à gestão de projetos,

tais como:

• Descrição dos projetos incluídos nos planos, bem como a relação dos recursos

de hardware, software, humanos e financeiros, necessários à efetiva

implementação de cada projeto; e

• Declaração de escopo, cronograma de execução dos projetos, planilha de custos,

e resultadoslbenefícios previstos.

Causa

Inadequação dos controles referentes aos projetos de tecnologia da informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 208/2013/CGTIISPOA/SElMinC, de 28105/2013, anexo ao

Ofício nO 220lSElMinC, de 29105/2013, a Unidade informou que:

www.portaldatransparencia.gov.br
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"4.3 A título de esclarecimento e posicionamento ao.'j fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

4.3./ O processo de revisão do PDTI, o qual gerou a versão arual que se encontra em vigor, sofreu forte

impacto das inúmeras mudanças ocorridas neste Ministério. considerando as trocas de ministros,

subsecretários e coordenadores-gerais de TI e demais servidores desta CGTI. Essas mudanças são tão

perceptíveis que da equipe composta por 7 (sete) servidores que elaborou o PDT/ atual, somente 2 (dois)

ainda se encontram em arividade nesta CGT/.

4.3.2 As deficiências apontadas pela CGU relacionados à gestão de projetas, ao que parece, resultam de

uma falta de perspectiva ocasionada em grande parte pelo grande número de projetas que acabavam

descontinuados. lnfonnações sobre a gestão de projetos acabaramficando sem detalhamento.

4.3.3 De qualquerforma, as deficiências apontadas pela CGU motivarão pontos de melhoria na revisão

do PDTI que ocorrerá, conforme item /6, Processo de revisão do PDTI 20/2-20/4, página 56 do

documento, aofinal do segundo ano de execução, nesse caso, final do ano de 20/3.

4.4 Assim, caso os trabalhos referentes à elaboração do Planejamento Estratégico de TI já tenham sido

concluídos no momento da revisão, teremos melhores subsídios para uma revisão do PDTI mais efetiva ".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201305605/035, de

11106/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 234/2013/CGTIISPONSElMinC,

de 24/06/2013, que ''já existe um planejamenro acordado para revisão do PDTI, a realizar-se no

final deste semestre ".

Análise do Controle Interno

A Unidade auditada reconhece a deficiência apontada no PDTI e aponta como causa a

"falta de perspectiva ocasionada em grande parte pelo grande número de projetas que

acabavam descontinuados". A Unidade sugere ainda que, após ser concluída a elaboração do

Planejamento Estratégico de TI, haverá melhores subsídios para a revisão efetiva do PDTI,

considerando, ainda, os apontamentos do controle interno neste item específico.

É importante alertar que a descontinuidade dos projetos, que a Unidade auditada aponta

como causa, é, na verdade, consequência de possível deficiência nos controles sobre os projetos,

desde a sua concepção, aprovação, execução até a avaliação.

Por último, reforça-se que a implantação de uma estrutura projetizada passa pelo

treinamento de equipe, identificação de especialistas em gerenciamento de projetos, estruturação

do "escritório de projetos", e o estabelecimento de sistemas, ferramentas e métodos de gestão

adaptados à natureza finalística do setor e alinhados com as melhores práticas do mercado.

Recomendação 001:

Reavaliar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com vistas a agregar

informações relativas ao escopo, ao custo, ao prazo, à qualidade e aos riscos dos projetos em TI,

conforme o Acórdão 1.233/2012 - TCU - Plenário e o Acórdão nO 2.4711200S-TCU-Plenário.

Dinheiro púhlico é da sua conta,

/fi"

Página 84 de 278�

www.portaldatransparencia.gov.br

L\SFC\DR\DRCULl\2013 DRCULT\REL AAC\SE\SE FNC Relatóriu Definitivo.duo.:



1.2.3.9 CONSTATAÇÃO

D��Jfi, O a o o 9 7.
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A análise de riscos do PDTI 2012-2014 elenca riscos não tratados que podem resultar na

sua baixa efetividade do plano.

Análise realizada pelo próprio Ministério da Cultura no PDTI 2012-2014 aponta que

apenas 45% das ações previstas no PDTI anterior, de 2008 a 2010, foram realizadas. O principal

motivo apontado é a falta de recursos humanos (38%) e a falta de recursos financeiros (32%)

Em análise ao PDTI 2012-2014, verifica-se a possiblidade de ocorrência da baixa

efetividade observada no PDTI anterior. A análise de riscos realizada para as ações do PDTI

vigente mostra que, das 73 ações elencadas, 70 (96% do total) têm o risco de serem impactadas

por falta de recursos humanos ou financeiros. A tendência é, portanto, que o cenário de não

execução se repita no PDTI atual, resultando na baixa efetividade do planejarnento.

Causa

Inadequação dos controles de riscos relativos ao ambiente de tecnologia da informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando nO 208/2013/CGTIISPOA/SElMinC, de 28105/2013, anexo ao

Ofício nO 220/SElMinC, de 29105/2013, a Unidade informou que:

"5.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

5.3. J Preliminarmente, cabe informar que houve mudanças nos contexto dos recursos humanos e

financeiros da área de TI do Ministério da Cultura, desde a confecção do PDTI até os dias atuais. De

qualquerforma, tais atualizações serão apreciadas na revisão do PDTI que ocorrerá no final do ano de

2013, conforme já mencionado.

5.3.2 Do ponto de vista orçamentário, o orçamento para a área de TI, que era em torno de R$

13.000.000,00 em 2012, foi recentemente elevado para um valor em torno de R$ 31.000.000,00 em 2013,

o que representa um aumento significativo e mitiga grande parte do risco apontado pela equipe de

auditores.

5.3.3 Já do ponto de vista dos recursos humanos, a situação não apresentou melhoras. O item I I do

PDTI 2012-2014, que se refere ao Plano de Gestão de Pessoas, apresenta o quadro atual e o necessário

para atingir as metas. O primeiro quadro informa que a área de TI possui 20 servidores, já o segundo

informa a quantidade necessária para alcançarem as metas do PDTI 2012-2014, que seriam 37

servidores. Hoje, 28 de maio de 20/3, a equipe de servidores de tecnologia da informação é restrita a 13

servidores, com previsão de saída de mais um profissional em breve, nomeado em outro concurso

público.

5.3.4 Das cinco vagas existentes para o cargo de Analista em TI - ATI do Ministério do Planejamento,

apenas quatro estão atualmente ocupadas. Existe a previsão iminente da saída de um ATI, tendo em vista

a nomeação já mencionada. A dificuldade para atrair esse tipo de profissional, potencializada pela alta

evasão do cargo, tem impedido o imediato preenchimento das vagas disponíveis.

5.3.5 Quanto à Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Informação��
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Informática - GSISP, a área de TI do MinCpossui quatro vagas de nível superior e quatro vagas de nível

médio. Apenas uma vaga de nível superior e uma de nível médio estão alua/mente ocupadas. Essas vagas

nunca haviam sido plenamente preenchidas. chegando ao máximo de três vagas de nível superior e duas

de nível médio ocupadas. As vacâncias foram ocasionadas principalmente por mudanças para outros

órgãos ou nomeações em outros concursos públicos. O último processo seletivo realizado peLo Ministério

do Planejamento para preenchimento dessas vagas ocorreu em 2009.

5.3.6 Alualmente a área de TI conta com apenas com quatro servidores efetivos da casa, dos quais

apenas dois, um operador de computação e (} outro datilógrafo. aluam em atividades técnicas intrínsecas

da área de TI.

5.4 Em 02/05120/3, foi publicada a Panaria n° 38, de 30 de abril de 2013, que instltut o Comitê

Executivo de Tecnologia da Informação, o qual exercerá, dentre outras atribuições, promover o

alinhamento estratégico das ações das unidades do ministério na área de tecnoLogia da infonnação, com

vistas ao cumprimento do PDTI. A alternativa para diminuir a probabilidade dos riscos relacionados a

recursos humanos é aumentar o quadro de servidores de TI, bem como capacitá-los, assunto este que

será discutido em Reunião Ordinária do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação, pois consta no

PDTI vigente.

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 2013056051035, de

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 234/2013/CGTI/SPOA/SE/MinC,

de 24106/2013, que ''já existe um planejamento acordado para revisão do PDTI, a realizar-se no

final deste semestre".

Análise do Controle Interno

A revisão do PDTI, realizada pela equipe de auditoria, aponta que 97% dos riscos

elencados na análise de risco possuem como redação "não haver recursos para realizar a

contratação".

Em sua manifestação, a Unidade auditada aponta que, do ponto de vista orçamentário, o

orçamento da CGTI aumentou em 138%, o que atinge o argumento recorrente de não haver

recursos para realizar a contratação. Por outro lado, a Unidade informa também que do ponto de

vista de recursos humanos não houve melhoras, já que de 37 vagas previstas, apenas 13 estão

atualmente ocupadas.

A análise de riscos realizada no âmbito do PDTI não condiz com as explicações

apresentadas pela Unidade. Sendo a ausência de recursos humanos o maior impeditivo para

cumprimento de metas, a análise de riscos deve refletir essa situação, e os planos de

contingência, mitigação, aceitação ou transferência, daí resultantes, devem tratar o risco

apontado. A estratégia de tratamento de riscos pode não se tomar efetiva quando há falhas no

aspecto mais relevante, que é a identificação do risco, sua probabilidade de ocorrência e impacto.

A manifestação da Unidade confirma o prospecto de que a baixa efetividade deve se

repetir no PDTI 2012-2014, não necessariamente por falta de orçamento, mas por falta de

pessoal.

Dinheiro público é da sua conta.
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Um comitê gestor da segurança da informação adequadamente implementado poderia

exercer as atribuições de: a) acordar sobre papéis e responsabilidades específicas para segurança

de informações em toda a organização; b) acordar sobre metodologias e processos específicos

para segurança de informações. Por exemplo: avaliação de riscos e sistema de classificação de

segurança; c) apoiar iniciativas de segurança de informação que abrangem toda a OrganiZaç�y
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Recomendação 001:

Realizar uma nova análise de riscos do PDTI, que compreenda as principais ações do

PDTI com previsão de execução, abordando o risco da falta de pessoal manifestado pela unidade

auditada. A análise de riscos deve prever ações exequíveis de mitigação e/ou contingência dos

riscos envolvendo fata de pessoal, com anuência das autoridades signatárias do PDTI e seus

superiores.

Recomendação 002:

Apresentar plano de monitoramento das ações elencadas no PDTI ao longo da sua

execução, mediante a criação de um "scorecard" atualizado e revisado pelo comitê de elaboração

e acompanhamento do PDTI com frequência mensal, trimestral ou semestral.

Recomendação 003:

Na reanálise de riscos do PDTl considerar as ações exequíveis de mitigação e/ou

contingência dos riscos envolvendo fata de pessoal, com anuência das autoridades signatárias do

PDTI e seus superiores.

1.2.3.10 CONSTATAÇÃO

Ausência de Comitê Gestor da segurança da informação, responsável pela implementação

da Política de Segurança da informação na Unidade.

A Instrução Normativa n° 1/2008, do GSI/PR, norma que aprova orientações para a

Gestão da Segurança da Informação e Comunicações para órgãos e entidades da Administração

Pública Federal, direta e indireta, conceitua a Gestão de Segurança da Informação e

Comunicações, como ações e métodos que visam a integração das atividades de gestão de riscos,

gestão de continuidade do negócio, tratamento de incidentes, tratamento da informação,

conformidade, credenciamento, segurança cibernética, segurança física, segurança lógica,

segurança orgânica e segurança organizacional aos processos institucionais estratégicos,

operacionais e táticos, não se limitando, portanto, à tecnologia da informação e comunicações.

A norma define, ainda, a necessidade de que os órgãos e entidades constituam Comitê

de Segurança da Informação, que deve ter, entre suas atribuições, assessorar na implementação

das ações de segurança da informação e comunicações e propor normas relativas à segurança da

informação e comunicações na Unidade.

Nesse sentido, após análise das documentações solicitadas e das justificativas

apresentadas pela Unidade, constatou-se que inexiste área específica (comitê gestor da segurança

da informação) responsável pela implementação da Política de Segurança da informação.
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Por exemplo: programas de conscientização sobre segurança; d) assegurar que a segurança seja

parte do processo de planejamento de informações; e) avaliar a adequação e coordenar a

implementação de controles específicos para segurança de informações em novos sistemas ou

serviços; f) revisar os incidentes relacionados com a segurança de informações; g) promover a

visibilidade do suporte corporativo para a segurança de informações em toda a organização.

Com efeito, a inexistência dessa área representa um risco de ausência de ações de

segurança da informação ou ocorrência de ações ineficazes, descoordenadas e sem alinhamento

com os objetivos da Unidade.

Por ocasião da prolação do Acórdão nO 59212011 - Plenário, o Tribunal de Contas da

União recomendou às Unidades Jurisdicionadas que:

"Em atenção à Instrução Normativa GSIIPR 112008, art. 5°, VI, c/c a Norma Complementar

0311NOIIDSlc/GSIPR, item 5.3.7.3, institua Comitê de Segurança da Informação e Comunicações,

observando as práticas contidas na NBR ISOIIEC 27002, item 6.1.2 Coordenação de segurança da

informação ".

Causa

Não cumprimento de normativo referente ao controle de informação.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando nO 20812013/CGTVSPOAlSElMinC, de 28105/2013, anexo ao

Ofício nO 220/SElMinC, de 29105/2013, a Unidade informou que:

"6.3 A títuLo de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGTI:

6.3.1 Preliminarmente, cabe informar que a Portaria nO 38, de 5 de dezembro de 2011, já instituiu a

Política de Segurança da Informação e Comunicações do Ministério da Cultura e o Sistema de

Segurança da Informação e Comunicações. A portaria define os membros que constituirão o Sistema de

Segurança, bem como a composição do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CISC.

6.3.2 No entanto, não sabemos por que não houve a designação do Gestor de Segurança da Informação e

dos Responsáveis por Informação, conforme disposto no parágrafo único do ar/. 8° da referida portaria.

Porém, cabe ressaltar que esta CGTl vem adotando as medidas necessárias para constituição e

e/elivação dos trabalhos do CISC. Os membros estão em processo de designação e a primeira reunião do

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações ocorrerá até ofinal de Julho de 2013.

6.4 Assim, as ações e instrumentos para dar condições ao pleno funcionamento do CS/C estão sendo

tomadas, afim de que esteja devidamente implementado e exercendo suas atribuições até o final deste

ano",

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201305605/035, de

1110612013, a Unidade informou, por meio do Memorando nO 234/2013/CGTIISPOAlSElMinC,

de 24106/2013, que:

"Os membros do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSIC deste Ministério jáforam 1)./

designados, primeira reunião já tem data para ocorrer em 20/06 onde será apresentado o nome dok-r---p
.'
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Gestor de Segurança da Infonnação".

Análise do Controle Interno

A Unidade auditada informa que foi constituído o Comitê de Segurança da Informação e

Comunicações, mas que desconhece o motivo por não ter sido designado o Gestor de Segurança

da Informação e demais responsáveis. Informa ainda que está adotando as medidas necessárias

para efetivação dos trabalhos do CISC e que a primeira reunião deve ocorrer até o final de Julho

20\3.

Verifica-se, portanto, que durante o exercício de 2012, de fato, a Unidade não dispôs de

um Comitê Gestor de Segurança da Informação.

Recomendação 001:

Adotar as providências no sentido de nomear o Gestor de Segurança da Informação,

conforme orienta art. 5° inciso IV da Instrução Normativa n° 112008, do GSIIPR e designar os

membros do CISC.

1.2.3.11 CONSTATAÇÃO

Na gestão do Novo SALIC, ocorreu a possibilidade de conflito de interesses.

o desenvolvimento do sistema Novo SALIC envolveu a interação entre servidores do

MINC e empresas terceiras, que atuaram na análise de requisitos (POLITEC), e no

desenvolvimento de software (HEPTA).

A servidora detentora do CPF ***.649.631-** atuou como analista de sistemas

representando a POLITEC até 11/10/2010, conforme consta em informações da RAIS, extraídas

em 29/04/2013.

Em 28/09/2010, a servidora tomou posse no MinC, para ocupar o cargo de DAS 101.3,

como titular da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Orientação da Diretoria de

Desenvolvimento e Avaliação dos Mecanismos de Financiamento, da Secretaria de Fomento e

Incentivo à Cultura (Portaria n° 405 publicada no Diário Oficial de 23/09/2010, Seção 2, Página

7, e retificada em 20/10/2010).

Nas atas de reunião, encaminhadas através do Ofício nO 146/SElMinC, a servidora passa

a constar como Gestora do Novo Salic, a partir de outubro de 2010, representado o MINC na

gestão do sistema e na interação com os analistas da POLITEC. Assina, também, as ordens de

serviço emitidas para a POLITEC, como representante da área requisitante da solução, validando

as informações do quantitativo de horas estimadas e do valor total do serviço.

Em 05/11/2010, a servidora foi designada substituta do cargo em comlssao de

Coordenador Geral, DAS 101.4, na Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Orientação,

substituindo o titular do cargo em seus afastamentos. impedimentos legais ou regulamentares ou

na vacância do cargo. A servidora foi exonerada do cargo de Coordenadora em 15/02/2013.

Dinheiro público é da sua conta.
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Dessa forma, enquanto a servidora ocupou a função, ela passou, de prestadora de

serviços a responsável pelo desenvolvimento do sistema, além de interlocutora do MinC com a

POLITEC, seu antigo empregador, chegando a acumular os cargos por um breve período entre

28/09/2010 e II II 0/20 10.

Causa

Insuficiência dos controles quanto à segregação de funções e conflito de interesses.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 208/2013/CGTI/SPOA/SE/MinC, de 28/05/2013, anexo ao

Ofício n° 220/SE/MinC, de 29/05/2013, a Unidade informou que:

"7.3 A título de esclarecimento e posicionamento aos fatos narrados e à análise perpetrada pela Equipe

de Auditoria para esta constatação, apresentamos abaixo a manifestação desta CGT/:

7.3.1 Preliminarmente, cabe informar os procedimentos seguidos para nomeação da servidora

supracitada estão de acordo com o 92° do art. l° da Portaria 1.056 de 11 de junho de 2003, ou seja,

passou pela apreciação da Presidência da República. que na ocasião não constatou nenhuma

irregularidade.

7.3.2 Com relação ao breve intervalo de tempo entre 28/0912010, data da posse, e 11/10/2010, data de

desligamento da empresa POLlTEC, totalizando 9 dias úteis, consideramos, com base no princípio da

razoabilidade, que esse intervalo está compatível com o tempo necessário para os procedimentos

referentes ao encerramento do contrato de trabalho junto ao empregador. Informamos que, durante este

período, a servidora não realizou nenhuma atividade que inclua a assinatura de Ordens de Serviço ou o

recebimento/ateste de produtos.

7.3.3 Cabe destacar que a contratação da POLlTEC tinha vigência de 180 dias, em caráter emergencial,

com sérios riscos para a administração pública quanto à continuidade dos trabalhos. A absorção do

conhecimento da profissional visava mitigar esse risco, que poderia se materializar caso a contratação

não fosse renovada e encerrasse antes da nova licitação de fábrica de software que ainda estava emfase

de planejamento.

7.4 Reforçamos que, com a nomeação da especialista em análise/definição de reqUlsl/os, com a

experiência adquirida nas definiçeies das regras de negócio referentes aos mecanismos de incentivo à

cultura que foram absorvidas durante a sua atuação como prestadora de serviços da POLlTEC,

objetivou-se agregar valor na gestão e na especificação dos novos módulos do sistema. Informamos que

a servidora supracitada, quando era profissional da POLlTEC no período analisado, não fazia parte do

quadro societário da empresa. o que não fere a legislação relacionada ao nepotismo. Informamos ainda

que não temos conhecimento de quaisquer irregularidades ocorridas no período considerado pela equipe

de auditores".

Análise do Controle Interno

A Unidade auditada informa que a contratação da servidora passou pela apreciação da

Presidência da República e não foram identificadas irregularidades. Em relação ao breve período

de 9 dias em que a servidora acumulou cargos na função pública e na empresa privada

fornecedora, considera que o intervalo de tempo é compatível com o necessário para os

procedimentos referentes ao encerramento do contrato de trabalho junto ao empregador. /,v
/,c
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Sobre a contratação, a Unidade auditada afirma que foi necessária para abh�º .�()..v .
conhecimento da profissional, visando mitigar o risco de encerramento da contratação da POlíieC';--- ,

que havia sido realizada em caráter emergencial.

o apontamento da auditoria diz respeito, especialmente, ao fato de a pessoa citada, ao

tempo em que figurava como prestadora de serviço pela empresa junto ao Ministério da Cultura,

nos serviços de análise de sistemas, especialmente para o desenvolvimento do Novo SALIC,

também foi titular da Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Orientação da Diretoria de

Desenvolvimento e Avaliação dos Mecanismos de Financiamento.

A primeira questão em decorrência disso diz respeito à acumulação de cargo público de

natureza de Direção, Chefia e Assessoramento, com emprego na iniciativa privada, aliás,

existente especificamente em razão de contrato celebrado com o Ministério da Cultura. Sobre

esse aspecto, não houve demonstração em contrário, pela Unidade, em sua manifestação.

Aduz-se, ainda, que o trabalho da pessoa citada, enquanto vinculada à Politec, seria o de

analisar requisitos decorrentes do desenvolvimento do Novo SALIC. Assim, pelo fluxo dos

trabalhos, o Ministério realizaria o pedido ou demanda, enquanto que o prestador, em tese,

analisaria a demanda e quantificaria o trabalho necessário para realização da demanda. Por certo,

essa quantificação é determinante na definição dos custos e respectivo faturamento contratual.

Assim, ao assumir a Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Orientação da Diretoria

Desenvolvimento e Avaliação dos Mecanismos de Financiamento, inclusive como substituta do

seu superior hierárquico, a servidora adquiriu poderes para demandar serviços a serem

executadas pela contratada, cuja empresa a servidora foi subordinada como prestadora de

serviços ao Ministério da Cultura. Tanto assim, que as evidências constam no processo, ou seja, a

existência de ordem de serviço assinada pela pessoa em comento.

1.2.3.12 INFORMAÇÃO

Análise dos controles internos da área de tecnologia da informação.

Para a realização da análise da qualidade e da suficiência dos controles internos

administrativos instituídos pela UI, relacionados à gestão em tecnologia da informação, em

conformidade com o Item 11 do Anexo IV, Parte, da DN TCU nOI24/2012, solicitou-se à

Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria nO 201305605/003, de 14/03/2013, informações

relativas à estrutura dos seus controles internos.

Em resposta, por meio do Memorando n° I 32120 I 3/CGTIISPOAlSElMinC, anexo ao

Ofício n° 104 SElMinc, de 27/0312013, a Unidade encaminhou manifestações, a partir das quais

foram realizadas análises, as quais serão confrontadas com os resultados obtidos a partir da

análise dos contratos e documentação de desenvolvimento de sistemas selecionadas por amostra.

Ambiente de Controle

Em análise do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, publicado para os anos de

2012-2014, verifica-se que constam nesse documento os elementos mínimos necessários para a Ii/

�.,
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formulação de um planejamento que traça as linhas mestras da gestão de tecnologia da

informação no órgão.

No entanto, conforme apontado em constatação, o PDTI não aborda informações

importantes acerca da gestão de projetos sob a tutela do Ministério da Cultura, como

informações atualizadas de cronograma, custo e escopo dos projetos em andamento.

Outra questão evidenciada é a falta de vínculo entre as demandas do Ministério da

Cultura e o planejamento da TI do órgão. Nesse diapasão, fica evidente logo no início do

documento que, como o MinC carece de um planejamento institucional, o PDTI foi elaborado

em alinhamento com as metas do Plano Nacional de Cultura - PNe. As metas do PNC estão na

esfera estratégico-institucional, enquanto o PDTI se situa no nível estratégico e tático, restando

um enorme espaço entre os dois conceitos.

Nota-se, portanto, pouca efetividade do PDTI em dois aspectos: no alinhamento com as

demandas da área funcional, pelos motivos expostos; e inexecução do planejado, por uma falta

de alinhamento do planejamento de TI com as restrições orçamentárias do Mine. Conforme

apontado em constatação, apenas 45% das ações previstas no PDTI 2008-2010 foram realizadas.

Da mesma forma, a análise de riscos do PDTI 2012-2014 aponta que há fatores impeditivos com

alto risco de ocorrência que devem impactar as ações planejadas para esse período.

Por último, registre-se que no período de 2011-2012 não houve um PDTI válido. O

PDTI intitulado 2012-2014 foi aprovado apenas em fevereiro de 20\3.

Em relação aos recursos humanos, 70% da força de trabalho da área de TI do MinC, em

2012, foi composta por terceirizados ocupantes de postos de trabalho no órgão. Além desse

contingente, nota-se que uma parte relevante do trabalho é terceirizada, como o apoio a decisões

estratégicas, realizado por consultoria externa, desenvolvimento de sistemas internos, realizado

pela fábrica de software, e customização de softwares, realizado através de outros contratos com

terceiros.

A falta de qualificação dos servidores do MinC é também evidenciada no PDTI, que

aponta a necessidade de capacitação dos servidores como um projeto necessário e urgente,

principalmente no tópico de gestão de projetos e governança em tecnologia da informação.

Avaliação de Risco

Não foi identificado, por meio da documentação apresentada, um controle sistemático

de riscos na área de Tecnologia da Informação.

A listagem dos riscos foi realizada como parte da elaboração do PDTI, mas com pouco

aprofundamento na análise individual do risco e sua resposta. Nesse diapasão, 98% dos riscos

apontados têm como causa a falta de orçamento e o resultado da não-realização do item do plano

- não foram apresentados planos de mitigação, contingência, transferência, ou qualquer outra

técnica válida no tratamento de riscos.

No período analisado foi realizada a contratação do software Modulo Risk Manager,

voltado para o tratamento de riscos. O software deve ser utilizado tanto para a área finalística do

Dinheiro público é da sua conta.
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Ministério, através do SNIIC, como para a área de gestão de tecnologia da informl�.�'o'. '0"-[,':":":"
software ainda não foi utilizado para nenhum dos propósitos mencionados.

Procedimento de Controle

Quanto às contratações, verifica-se baixa execução daquelas previstas no PDTI. Duas

das quatro contratações analisadas foram desnecessárias, a julgar pela não utilização dos

sistemas ou dos serviços contratados (contratação de consultoria da Gartner e aquisição do

software Modulo Risk Manager).

Verifica-se, da mesma forma, falhas nesses processos licitatórios. Ambos os processos

citados foram realizados por meio de adesão à ata de registro de preços, mas sem pesquisa prévia

de soluções alternativas e concorrentes.

Informação e Comunicação

A política de segurança da informação foi documentada e divulgada no âmbito do

órgão. No entanto, conforme relatado em constatação, não foi constituído, ao longo do exercício

de 2012, o comitê responsável pela gestão da segurança da informação e atualizações da política.

Da mesma forma, o processo de desenvolvimento de software está documentado e

publicado e segue as melhores práticas publicadas pela Instrução Normativa n° 04/2011 do

Ministério do Planejamento acerca da gestão da tecnologia da informação.

Monitoramento

Não há, na documentação analisada, evidências de controle sistemático das metas da

área de Tecnologia da Informação ou de sua contribuição para as metas do MinC ou do Plano

Nacional de Cultura.

A análise do fluxo de ordens de serviço e faturamento dos contratos de desenvolvimento

de software não aponta maiores irregularidades no processo, contudo, identificou-se possível

conflito de interesses. É o caso uma funcionária da empresa fornecedora, analista de sistemas

envolvida no projeto de desenvolvimento do Novo Salic, nomeada para cargo comissionado,

exercendo a função de gestora desse sistema e também realizando a interface entre o MinC e a

sua antiga empresa.

Em suma, foram verificadas fragilidades nos componentes "Ambiente de Controle",

"Avaliação de Risco", "Procedimento de Controle" e "Monitoramento", dos controles internos

da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTIISPOA/SE, relativamente à gestão

da tecnologia da informação. Já em relação ao componente "Informação e Comunicação",

evidenciou-se que sua estrutura é satisfatória.

Dinheiro público é da sua conta.
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2 CONTROLES DA GESTÃO

2.1 CONTROLES EXTERNOS

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO

2.1.1.1 INFORMAÇÃO

Inexistência de Acórdãos expedidos em 2012 com determinação expressa de

acompanhamento pela TCU.

A fim de verificar o atendimento, pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura,

das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, foi realizada busca na

página eletrõnica do TCU, a fim de localizar os Acórdãos, expedidos durante o exercício de

2012, que contivessem determinação expressa de acompanhamento pela Controladoria-Geral da

União. Além disso, foi realizada consulta ao Relatório de Gestão 2012 da Unidade.

Contudo, em ambas as pesquisas, não foram encontrados Acórdãos, expedidos em 2012,

com essa determinação.

2.1.1.2 INFORMAÇÃO

Fragilidades nos controles internos administrativos relativos às recomendações e

determinações dos órgãos de controle.

Inicialmente, para a verificação dos controles internos administrativos relativos ao

cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União, no âmbito da Secretaria

Executi va do Ministério da Cultura - SElMinC, foi realizada consulta ao Regimento Interno da

Secretaria-Executiva e verificou-se que não há previsão expressão sobre a responsabilidade por

monitorar as determinações do TCU.

Constam no regimento interno apenas as atribuições para cadastramento de atos no

Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões - SISAC, do Tribunal de

Contas da União (arts. 18, VI!, e 22, VI!, da do Anexo da Portaria na 15, de 25/04/2007).

Assim, foram encaminhados questionamentos à Unidade por meio da Solicitação de

Auditoria na 201305605/007, com prazo para atendimento em 26/03/2013, os quais foram

respondidos por meio do Ofício na 95/SElMinC, de 26/03/2013.

Em síntese, a SElMinC informou ter recebido 49 (quarenta e nove) determinações

expedidas pelo TCU.

Sobre a rotina de acompanhamento e atendimento das determinações do TCU, a UJ

informou que após recebimento da demanda, o expediente é encaminhado à Assessoria Especial

de Controle Interno - AECI, vinculada ao Gabinete da Ministra, que, por sua vez, controla as

diligências expedidas pelo TCU por meio de tabela própria, situação constatada pela equipe de

auditoria.

Dinheiro público é da sua conta.
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o Assessor Especial de Controle Interno, por sua vez, direciona o assunto à U�fdiufe:CcL.- ,_J
responsável pela resposta e controla os prazos para a resposta. De acordo com a Unidade, não há

normativos internos sobre o procedimento, mas a responsabilidade consta da competência

regimental da referida Assessoria (art. 33, V).

A UJ informou, ainda, que se encontra em fase de elaboração técnica na AECI um

programa de gestão das demandas de controle submetidas ao Ministério da Cultura, que

permitirá o acompanhamento das demandas da CGU e do TCU, a administração das

providências, dos prazos e emissão de relatórios gerenciais.

Questionada sobre a existência de identificação de riscos e sobre a adoção de medidas

compatíveis com os riscos mapeados, no que concerne ao tempestivo atendimento das

determinações do TCU, a UJ informou que as determinações do TCU são atendidas

tempestivamente e que, quando o tempo estipulado é insuficiente para atender às diligências, é

solicitada a prorrogação de prazo.

Além disso, a UJ informou que a complexidade das informações e das demandas do

TCU é que determina as medidas adequadas e as providências a serem adotadas. Assim, nos

casos em que a determinação envolve várias Secretarias do Ministério, são realizadas reuniões e

estipulados prazos internos para o atendimento.

Por fim, questionada sobre a existência de indicadores de gestão de monitorando das

determinações do TCU, a UJ informou que o sistema que está sendo desenvolvido pela AECI,

mencionado anteriormente, terá a funcionalidade de emitir relatórios de gestão para monitorar o

processo de atendimento das demandas do TCU.

Assim, por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305605/017, de 08/04/20\3,

solicitou-se que a Unidade apresentasse maiores informações sobre o desenvolvimento do

programa de gestão das demandas de controle, durante o exercício de 2012.

Em resposta, a Unidade se manifestou por meio do Memorando nO 095/20\3

AECIIGMlMinC, de 16/04/2013, anexo ao Ofício nO I 39/SElMinC, de 17/04120\3:

"Em resposta ao item 1.2 da Solicitação de Auditoria em referência, e em complemento a resposta

encaminhada à CGU pelo Ofício n° 95/SElMinC, de 26/0312013.

Informamos que a proposta de gestão de demandas do TeU se iniciou neste exercício por iniciativa deste

AECI, por meio da identificação em diagramas (ver anexo) dos fluxos relacionados às demandas dos

órgãos de controle (CGU e TCU).

4. Foi constatado, a partir da observação das rotinas relativas ao acompanhamento das demandas dos

órgãos mencionados, que uma ferramenta adequada a essas necessidades deveria ser capaz de cadastrar

as solicitações e determinações dos órgãos de controle interno e externo. individualizando-as,

controlando o prazo de atendimento, bem como poder alterar tais prazos e permitir pesquisas textuais

nas informações gravadas.

5. Esse assunto, então, foi levado ao conhecimento da SPOA que, por sua vez, buscou identificar

soluções livres disponíveis na Administração Pública. Entretanto. verificou-se que nenhuma solução

existente atendia razoavelmente a demanda.

6. Assim, neste momento estamos em tratativas com a CGTIISPOA para busca de uma

tecnológica que atenda as necessidades comentadas anteriormente".

Dinheiro público é da sua conta.
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Em suma, a Unidade informa que o acompanhamento do atendimento às determinações

do TCU é atribuição da Assessoria Especial de Controle Interno, que recebe as demandas do

Tribunal e a redistribui às áreas responsáveis pelo seu efetivo atendimento.

De acordo com a resposta apresentada por meio do Ofício n° 95/SElMinC, de

26/03/2013, verifica-se que que não há rotinas de mapeamento e resposta ao risco estabelecidas.

Contudo, deve-se registrar que, por meio do Memorando nO 059120\3-AECI/GM/MinC,

Anexo ao Ofício n° I 22/SElMinC, de 05/0412013, que trata dos controles internos relativos aos

resultados quantitativos e qualitativos da Unidade, foram enviados a esta Unidade Técnica cópias

de fluxogramas que mapeiam o trâmite no MinC (da AECI para as demais Unidades do

Ministério) das solicitações, recomendações e determinações dos órgãos de controle.

De sua análise, verifica-se que a Unidade Jurisdicionada possui as rotinas de

atendimento aos órgãos de controle mapeadas, contudo, no momento, não existem mecanismos

de vinculação desses fluxos ao trâmite documental das demandas.

Para o acompanhamento das determinações do TCU e CGU, a AECI mantém um

arquivo digital onde registra as determinações e as providências adotadas, o número do

documento e o controle dos prazos de atendimento. Trata-se de um arquivo de editor de texto

(Word) que contém uma tabela em que são registrados os documentos de solicitação, as datas

destes, os prazos de atendimento, a síntese do assunto/processo e as providências adotadas (tal

arquivo foi encaminhado à equipe de auditoria ainda na primeira manifestação da Unidade, por

meio do Ofício n° 95/SElMinC, de 26/03/20\3.

Analisando-se o citado arquivo, encaminhado à equipe de auditoria, percebe-se que tal

sistemática não oferece segurança e agilidade no controle e nas consultas e buscas por

informações, pois não há uma forma de controle de andamento das providências adotadas (o

status do atendimento, se pleno ou em andamento), fazendo-se necessária a leitura de todas as

informações de cada registro para se determinar a situação de cada uma (ou seja, se já foram

plenamente atendidas ou se ainda dependem da adoção de providências).

Verifica-se ainda que as informações, da maneira como estão registradas, não permitem

à Unidade Jurisdicionada, por exemplo, segregar, de maneira objetiva, os Acórdãos que possuem

determinações pendentes de atendimento daqueles expedidos sem novas determinações, a

exemplo dos que apenas informam o julgamento regular de contas pelo TCU.

Além disso, quanto aos riscos envolvidos, além da vulnerabilidade física, ou seja, da

possibilidade de deterioração do arquivo, há o risco do atendimento intempestivo das demandas,

pois a sistemática utilizada não permite o controle sistemático dos prazos vincendos. Para

minimizar os riscos com a sistemática utilizada atualmente, faz-se necessário que um servidor

leia o arquivo periodicamente para acompanhar os prazos.

No que diz respeito ao desenvolvimento do sistema para o acompanhamento das

demandas de órgãos de controle, conforme a manifestação da Unidade, verifica-se que a ação é

iniciativa da gestão 2013, de modo que não está contida no período escopo da presenta Auditoria

��. #
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Contudo, há que se registrar a boa prática da

automatizar os seus controles internos.

�F{-J
C�s.O.�.l�.�

Unidade, no sentido de aprimõfãre - . ":,"

2.2 CONTROLES INTERNOS

2.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Registro parcial de informações no Relatório de Gestão encaminhado ao TCU.

Na análise das informações prestadas no Relatório de Gestão 2012, em conformidade

com o disposto no Item I do Anexo IV, Parte A, da DN TCU na 124/2012, buscou-se avaliar se a

prestação de contas atendeu aos requisitos estabelecidos nos normativos expedidos pelo Tribunal

de Contas da União para o julgamento das contas referentes ao exercício de 2012, no que diz

respeito:

• À prestação de Contas da Secretaria-Executiva (SE/MinC). agregando a gestão do Fundo

Nacional de Cultura e consolidando as informações sobre a gestão das unidades de sua

estrutura, exceto aquelas relacionadas para apresentação de relatórios individuais,

conforme dispõe a Decisão Normativa TCU na 124, de 05/12/2012;

• Inclusão de todos os itens previstos na Parte A do Anexo 11 da Decisão Normativa TCU

na 119, de 18/01/2012; e

• Aos formatos estabelecidos na Portaria TCU na 150, de 03/0712012.

A partir das análises, foram evidenciadas as seguintes situações, enviadas à Secretaria

ExecutivalMinC com a solicitação de esclarecimentos, por meio da Solicitação de Auditoria na

201305605/018, de 09/04/2013:

1. Identificação e Atributos das Unidades cujas Gestões Compõem o Relatório (Parte A,

Item 1, do Anexo II da Decisão Normativa TCU na 119, de 18/0112012)

Verificou-se o preenchimento do "Quadro A.I.3 - Identificação da UJ - Relatório de

Gestão Agregado" ao invés do "Quadro A.l.4 - Identificação da UJ - Relatório de Gestão

Consolidado e Agregado" nos termos do Anexo I da DN TCU na 124/2012:

"Secretaria Executiva (SE/MinC), agregando a gestão do Fundo Nacional de Cultura e consolidando as

informações sobre a gestão das unidades de sua estrutura, exceto aquelas relacionadas para

apresentação de relatórios individuais ",

No Item "1.4 Macroprocessos Finalísticos", os macroprocessos foram apenas

enumerados, sem a descrição sucinta "sobre como os macroprocessosforam conduzidos pela Ui

no exercício de referência do relatório" conforme dispõe a DN TCU na 124/2012.

No "Item 1.5 Macroprocessos de Apoio", apenas foi mencionado o macroprocesso de

Tecnologia de Informação (TI) sem, contudo, qualquer descrição relativa à sua condução durante

o exercício de 2012.

www.portaldatransparencia.gov.br
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2. Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações (Parte A, Item 2, do Anexo II da

Decisão Normativa TCU n° 119, de 18/0112012)

No "Item 204 Indicadores" apenas se fez referência ao item 6.1.8, que trata dos

"Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos".

3. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira (Parte A, Item 4, do

Anexo II da Decisão Normativa TCU nO 119, de 18/0112012)

Nos quadros "AA.1 - Programa de Governo Constante do PPA - Temático", "AA.2 

Objetivos de Programa Temático de Responsabilidade da UI", "AA.3 - Iniciativas de Programa

Temático de Responsabilidade da UI" e "AAA - Ações Vinculadas a Programa Temático de

Responsabilidade da UI" as informações não foram plenamente prestadas, tanto em relação à

execução orçamentária e financeira, quanto em relação às metas físicas e financeiras do

exercício. Há, inclusive, campos que foram preenchidos com sinal de interrogação ("?").

As Análises Críticas dos Itens "4.1.1 Informações sobre programas temáticos de

responsabilidade da UJ", "4.1.2 Informações sobre objetivos vinculados a programas temáticos

de responsabilidade da UJ", "4.1.3 Informações sobre iniciativas vinculadas a programas

temáticos de responsabilidade da UJ" e "4.104 Informações sobre ações de programas temáticos

de responsabilidade da UJ" apresentam informações relativas ao Ministério da Cultura como um

todo e não, especificamente, às Unidades cujas contas estão sendo prestadas.

Há, inclusive, menção às atividades realizadas pelas Unidades da Administração

lndireta do MinC, as quais têm suas contas apreciadas pelo TCU em processos independentes.

Deste modo, no Relatório de Gestão não restaram demonstrados, de maneira clara, quais

programas temáticos, objetivos e iniciativas (ou quais parcelas deles) incumbiam à Secretaria

Executiva (e suas Unidades Consolidadas) e ao Fundo Nacional de Cultura: sem a apresentação

das metas físicas e financeiras fixadas e executadas, não se visualiza o atingimento dos objetivos

da gestão ou mesmo das finalidades das Unidades que estão prestando contas.

Já nos Quadros "AA.5 - Programa de Governo Constante do PPA - de Gestão e

Manutenção", não foram informados os valores de Restos a Pagar (processados e não

processados) da Secretaria-Executiva e do Fundo Nacional de Cultura.

Por fim, registre-se que também no Quadro "AA.6 - Ações Vinculadas a Programa de

Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ" também não foram informadas as

metas físicas e financeiras por ação.

4. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira (Parte A, Item 5, do Anexo II

da Decisão Normativa TCU nO 119, de 18/0112012)

Em relação às despesas com Suprimentos de Fundos, verifica-se inconsistência no

preenchimento do Quadro "A.5.9 - Despesas Realizadas por meio de Suprimentos de Fundos por

UG e por Suprido (Conta Tipo B)", pois nos quadros A.5.8 e A.5.1I a Unidade informou que

não houve a realização de despesas com suprimento de fundos por meio de Contas tipo B.

Dinheiro público é da sua conta.
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s. G�tii............ T....,,;ri,....... Mio d. Obm. """� ....ri.Md� (Parl< [��4J
6, do Anexo II da Decisão Normativa TCU nO 119, de 18/0112012)

Relativamente à Terceirização de Mão de Obra, em trabalho realizado por essa Unidade

Técnica e registrado no Relatório de Auditoria n° 201118997, encaminhado à Secretaria

Executiva pelo Ofício n° 113812012IDRCUTIDRlSFCICGU-PR, de 16/0112013, verificou-se a

ocorrência de irregularidades na área de terceirizações do Ministério da Cultura.

Contudo, apesar de incluídos no Relatório de Gestão, estão em branco os seguintes

Quadros:

• A.6.14 - Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do Plano de

Cargos da Unidade Jurisdicionada;

• A.6.!5 - Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em Decorrência

da Realização de Concurso Público ou de Provimento Adicional Autorizados; e

• A.6.!6 - Autorizações para Realização de Concursos Públicos ou Provimento

Adicional para Substituição de Terceirizados.

6. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e SustentabiIidade Ambiental (Parte A, Item 9,

do Anexo II da Decisão Normativa TCU nO 119, de 18/0112012)

Não constam no Quadro A.9.2 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água as

informações relativas aos gastos com papel nos exercícios de 2010 a 2012.

7 Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas (Parte A, Item 10, do Anexo

II da Decisão Normativa TCU n° 119, de 18/0112012)

Relativamente às informações sobre cumprimento das determinações do Tribunal de

Contas da União, verificaram-se as seguintes inconsistências no preenchimento dos Quadros

A.IO.! e A.IO.2:

Quadro A.!O.!

Cumprimento das Deliberações do TeU Atendidas no Exercício

Acórdão Inconsistência no Relatório de Gestão

3.304/2011 - Não estão preenchidos os itens "Síntese dos Resultados Obtidos" e "Análise Crítica dos Fatores Positivosl

Plenário Negativos Que FacilitaramlPreiudicaram a Adoção de Providências nelo Gestor".

3.488/2012 - Não está preenchido o item "Análise Crítica dos Fatores PositivosINegativos que FacilitaramlPrejudicaram a

Câmara Adoção de Providências pelo Gestor".

4.843/2012 - 2' Não está preenchido o item "Análise Crítica dos Fatores PositivosINegativos que Facilitaram!Prejudicaram a

Câmara Adoção de Providências pelo Gestor",

5.02512012 - 2' Não está preenchido o item "Análise Crítica dos Fatores PositivoslNegativos que FacilitaramlPrejudicaram a

Câmara Adoção de Providências nela Gestor".

5.88112012 - I' Não está preenchido o item "Análise Crítica dos Fatores PositivoslNegativos que FacilitaramlPrejudicaram a

Câmara Adocão de Providências nela Gestor",

Quadro A.!O.2

Sitnacão das Deliberacões do TeU one Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício

Acórdão Inconsistência no Relatório de Gestão

9.254/2011 - 2'
O Acórdão foi expedido pela 1 a Câmara, diferentemente do informado no Relatório de Gestão.

Câmara

2.46212012 - Não está preenchido o item "Análise Crítica dos Fatores PositivosINegativos que FacilitaramlPrejudicaram a

Plenário Adocão de Providências DelO Gestor".

Dinheiro público é da sua conta.
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Já no que diz respeito às informações sobre atendimento às recomendações do órgão de

controle interno (CGU), verificou-se as seguintes inconsistências no preenchimento do Quadro

A.lO.4:

Quadro A.tO.4

Situacão das Recomendacões do Oe) oue Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício

Recomendação (nO de ordem
Inconsistência no Relatório de Gestão

do Relatório de Gestão)

04,07.08,09, 12, 13, 14, IS, Na Análise Crítica, consta que a "Secretaria Federal de Controle Interno/SFC/CGU-PR

16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, estipulou o prazo para atendimento até 30/6/2013", Contudo, faz-se necessário esclarecer

24,25.26,27,28, 29. 30, 31, que, ao final do exercício de 2012, a recomendação se encontrava pendente de atendimento e

32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Que, em razão disso, a recomendacão foi reiterada e fixado novo Dcazo oara atendimento

07, 08,09, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19,20,22,23, 24, 25,
Ausência da "Justificativa para o seu não atendimento".

27,29,30,31,32,33, 34, 35,

36,37 e 38.

Por fim, registre-se que, por meio do Acórdão TCU n° 91312012 - 2' Câmara, as Contas

da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura referentes ao exercício de 2009 foram

apreciadas e, nessa oportunidade, o TCU deu ciência à Unidade das seguintes falhas no Rol de

Responsáveis e no Relatório de Gestão:

"1.6.1.1. o preenchimento incompleto do rol de responsáveis, no processo de contas, contraria o disposto

nos arts. 10 e 11 da Instrução Normativa/TCU 57/2008, então vigente;

1.6.1.2. a ausência, no Relatório de Gestão, dos Demonstrativos Composição do Quadro de Recursos

Humanos" e "Composição e Custos de RH em 2007, 2008 e 2009, bem como dos indicadores gerenciais

sobre RH (se houver) e, obrigatoriamente, da análise critica sobre a situação da Gestão de Pessoal,

conforme orientações constantes da Portaria - Tcu 389/2009, contraria o disposto no art. 12 da

Instrução Normativa - TCU 57/2008, então vigente, bem como no art, 2°, inciso 11, da Decisão

Normativa - TCU 102/2009 c/c o item 3, parte A, Anexo 11, da Decisão Normativa - TCU 100/2009;

1.6.1.3. a ausência, no Relatório de Gestão, da apresentação da análise critica sobre a situação da

gestão das transferências vigentes no exercício, segundo orientações da Portaria - TCU 389/2009,

contraria o disposto no art. 12 da Instrução Normativa - TCU 57/2008".

Vislumbra-se, portanto, que as falhas na prestação de contas da Unidade não se tratam

de falhas pontuais, mas, sim, da reincidência em impropriedades já detectadas anteriormente.

Registre-se, por fim, que as informações relativas à área de transferências voluntárias

foram registradas em item específico do presente Relatório de Auditoria.

Causa

Descumprimento dos normativos do Tribunal de Contas da União na preparação do

Relatório de Gestão.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, a Unidade se manifestou por meio de diversos documentos:

Dinheiro público é da sua conta.
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I) Memorando nO 36/2013 - CGPS/SPOAlSE-MinC, deI9/0412013, anexo a�.Y ,,_
147/SE/MinC, de 22/04/2013, a Unidade informou que:

"Atendendo à solicitação de auditoria n° 20/305605/018 de 09 de abril de 2013, temos a informar o

seguinte:

Item I.I Identificação e atributos das unidades cujas gestões compõem o Relatório de Gestão (Parle A,

Item I. do anexo II da Decisão Normativa TCU n° 119, de 18/01/20/2.

1.I.a. A utilização do "Quadro A.l.3 -Identificação da Ui - Relatório de Gestão Agregado" ao invés

do "Quadro A.IA - Identificação da Vi - Relatório de Gestão Consolidado e Agregado" se deveu a

falha no processo de edição do referido relatório.

l.l.b. No Item "1.4 Macroprocessos Finalísticos" foram apenas enumerados sem a descrição sucinta

"sobre como os macroprocessos foram conduzidos pela Ui no exerdcio de referência do relatório" em

razão de que estes estão sendo objeto de análise e mapeamento com vistas a aderência aos objetivos

estratégicos do Ministério da Cultura.

l.l.c. No "Item 1.5 Macroprocessos de Apoio" apenas foi mencionado o macroprocesso de

Tecnologia de Gestão (TI) sem, contudo qualquer descrição relativa à sua condução durante o exercício

de 20/2 pela mesma razão apontada no item I.l.b acima.

Item 1.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações (Parte A, Item 2, do anexo II da

Decisão Normativa TCU n° //9, de 18/01120/2)

No "Item 204 Indicadores" apenas se fez referência ao item 6.1.8, que trata dos "Indicadores sobre

Recursos Humanos". Embora o Ministério da Cultura tenha formulado indicadores para apuração de

metas para pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural (GDAC), tais indicadores

não foram citados como indicadores de gestão da Secretaria Executiva em vinade do fato de que foram

instituídos muito recentemente, e que ainda estão em fase de estudo no sentido de que possam de fato,

seliJir de parâmetro para orientar a gestão estratégica da unidade. Em adição, no ano de 2012 o Mine

aderiu à iniciativa da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de

Governo, o que possibilitou o financiamento por meio do Movimento Brasil Competitivo (MBC),

associação privada sem fins lucrativos, de consultaria voltada para a modernização da gestão. Em

setembro de 20/2, foi firmado acordo de cooperação técnica entre o MinC e o Movimento Brasil

Competitivo, que prevê a Construção do Mapa Estratégico do MinC e de suas vinculadas, do painel de

contribuição das unidades e do mapeamento e redesenho do processo de gestão de fomento, utilizando a

metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Esta metodologia prevê um alinhamento estratégico de toda

a Instituição em torno de objetivos estratégicos, com o estabelecimento de indicadores setoriais que

possuam aderência a estes objetivos.

Item 1.3 Programação e execução da Despesa Orçamentária e Financeira (Parte A, Item 4, do anexo

II da Decisão Normativa n) //9, de 18/01/20/2)

1.3.a. Nos quadros "A.4.1 - Programa de Governo Constante do PPA - Temático", "AA.2 - Objetivos

do Programa Temático de Responsabilidade da VJ", "A.4.3 - Iniciativas de Programa Temático de

Responsabilidade da VJ" e "A.4A - Ações Vinculadas a Programa Temático de Responsabilidade da

UJ" as informações não foram plenamente prestadas, tanto em relação à execução orçamentária e

financeira, quanto em relação às metas físicas e financeiras do exercício. Há, inclusive, campos que

foram preenchidos com" ? ".

A nova arquitetura do Plano Plurianual Anual - PPA, que orienta o PPA 20/2-2015 envolve Programas,

Objetivos, Iniciativas e Metas, em uma estrutura não hierárquica. Os Programas e os objetivos a eles

associados são de responsabilidade do Ministério como um todo. As iniciativas por seu turno são

companilhadas pelas várias unidades do Ministério, segundo os planos de trabalho especificos de cada

uma delas. As metas são associadas aos objetivos e estão sob a responsabilidade de uma ou mais

unidades.

Nessa situação, não existem metas definidas no PPA 20/2-2015 para o Programa, para iniciativas ou

para ações orçamentárias. Assim, foram preenchidos os quadros, conforme as informações disponíveis e

pertinentes para cada um dos itens da estrutura do PPA, optando-se pela Secretaria Executiva --::,nV
/(v
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apresentar os resultados referentes ao Programa como um todo de responsabilidade do Ministério da

Cultura.

1.3.b. As análises críticas dos Itens "A.4.1 - Programa de Governo Constante do PPA - Temático",

"A.4.2 - Objetivos do Programa Temático de Responsabilidade da UJ", "A4.3 - Iniciativas de

Programa Temático de Responsabilidade da UJ" e "A.4.4 - Ações Vinculadas a Programa Temático de

Responsabilidade da UJ" apresentam as informaçiies relativas ao Ministério da Cultura como um todo e

não, especificamente, às unidades cujas contas estão sendo prestadas.

Conforme explicitado no item anterior a escolha metodológica pelo comentário geral e não especifico

sobre as unidades auditadas decorreu da própria estrutura do PPA que orientou a forma de

apresentação do Relatório de Gestão. De fato, como já mencionado, não existe no Plano Plurianual 

PPA atribuições formais de responsabilidade de programas, objetivos ou iniciativas a unidades

específicas do Ministério da Cultura, mas ao Ministério como um todo. Além disso. vale salientar, não

existem metas associadas diretamente ao Programa ou as Iniciativas do PPA.

Porfim, importa mencionar que a Lei Orçamentária Anual (LOA) não se refere especificamente a Metas

físicas e financeiras de ações orçamentárias. mas a dotações e produtos físicos esperados com a

execução dessas ações.

Item 1.4 - Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira (parte A, Item 5, do anexo 11 da

Decisão Normativa TeU n° 119, de 18/01/2012)

(".)

1.4.e Em relação às despesas com Suprimentos de Fundos, verifica-se inconsistência no preenchimento

do Quadro "A.5.9 - Despesas Realizadas por meio de Suprimentos de Fundos por UG e por Suprido

(Conta Tipo B), pois nos quadros A.5.8 e AS. li a Unidade informou que não houve a realização de

despesas com suprimento defundos de Conta tipo B.

Houve equívoco no preenchimento da planilha A.5.9, visto que não houve realização de despesas por

meio de Suprimento de Fundos com utilização de conta tipo B, mas, tão-somente por meio de Cartão

Corporativo. Devendo, portanto, ser excluída esta Planilha. Como se pode observar pelas planilhas

A.5.8, a.5.10, a.5.lI, AS. 12. as informaçiies relativas à conta tipo B nãoforam preenchidas.

1.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de obra e Custos Relacionados (Parte A, Item 6, do

Anexo 11 da Decisão Normativa TCU n° 119, de 18/01/2012)

Os Quadros A.6.I4, A.6.15 e A.6.16 integrantes do Relatório de Gestão - Exercício de 2012ficaram sem

preenchimento por entendermos que a terceirização irregular, cujo prazo final apontado no Termo de

Conciliação ]udicial- TC] - Processo 008IO.2006.0I7.10-00-7, firmado entre o Ministério Público do

Trabalho e a União, para a substituição por servidores concursados era até 3111212010, e o Ministério

da Cultura foi cumprido em 1"/12120/0. Nos relatórios de gestão dos anos subsequentes a 20/0

informávamos que a força de trabalho terceirizada irregular não mais existia. Entretanto com os

trabalhos de Auditoria dessa Controladoria-Geral da União - CGU, que culminou no Relatório de

Auditoria n° 201118997, encaminhado à Secretaria-Executiva deste Ministério pelo Ofício n°

I. 13812012/DRCUT/DRlSFc/CGU-PR, de 16/0112013, ou seja, já neste exercício, verificou-se a

ocorrência de irregularidades na área de terceirizados no âmbito desta Pasta. Em razão daquele

Relatório a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração vem processando inúmeras

medidas no sentido de corrigir todas as irregularidades apontadas pela CGV, incluindo a instauração de

Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares com vistas a apurar responsabilidades conforme

as recomendações.

Nesse contexto. tivemos o entendimento de que não cabia no Relatório de Gestão do Exercício de 20/2,

especificamente nos Quadros A.6.14, A.6.15 e A.6.16 qualquer registro, uma vez que as

"recomendações" constantes do Relatório de Auditoria dependem, sobretudo de processos apuratórios

(Sindicâncias e PADs).

Item 1.6 Gestão do Uso de Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental (Parte A, Item 9, do

Anexo 11 da Decisão Normativa TCU n° II9, de 18/01/2012 h'Cc

"
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Não constam no Quadro A.9.2 - Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água as informações ;;'l-;;ii;'�s
aos gastos com papel nos exercícios de 2010 a 2012:

uadro A.9.2 - Consumo de Pa elo Ener ia Elétrica e Á ua

Adesão a Programas de Sustentabilúlade

Valores em R$ 1,00

Nume do l'rog1YmfO

AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROJETO ESPLANADA SUSTENTÁVEL

Ano de Atlesilo

201/

2012

Resulttulos

ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA

LEVANTAMENTO DO CONSUMO DO ORGÃO

Recurso

Consumido

uantidode

Exercícios

2012

8931 resmas

20550

944946

Valor

Pa el

Água

Energia

2011

2222 resmas

23024

829490

2010 2012 2011 2010

Não consta* R$70.377.45 R$17.553.80* Não consta*

R$ R$ 323.494.46

N/C R$440.628.64 R$ 334.300,61 N/C

Total

Fonte:

No in/cio de 2010 o Almoxarifado contava com o sistema AS//Módulo Almoxarifado (Link Data) para

requisição e controle do estoque de material de consumo. Em outubro de 20/ / houve a troca do sistema

utilizado pelo Almoxarifado para o sistema S/PAC (UFRN) e neste processo de transição os dados

anteriores nãoforam migrados para o novo sistema. Portanto, sem o antigo sistema instalado só temos

acesso aos dados do consumo de papel a partir de outubro de 2011.

Item 1.7 Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas (Parte A, llem lO, do Anexo

III da Decisão Normativa TeU n° II9, de 18/0112012)

As informações pertinentes a esse item serão fornecidas pela AEC/ na próxima segunda-feira, dia

22/04120/3".

2) Em relação aos apontamentos da equipe de auditoria sobre a ausência de informações

nos quadros A.10.1, A.1O.2 e A.IOA, a Unidade apresentou diversos quadros que fazem

referência aos acórdãos citados pela Auditoria e, também, informações sobre as recomendações

que permanecem pendentes de atendimento, conforme os seguintes expedientes:

a) Ofício n° 149/SElMinC, de 24/0412013;

b) Memorando n° 007/2013 - CGDP1IDDMlSEClMinC, de 17/04/2013;

c) Memorando n° 19212013/GAB/SAvlMinC, de 17/0412013;

d) Memorando nO 11512013, de 18/0412013;

e) Memorando n° 16512013/GABIN/SEFIClMinC, de 1910412013;

f) Memorando n° 166/2013/GABIN/SEFIC/MinC, de 1910412013;

g)Memorando nO 19312013/GAB/SAvlMinC, de 17104/2013;

h) Memorando n° 33 DRIISElMinC, de 18/04/2013;

i) Memorando n° 16712013/GABIN/SEFIClMinC, de 1910412013;

j) Informação n° 005/20 13/CoAE/CGAFIDCDC/SCDCIMI, de 2610412013;

k) Memorando nO 227/GABIN/SCDClMinC, de 26/04/2013;

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de

11/0612013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 60/2013 - CGPS/SPOAlSE-MinC,

de 2010612013, que:

"não há nada a obstar ou acrescentar acerca das constatações 1.1 e /.2 do referido documento.

2. Por oportuno informamos que, atendendo ao disposto no expediente da CGU, novos quadros estão

sendo elaborados em parceria com a Assessoria Especial de Controle interno - AEC1, para a produção <.-
/

./, <.-'
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de nova versão do Relatório de Gestão, que será encaminhada ao Tribunal de Contas da União - TCU".

Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou,

por meio do Memorando na 69/2013-CGPS/SPOA/SE-MinC, anexo ao Ofício na 313/SElMinC,

de 25107/013, que:

"3. As recomendações expostas no subitem 2.2.1.1 são de responsabilidade da Assessoria Especial de

Controle Interno/GM/Mine. Portanto, esta Coordenação-Geral expediu o Memorando na 6712013 

CGPS/SPONSE-MinC (anexo), de 22/0712013, para que a unidade atenda a recomendação 001:

proceder à atualização do Plano de Providências Permanente.

4. Quanto à recomendação 002, referente ao mesmo subi tem 2.2.1.1, informamos que a AECl/GM/MinC

foi demandada por e-mail a revalidaras informações pertinentes aosquadrosA.lO.!,A.10.2 eA.!O.4, já

reformulados como resposta à Solicitação Final de Auditoria 0560510351CGU, encaminhada a esta

Coordenação-Geral por meio do Memorando nO 20412013 SPON SE/MinC, de 19/0612013. "

Análise do Controle Interno

Realizada a análise da aderência do Relatório de Gestão às normas editadas pelo

Tribunal de Contas da União para a prestação de contas referente ao exercício de 2012, foi

encaminhada a Solicitação de Auditoria na 2013056051018, de 0910412013 com a solicitação de

esclarecimentos, os quais foram apresentados de acordo com as manifestações anteriormente

transcritas.

Em análise ao teor de tais manifestações, conclui-se que o Relatório de Gestão da

Secretaria-Executiva foi apresentado ao TCU sem a completude das informações demandadas, o

que requer que a Unidade providencie, junto ao Tribunal, sua atualização, nos termos

consignados em seus expedientes citados neste Relatório.

Quanto às respostas da Unidade para a Solicitação Final e para o Relatório Preliminar

de Auditoria, registre-se que a Unidade já está adotando providências no sentido de atender às

recomendações expedidas, cujo acompanhado ao longo da gestão, no âmbito do Plano de

Providências Permanente.

Recomendação 001:

Utilizar as manifestações da Unidade decorrente do quadro A.IO.4 para proceder à

atualização do Plano de Providências Permanente, com o posterior encaminhamento à CGU.

Recomendação 002:

Em razão de o Relatório de Gestão da Secretaria-Executiva ter sido encaminhado ao

TCU sem a completude das informações, que a Unidade proceda ao encaminhamento à Tribunal

do Relatório de Gestão Atualizado com os dados referentes aos quadros A.IO.!, A.l 02 e A.IO.4.

2.2.1.2 CONSTATAÇÃO

Ausência de informações no Relatório de Gestão relativamente à área de transferências

voluntárias. ./---r

./.......c.
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Realizada a análise da conformidade das peças, conforme Item I do Anexo IV, Parte-A;' ',--1

da DN TCU n° 124/2012, verificou-se que as informações relativas à prestação de contas da área

de transferências voluntárias não foram corretamente registradas no Relatório de Gestão.

Assim, foi enviada a Solicitação de Auditoria n° 201305605/018, de 09/04/2013, por

meio da qual foram solicitadas justificativas/esclarecimentos para as seguintes inconsistências

relativas às informações sobre a área de transferências voluntárias, inclusive para fins de

realização de análises por essa Unidade Técnica:

"1.4 Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira (Parte A, Item 5, do Anexo 11 da

Decisão Normativa TeU n° 119, de 18/01/2012)

No que diz respeito às Transferências Voluntárias (Item 5.3 do Relatório de Gestão). não foram

apresentadas as informações relativas à Secretaria-Executiva (e suas Unidades Consolidadas) e ao

Fundo Nacional de Cultura discriminadamente, como devem ser prestadas as contas agregadas.

Percebe-se que as contas relativas à área de transferências voluntárias, de fato, não foram prestadas,

tendo em vista que:

a) No "Quadro A5.3 - Caracterização dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício de

Referência" não consta a identificação da Unidade, de modo que não é possível compreender se

os instrumentos de transferências voluntárias ali informados são relativos à Secretaria-Executiva

(ou uma de suas Unidades Consolidadas) ou ao Fundo Nacional de Cultura; e

b) Já no que diz respeito aos tópicos "5.3.2 Quantidade de instrumentos de transferência

celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios ", "5.3.3 Informações sobre o

conjunto de instrumentos de transferência que pennanecerão vigentes no exercício de 2013 e

seguintes", "5.3.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de

cooperação e contratos de repasse" e "5.3.5 Informaç"es sobre a análise das prestações de

contas de convênios e de contratos de repasse" a Unidade informou que essas informações não

são aplicáveis e deixaram de ser preenchidos os seguintes Quadros:

• Quadro A5.4 - Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios;

• Quadro A5.5 - Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigorarão em 2013 e Exercícios

Seguintes;

• Quadro A5.6 - Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na

Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contrato de Repasse; e

• Quadro A5.7 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de

Repasse".

Causa

Fragilidade nos controles internos da área de gestão das transferências voluntárias, não

possuindo pleno conhecido das transferências voluntárias realizadas pela Secretaria-Executiva e

pela Fundo Nacional de Cultura.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio do Memorando n° 36/2013 - CGPS/SPOA/SE-MinC,

deI 9/04/20 I 3, anexo ao Ofício n° 147/SE/MinC, de 22/0412013, a Unidade informou que:

"No "Quadro A5.3 � Caracterização dos Instrumentos da Transferência Vigentes no Exercício de

referência" não consta a identificação da Unidade, de modo que não é possível compreender se os

�.,r
"
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instrumentos de transferências voluntárias ali infonnados são relativos à Secretaria-Executiva (ou uma

de suas Unidades Consolidadas) ou ao Fundo Nacional de Cultura;

a) O Quadro 5.3 do Relatório de Gestão contém informaç"es incorretas, devendo ser

substituído pelo quadro a seguir:

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTIJRA CULTURAL

CNPJ: 04.914.925/0001-07 I UG/GESTÃO: 340042/00001

Infonnacões sobre as Transferências

Valores Pactuados Valores Reoassados
Moo N" do

Acumulado
Vigência

alida instrume Beneficiário Contra- Sit.

d, nto
Global

partida
No Exercício até o

Exercício
Início Fim

Prefeitura
Em

1 761822 5058441000168 Municipal de 1.170.465,39 234.093,08 468.186,16 468.186,16 19/06/12 05112113
execução

Ananindeua

Lauro de
Em

1 761829 13927819000140 Freitas 2.062.930,79 412.586,16 27/07/12 19/02/14
execução

Prefeitura

1 762584 76282656000106
Maringã

1.723.020.75 523.020,75 31/07112 22/02/14
Em

Prefeitura execucão

LEGENDA

Modalidade: Situação da Transferência:

1 - Convênio 1 - Adimplente

2- Contrato de Repasse 2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa

4- Termo de Compromisso 4- Concluído

5 - Excluído

6- Rescindido

7 - Arouivado

Fonte: Sistema DW do Ministério do Planeiamento

b) Item 5.3.3 lriformaç"es sobre o conjunto de instrumentos de transferência que

permanecerão vigentes no exercício de 2013 e seguintes, Informaç"es não aplicadas

e quadro não preenchido,

QUADRO A.5.5 - RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGORARÃO EM

20/3 E EXERCícIOS SEGUINTES

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA CULTURAL

CNPJ: 04,914,92510001.07 UG/GESTÃO: 340042/00001

Qtd. de Instrumentos Valores (R$ 1,00) % do Valor Global

Modalidade com Vigência em 2013
Repassados até Previstos para

Repassado até o Final

e Seguintes Contratados
2012 2013

do Exercício de 2012

Convênios 3 4.956.416.93 468.186.16 9,45%

Contratos de Repasse #DlVIO!

Tennos de Cooperação #DlV/O!

Termos de Compromisso #DlV/O!

Totais 3 4.956.416,93 468.186,16 9,45%

Fonte: Sistema DW do Ministério do Planejamento

b) Itens 5.3.4 Informaç"es sobre a prestação de contas relativas aos conventos, termos de

cooperação e contratos de repasse e 5.3,5 Informaç"es sobre a análise das prestaç"es de contas de

Dinheiro público é da sua conta.
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convênios e de contratos de repasse, referentes aos Quadros A5.6 e A.51 lnfonnaçães nã�f;ttldasl.{ .. " .. : ..
quadro não preenchido.

Não existem registras no SIAFI sobre movimentação de prestação de contas ".

Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou,

por meio do Memorando n° 6912013-CGPS/SPONSE-MinC, anexo ao Ofício nO 313/SElMinC,

de 25/07/013, que:

"5. Já ao que foi recomendado no subitem 2.2.1.2, informamos que os dados são de responsabilidade da

Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira/SPOA/SE-MinC, a qual foi demandada,

por meio do Memorando n° 6812013-CGPS/SPOA/SE-MinC (anexo), de 22/0712013, para corrigir os

dados referentes aos quadros A5.3, A.5.4, A5.5, A5.6, A5. 7.

6. Destacamos que enviaremos nova versão do Relatório de Gestão 2012 ao Tribunal de Contas da

União assim que obtivermos as respostas das áreas competentes. "

Análise do Controle Interno

Recebida a resposta da Unidade, verificou-se que, mesmo sendo solicitada a apresentar

as informações relativas à área de transferências voluntárias, a Unidade não as encaminhou.

As transferências voluntárias representam um dos instrumentos utilizados pelo

Ministério da Cultura para a efeti vação das suas políticas públicas. São realizadas tanto

transferências de recursos a entes federados quanto a entidades não governamentais, de modo

que ganha destaque a análise do gerenciamento, pela Unidade, da concessão, do

acompanhamento, da fiscalização e da análise das prestações de contas das transferências

voluntárias concedidas.

Diante disso, a não apresentação de tais informações no Relatório de Gestão faz com

que a gestão referente ao exercício de 2012 não seja fidedignamente retratada em sua prestação

de contas.

As informações relativas às transferências voluntárias podem ser acessadas, atualmente,

por meio do Siconv. Contudo, as informações referentes aos convênios não abrangidos pela

Portaria Interministerial n° 507/2011, firmados ainda no âmbito do sistema Siafi, estão

disponíveis nesse sistema.

Assim, as informações referentes aos convênios celebrados, seus valores, data final de

vigência, prestações de contas, dentre outras, podem ser consultadas no Siconv ou no Siafi, de

acordo com O sistema utilizado para a formalização dos convênios, desde que seja indicado o

mês de dezembro de cada ano como referência.

Especificamente no que diz respeito à ausência de informações relativas ao passivo de

prestações de contas (Quadros A.5.6 - Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências

Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contrato de

Repasse e A.5.7 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de

Repasse) deve-se relembrar que, no âmbito das renúncias fiscais, já houve determinação do

Tribunal de Contas da União para outra Unidade do Ministério da Cultura por meio do Acórdão

TCU nO 1.3851201 I - Plenário no sentido de:

Dinheiro público é da sua conta.
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"9.3. determinar ao Ministério da Cultura e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que

apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação com medidas para reduzir o elevado

estoque de prestações de contas que se encontram sem análise conclusiva no âmbito do Ministério da

Cultura e para estruturar, de fonna sustentável, os recursos humanos e materiais. incluindo sistemas de

informação. necessários à consecução das atividades voltadas ao acompanhamento e à prestação de

contas dos projetos culturais incentivados no ãmbito da Lei n° 8.313, de 1991".

Novamente, ganha destaque a análise da situação do passivo de prestações de contas e

se verifica que é necessário realizar o seu monitoramento.

Contudo, em face da dificuldade apresentada pela própria Unidade em acessar as

informações relativas às prestações de contas, evidencia-se a fragilidade do acompanhamento de

seus estoques.

Considerando as respostas da Unidade, efetuou-se o levantamento dos convênios com

fim de vigência em 2012, conforme tabela a seguir, e constatou-se o total de 158 transferências

nas Unidades Gestoras do Fundo Nacional de Cultura, das quais 132 ainda estão em situações

diversas, tais como, parcelas na situação de "A Comprovar", "A Aprovar", "A Liquidar", ou

mesmo em "A Liberar" ou "Não Liberado".

CONWNIOS COM FIM DE VIGtNCIA EM 2012

Seq Convênio Data Fim Vigência UG Status das Parcelas

1 701980 13/1/2012 340001
A Liquidar

A Comprovar

2 703517 1/4/2012 340001 A Comprovar

3 703103 2/5/2012 340001
A Liquidar

A Comprovar

4 703344 9/5/2012 340001 A Comprovar

5 703476 41712012 340001 A Comprovar

6 703112 301712012 340001 A Comprovar

7 603054 19/8/2012 340001
A Comprovar

A Aprovar

8 701394 20/10/2012 340001 A Liquidar

A Liberar

9 559334 27/11/2012 340001
A Comprovar

10 701904 17/12/2012 340001 A Comprovar

II 704644 13/212012 340028
A Liquidar

A Comprovar

12 719202 17/5/2012 340028 A Comprovar

13 736976 30/8/2012 340028
A Liquidar

A Comprovar

14 731196 111/2012 340029 A Comprovar

15 627521 16/112012 340029
A Comprovar

A Aprovar

A Liberar
16 544645 23/1/2012 340029

A Aprovar

17 733111 5/212012 340029 A Comprovar

Dinheiro público é da sua conta.
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18 524337 2812/2012
Não Liberado

340029
A Aprovar

19 586784 28/212012 340029 A Aprovar

20 624758 291212012 340029 A Aprovar

21
A Liberar

633530 1/3/2012 340029

A Aprovar

A Liberar

22 598086 5/3/2012 340029 A Aprovar

Inad. Efetiva

23 553968
A Liberar

6/3/2012 340029

A Aprovar

24 622953 11/3/2012 340029 A Aprovar

A Liberar
25 555282 15/3/2012 340029

A Aprovar

A Liberar
26 555190 24/3/2012 340029

A Aprovar

27 629754 25/3/2012 340029 A Aprovar

A Liberar

28 555327 26/3/2012 340029 A Aprovar

Inad. Efetiva

29 591457 28/3/2012 340029 A Aprovar

A Liberar
30 553606 30/3/2012 340029

A Aprovar

Não Liberado
31 556012 30/312012 340029

Inad. Efetiva

32 622939 11/4/2012 340029 A Aprovar

33 619235 1714/2012 340029 A Comprovar

34 601246 26/4/2012 340029 A Aprovar

A Liberar

35 564635 30/4/2012 340029 A Comprovar

A Aprovar

36 586761 30/4/2012 340029 A Aprovar

37 590118 115/2012 340029 A Aprovar

38 586808 10/5/2012 340029 A Aprovar

A Liberar
39 590288 18/5/2012 340029

Inad. Efetiva

A Libertar
40 611193 27/5/2012 340029

A Aprovar

A Liberar

41 589581 31/5/2012 340029

A Comprovar

42 623030 11612012 340029
A Comprovar

A Aprovar

43 610992 9/612012 340029
A Aprovar

Aprovado

44 553973 14/612012 340029 A Comprovar
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A Aprovar

Não Liberado

340029

A Comprovar

45 555570 20/6/2012
A aprovar

Inad. Efetiva

A Liberar

46 592745 81712012 340029 A Comprovar

A Aprovar

A Liberar

47 635636 91712012 340029
A Aprovar

340029
A Comprovar

48 615440 27n/2012
A Aprovar

A Liberar
49 556222 29nJ2012 340029

A Aprovar

A Liberar

50 556224 30nJ2012 340029
A Aprovar

623019 5/8/2012 340029
A Comprovar

51
A Aprovar

52 622915 9/8/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

A Liberar

53 554846 21/8/2012 340029
A Comprovar

A Liberar

54 554710 4/9/2012 340029 A Comprovar

A Aprovar

Não Liberado

55 596598 9/9/2012 340029
Inad. Suspensa

A Liberar

56 576259 21/9/2012 340029 A aprovar

Inad. Efetiva

Não Liberado

57 621805 2119/2012 340029
A Aprovar

58 622446 2119/2012 340029 A Aprovar

A Liberar

59 556717 2619/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

(nad. Efetiva

60 621806 29/912012 340029
A Comprovar

A Aprovar

61 589815 30/9/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

Não Liberado

62 611001 5/10/2012 340029
Inad. Efetiva

63 634771 5/10/2012 340029
A Comprovar

A aprovar

Dinheiro público é da sua conta.
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64 623060 17/10/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

65 609075 19110/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

66 596586 1011112012 340029

A Comprovar

A Aprovar

67 601616 1311112012 340029

A Comprovar

A Aprovar

68 560003 2511112012 340029
A Comprovar

A Aprovar

69 596052 28/1112012 340029
A Comprovar

A Aprovar

70 577274 3011112012 340029

A Comprovar

A Aprovar

71 582926 13112/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

A Liberar

72 591274 13/12/2012 340029 A Comprovar

A Aprovar

A Liberar

73 555070 17/12/2012 340029
A Aprovar

74 571697 18/12/2012 340029
A Comprovar

A Aprovar

A Liberar

75 556681 28112/2012 340029 A Comprovar

A Aprovar

76 654693 30/12/2012 340029 A Comprovar

77 707633 31112/2012 340029 A Comprovar

78 755092 10/4/2012 340030 A Liberar

79 752149 9/5/2012 340030 A Comprovar

80 755255 23/6/2012 340030 A Liberar

A Liberar
81 657753 29112/2012 340030

A Comprovar

82 705084 18/12/2012 340032 A Comprovar

83 751699 11112012 340033 Não Liberado

84 751865 14/2/2012 340033 A Liquidar

85 667246 18/2/2012 340033 A Comprovar

86 732134 30/3/2012 340033 A Aprovar

87 749641 15/4/2012 340033 A Aprovar

88 667200 15/5/2012 340033 A Comprovar

89 667214 15/5/2012 340033 A Aprovar

A Liberar

90 667207 16/5/2012 340033
A Comprovar

91 752970 19/6/2012 340033 A Comprovar

92 752738 29/6/2012 340033 A Comprovar
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93 751864 7110/2012 340033 A Comprovar

94 753002 30/10/2012 340033 A Aprovar

95 724542 511112012 340033 A aprovar

96 751953 30/11/2012 340033 A Aprovar

97 748702 10/12/2012 340033 Não Liberado

98 754875 211/2012 340034 A Aprovar

99 751750 61212012 340034 Inad. Efetiva

100 754692 9/212012 340034 A Liquidar

101 735626 17/212012 340034 A Aprovar

102 742263 171212012 340034 A Aprovar

103 751168 25/212012 340034 A Aprovar

104 743408 5/3/2012 340034 A Aprovar

105 743466 1113/2012 340034 A Liquidar

106 743451 14/3/2012 340034 A Aprovar

107 749285 21/3/2012 340034
A Liquidar

Inad. Efetiva

108 753069 24/3/2012 340034 A Liquidar

109 751692 5/4/2012 340034
A Liquidar

Inad. Efetiva

110 741437 17/5/2012 340034 A Comprovar

111 742265 2515/2012 340034 A Comprovar

112 743524 21712012 340034
Aguardando Prestação de

Contas

113 748733 41712012 340034 A Liquidar

114 734346 151712012 340034 A Comprovar

115 748094 9/8/2012 340034 A Comprovar

116 750185 9/8/2012 340034 A Comprovar

117 754627 21/8/2012 340034 A Comprovar

118 743218 3118/2012 340034 A Comprovar

119 744882 21/9/2012 340034 A Liquidar

120 742852 311012012 340034 A Liquidar

121 748244 3110/2012 340034 A Comprovar

122 753036 3/1012012 340034 A Liquidar

123 767224 10/1012012 340034 A Comprovar

124 748237 811212012 340034 A Comprovar

125 752588 2511212012 340034 A Liquidar

126 735336 31112/2012 340034 A Comprovar

127 742869 3111212012 340034 A Comprovar

128 752889 31112/2012 340034 A Aprovar

A Liberar
129 454803 31112/2012 343045

A Aprovar

A Liberar

130 454804 31/12/2012 343045 A Comprovar

A aprovar

Não Liberado
131 534293 31112/2012 343045

Aprovado / '""TV
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Não Liberado
132 537184 31112/2012 343045

Concluído

coNVÊNIOS COM 1'IM DE VIGltNCIA EM 2012

Cancelados - Aprovados

Seq Convênio Data Fim Vigência UG Status

133 753965 31112/2012 340028 Cancelado

134 754078 3/2/2012 340030 Cancelado

135 667215 16/5/2012 340033 Aprovado

136 667242 181212012 340033 Aprovado

137 667243 181212012 340033 Aprovado

138 667244 181212012 340033 Aprovado

139 667245 18/2/2012 340033 Aprovado

140 667247 18/2/2012 340033 Aprovado

141 667248 18/2/2012 340033 Aprovado

142 667249 18/2/2012 340033 Aprovado

143 667250 18/2/2012 340033 Aprovado

144 667260 18/2/2012 340033 Aprovado

145 667264 18/2/2012 340033 Aprovado

146 667287 2112/2012 340033 Aprovado

147 667288 2112/2012 340033 Aprovado

148 667289 21/2/2012 340033 Aprovado

149 667290 2112/2012 340033 Aprovado

150 667291 211212012 340033 Aprovado

151 667292 2112/2012 340033 Aprovado

152 667293 2112/2012 340033 Aprovado

153 667295 2112/2012 340033 Aprovado

154 667296 21/2/2012 340033 Aprovado

155 667297 2112/2012 340033 Aprovado

156 667300 21/2/2012 340033 Aprovado

157 667302 21/2/2012 340033 Aprovado

158 748337 1411/2012 340033 Aprovado

Fonte Siafi - Transação CONTRANSF. Consulta em 30.04.2013

Destaque-se que há diversos convênios com prazo de vigência expirado, mas que ainda

possuem parcelas de recursos pendentes de liberação. Considerando o status destes convênios,

todos com fim de vigência em 2012, é fato que a menor parte foi analisada e finalizada, o

restante, considerando o prazo decorrido entre o fim da vigência e a data da realização da

consulta, a priori, já deveria estar com as prestações de contas recebidas, ou seja, com status na

condição de "A Aprovar" ou senão "Inadimplente", pela não prestação de contas.

Confirma-se, assim, a fragilidade do acompanhamento do estoque de prestação de

contas por parte da Unidade e a necessidade da apresentação dessas informações no Relatório de

Gestão para garantir a fidedignidade da prestação de contas apresentada.

Quanto à manifestação adicional da Unidade, em resposta ao Relatório Preliminar de

Auditoria, verifica-se que esta já vem envidando esforços no sentido de atender as v

��
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recomendações expedidas, o que será acompanhado no âmbito do Plano de Providências

Permanente.

Recomendação 001:

Em razão de o Relatório de Gestão da Secretaria-Executiva ter sido encaminhado ao

TCU sem a completude das informações, que a Unidade proceda ao encaminhamento à Tribunal

do Relatório de Gestão Atualizado com os dados referentes aos quadros A.5.3, A.5.4, A.5.5,

A.5.6 e A.5.?

2.2.1.3 INFORMAÇÃO

Rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU

quanto à instauração de Tomadas de Contas Especiais, e à apuração de responsabilidade.

Segundo informações apresentados por meio do Ofício nO 16I1SElMinC, de 30/04/2013,

a Unidade possui rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela

CGU no que se refere especificamente à instauração de Tomadas de Contas Especiais (TCE's) e

à apuração de responsabilidade.

Apresenta também tabela que demonstra a sistemática de acompanhamento

(monitoramento), dividida em processos de TCE's instauradas e as concluídas, bem como a

divisão da classificação dos processos em convênios ou mecenato (Lei 8.313/91). Na referida

tabela, constam também as referências ao processo, a data do Ofício de envio do processo de

TCE à CGU e o valor do débito.

2.2.1.4 INFORMAÇÃO

Ausência de normativos que atribuam responsabilidades pelo monitoramento do

atendimento às recomendações da CGU.

Segundo informações apresentadas pela Unidade auditada por meio do Ofício n°

16I1SElMinC, de 30/04/2013, inexistem normativos que atribuam responsabilidades relativas ao

acompanhamento do atendimento às recomendações da CGU, bem como Manuais de

rotinas/procedimentos em que conste a definição de responsabilidades e dos papéis a serem

desempenhados pelos responsáveis e colaboradores do processo:

"Informamos que esta Pasta ainda não possui propriamente um regimento/estatuto (e/ou manual de

rotinas) que defina responsabilidades e identifique os responsáveis e colaboradores no acompanhamento

das recomendações da CGu. A rigor. estamos realizando estudos para a concepção de um sistema que

possa fazer a adequada gestão das demandas dos órgãos de controle (TCU e CGU).

Complementarmente.fazemos referência ao Memorando nO 095/2013 AECl/GM/MinC. de 16/04/2013. e

seus anexos. os quais tratam da Solicitação de Auditoria n° 201305605/017. de 08/04/2013. que tratava

do tema nos seguintes termos:

Em resposta ao item 1.2 da Solicitação de Auditoria em referência, e em complemento a resposta

encaminhada à CGU pelo Ofício n° 95/SElMinC. de 26/03/2013. Informamos que a proposta de gestão

de demandas do TCU se iniciou neste exercício por iniciativa deste AECl. por meio da identificação em�y
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diagramas (ver anexo) dos fluxos relacionados às demandas dos órgãos de controle (CGU e y: _}Y.p-Oic-c,_L------,::
constatado, a partir da observação das rotinas relativas ao acompanhamento das demandas dos órgãos

mencionados, que uma ferramenta adequada a essas necessidades deveria ser capaz de cadastrar as

solicitações e determinações dos órgãos de controle interno e externo. individualizando-as, controlando

o prazo de atendimento, bem como poder alterar tais prazos e permitir pesquisas textuais nas

informações gravadas_ Esse assunto, então, foi levado ao conhecimento do SPOA que, por sua vez,

buscou identificar soluções livres disponíveis na Administração Pública_ Entretanto, verificou-se que

nenhuma solução existente atendia razoavelmente a demanda. Assim, neste momento estamos em

tratativas com a CGTIISPOA para busca de uma solução tecnológica que atenda as necessidades

comentadas anteriormente ".

Ressalte-se, todavia, que mesmo a adoção de sistema informatizado não dispensa a

necessidade de atribuição de responsabilidades para a melhoria dos controles internos da

Unidade.

A adoção de sistema informatizado representa a utilização de uma ferramenta de

tecnologia de informação que pode, inclusive, automatizar processos, mas não que dispensará a

necessidade da definição de agentes responsáveis por operá-lo e, efetivamente, internalizar as

boas práticas decorrentes do atendimento às recomendações expedidas pelos órgãos de controle.

2.2.1.5 CONSTATAÇÃO

Baixo percentual de ateudimento de recomendações expedidas pela CGU.

Foram consignadas nos Relatórios de Auditoria nOs 201109309, 201109299, 201109310

e 201109316, 51 recomendações de Relatórios Auditoria Anual de Contas de anos anteriores

expedidas pela CGU para a Secretaria Executiva (SElMinC) e para o Fundo Nacional de Cultura.

Destas, verificou-se o percentual de atendimento foi de 52% para a Secretaria-Executiva

e que não houve atendimento a recomendações expedidas no âmbito da avaliação da gestão 2010

do Fundo Nacional de Cultura:

ÓrgãolEntidade Objeto da
Atendidas

Não
Total

% de

Recomendação Atendidas atendimento

Secretaria Executiva 13 12 25 52,00%

Fundo Nacional de Cultura O 26 26 0,00%

Total 13 38 51 25,49%

Assim, a Unidade auditada foi questionada acerca da existência de plano de

contingência implementado para sanar a situação de grande quantidade de recomendações

pendentes de atendimento ao final do exercício de 2012.

Causa

Falta de definição de sistemática

atendimento das recomendações da CGU.

para o acompanhamento/monitoramento do

Manifestação da Unidade Examinada

Dinheiro público é da sua conta.
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A Unidade Jurisdicionada se manifestou por meio do Ofício n° 16I/SElMinC, de

30/04/2013, conforme segue:

"3. No que pertine ao item 2, houve reunião em 16/04/2013, entre o Assessor Especial de Controle

Interno e o Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva, para ciência da necessidade e importãncia do

acompanhamento das recomendações da CGu. Paralelamente a esta iniciativa, o AECl i'!formou as

unidades do Mine. às recomendações pertinentes as suas respectivas áreas temáticas. por meio dos

seguintes documentos:

• Memorando nO 056.AECl, de 28/3/13, solicita que informe acerca da Constatação nO 005 .

Recomendação 001; Constatação nO 010 . Recomendação 001; Constatação n° OlJ . Recomendações

001 a 002; Constatação n° 012. Recomendações 001 a 003; Constatação n° 013. Recomendações 001,

002 e 004; Constatação nO 014 . Recomendações 001 a 002, relativo às Recomendações exaradas no

Relatório de Avaliação da Gestão n° 201109316, à SCDe.

• Memorando nO 057.AECl, de 28/3/13, solicita que informe acerca da Constatação n° 007 .

Recomendação 001 e 002; Constatação n° 008 . Recomendação 001, relativo às Recomendações

exaradas no Relatório de Avaliação da Gestão nO 201109316, à SEF/e. • Memorando nO 058.AECl, de

28/3/13, solicita que i'!forme acerca da Constatação nO 007 . Recomendação 001 e 002, relativo às

Recomendações exaradas no Relatório de Avaliação da Gestão nO 201109316, à SPOA .

• Memorando n° 059.AECl, de 28/3/13, solicita que informe acerca da Constatação nO 012 .

Recomendação 001 a 004 relativo às Recomendações exaradas no Relatório de Avaliação da Gestão nO

201109316, à SAv.• Memorando nO 060.AECl, de 3/4/13, solicita que informe acerca da Constatação

n0009 . Recomendações 001 a 004 relativo às Recomendações exaradas no Relatório de Avaliação da

Gestão nO 201109316, à SAv.• Memorando nO 061.AECl, de 4/4/13, em complemento ao Memorando n°

056.AECl, informa que o prazo interno é de 31/5/13, à SCDe.

• Memorando n° 062.AECl, de 4/4/13, em complemento ao Memorando n0057.AECl, de 4/4/13,

encaminha cópia e pane do Relatório de Avaliação da Gestão nO 201109316 referente à Constatação

005. Recomendação 001, à SEF/e.

• Memorando nO 063.AECl, de 4/4/13, em complemento ao Memorando n° 058.AECl, informa que o

prazo interno é 31/5/13, à SPOA.

• Memorando nO 064.AECl, de 4/4/13, solicita desconsiderar o Memorando nO 059. AECl, tendo em vista

que o assuntofoi reencaminhado à SCDC, à SAv.

• Memorando nO 065.AECl, de 4/4/13, em complemento ao Memorando n° 056.AECl, segue cópia do

Relatório de Avaliação da Gestão n° 201109316, referente à Constatação 012 . Recomendação 001 a

004, pelo assunto ser peninente a essa Secretaria, prazo interno 31/5/13, à SCDe.

• Memorando n° 066.AECl, de 4/4/13, em complemento ao Memorando nO 056.AECl, encaminha cópia

do Relatório de Avaliação da Gestão n° 201109316, referente à Constatação 015 . Recomendações 001 a

003, Constatação 016 . Recomendações 001 a 004 pelos assuntos serem pertinentes a essa Secretaria,

prazo interno 31/5/13, à SCDe.

• Memorando nO 067.AECl, de 4/4/13, solicita que informe acerca da Constatação n° 008 .

Recomendação 001, Constatação nO 009 . Recomendação 001, 002 e 004, Constatação nO 012 .

Recomendações 002, referente ao Relatório de Avaliação da Gestão n° 201109299 e Constatação n° 008

. Recomendação 001, Constatação nO 009 . Recomendação 001 e 002, Constatação 010 .

Recomendações 002 e 004, exaradas no Relatório de Avaliação da Gestão n° 201109310, à SPOA.

• Memorando nO 068.AECl, de 5/4/13, solicita que informe acerca das Recomendações 001 a 002,

exaradas na NOTA TÉCNICA N° 91912012/DRCUT/DRlSFC/CGU.PR, à SPOA.
• Memorando nO 069.AECl, de 5/4/13, encaminha COpia da NOTA TÉCNICA N°

73212013/DRCUT/DRlSFC/CGU.PR, que trata das recomendações emitidas no Relatório de Auditoria

nO 20lJ09309, à DRl. • Memorando nO 070.AECl, de 8/4/13, informa que a Recomendação 004 .

Constatação 012 do Relatório de Avaliação da Gestão nO 201109316, foi constatada atendida pela

NOTA TÉCNICA N° 73112013/DRCUT/DRISFC/CGU.PR, à SCDe.

• Memorando nO 071.AECl, de 8/4/13, encaminha as cópias dos Memorando nO 056 a 070.AECl, ao

Chefe de Gabinete da Secretaria.Executiva. /,J

"
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o Memorando n° 074-AEC/, de 10/4//3, solicita que a SCDC informe acerca das Recomenda�:ifuo::"'" ""'�J
(Pronac 09258) e Recomendação 14 (Pronac 09258, //3358 e 072249) da NT

12412013/DRCUT/DRlSFC/CGU-PR, de /6/11/3.

o Memorando n° 082-AEC/, de /0/4/13, solicita que a CGGP informe acerca da Recomendação 11 da NT

124120/3.

o Memorando nO 091-AEC/, de /5/4//3, solicita que a SE encaminhe às unidades memorandos, quanto ao

atendimento de recomendações citadas na NT 12412013.

4. Em resposta a esses memorandos encaminhados pelo AEC/, até o presente momento. as seguintes

unidades se manifestaram:

o Memorando nO 230/SF/MinC, de 22/3//3, encaminha o Oficio nO 8602120/3IDRCUT/DRlSFC/CGU

PR.

o Manifestações em resposta da Solicitação de Auditoria 201305605/018:

o Memorando nO /93120/3/GAB/ SAv/MinC, de /7/4/13, relativo ao Relatório de Gestão 20n09316.

o Mem. 033 DR//SF/MinC, de /814/13, relativo ao Relatório de Gestão 201109309.

o Memorando n 0/6712013/GAB/N/ SEF/C/MinC, de 1914//3, relativo ao Relatório de Gestão

20/ /093/6.

5. Adicionalmente. segue anexa tabela que demonstra a sistemática de acompanhamento

(monitoramento) no que se refere ao Plano de Providência Permanente. Cumpre destacar que os prazos

para atendimento das recomendações são 28106120/3 (Relatório de Auditoria nO 20n09316) e

30/0612013 (para os Relatórios de Auditoria n° 201109309,201109299 e 20/109310)".

Análise do Controle Interno

Segundo a manifestação apresentada, apesar de as unidades do MinC terem sido

informadas acerca das recomendações expedidas pela CGU pertinentes as suas respectivas áreas

temáticas, poucas manifestações foram apresentadas.

Ressalte-se que tais recomendações foram expedidas por meio dos Relatórios de

Auditoria nO 201109309, 201109299 e 201109310, de avaliação da gestão 2010 da Secretaria

Executiva e do Relatório de Auditoria n° 201109316, de avaliação da gestão 2010 do Fundo

Nacional de Cultura.

Tendo em vista o seu não atendimento, for realizada análise do Plano de Providências

da Unidade, já no âmbito do acompanhamento da gestão 2013. Tais recomendações, portanto,

foram reiteradas com prazo para atendimento ampliado para 28/0612013.

Assim, verifica-se que ao final do exercício de 2012, havia passivo de recomendações

pendentes de atendimento que necessitam ser acompanhadas.

Sobre o tema, cite-se trecho da Norma de Execução n° 03/2009, que compõe o Anexo I

da Portaria CGU n° 2270/2009:

"3 - Da Revisão e do Acompanhamento do Plano de Providências Permanente

3.1) O Plano de Providências Pennanente, como instrumento que consolida as medidas a serem tomadas

pelas UJ. deverá conter todas as recomendações feitas pelo órgão de controle interno competente,

acompanhadas das providências assumidas pela gestão para resoLução ou justificativas para sua não

adoção. É de responsabilidade do Gestor a garantia da execução das providências por ele assumidas

assim como de manter atualizado esse instrumento na medida da adoção de providências pelo gestor"

(grifo nosso).
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Diante das manifestações apresentadas, conclui-se que inexiste plano de contingência

para sanar a situação de grande quantidade de recomendações pendentes de atendimento.

Faz-se necessária, portanto, promover a mobilização das Unidades, no sentido de dar

atender as recomendações expedidas pela CGU.

Ressalte-se, inclusive, que as recomendações expedidas representam melhorias a serem

implementadas pela Unidade, no sentido de corrigir desvios e reforçar os seus controles internos.

Daí a importância do tempestivo atendimento às recomendações expedidas.

Recomendação 001:

Regulamentar, em normativo próprio, a sistemática de acompanhamento/monitoramento

e tratativas das recomendações e determinações expedidas pelos órgãos de Controle Interno e

Externo.

2.2.1.6 INFORMAÇÃO

Avaliação da gestão do sistema CGU-PAD.

No âmbito do Item 15 do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 12412012, uma das áreas

de análise priorizadas pela CGU é a análise da utilização do Sistema CGU-PAD.

Assim, a fim de verificar a aderência dos atos de gestão às normas relativas à utilização

do Sistema CGU-PAD, foram enviadas as seguintes solicitações iniciais de informações à

Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/001, de 14/0312013:

Sobre a existência de normativos internos da Unidade que regulam o registro de

informações no sistema CGU-PAD, a Unidade informou, por meio do Memorando n°

289/2013/CGEP/SPOA/SElMinC, de 20/03/2013, anexo ao Ofício n° 78/SE/MinC, de

22/03/2013, a existência da Portaria na 27, de 14/01/2008, da Secretaria-Executiva.

A referida portaria dispõe sobre a política de uso do Sistema CGU-PAD no âmbito do

Ministério da Cultura e de suas entidades vinculadas, regula o registo de informações, o acesso e

as habilitações de acesso ao sistema.

Ainda no que diz respeito aos normativos, a Portaria n° 120, de 30/03/2010, também da

Secretaria-Executiva, subdelega a competência para determinar a realização de sindicância e a

instauração de processos administrativos aos dirigentes de cada uma das unidades

administrativas definidas no Regimento Interno (Decreto n° 7.743/2012) e ainda que:

"Arf. 3°, (oo.) * 2° Cabe à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGEP atuar na orientação e no

suporte técnico e operacional para a condução de procedimentos correicionais no Ministério da Cultura

em apoio à autoridade instauradora, atendendo diretrizes do Órgão Central do Sistema ",

Conforme consta no Relatório de Gestão, relativamente à estrutura de pessoal para o

gerenciamento dos procedimentos disciplinares instaurados e à devida utilização do sistema

CGU-PAD na unidade "Atualmente, a CGEP conta com uma equipe de seis servidores para w

aluar na área de apuração de procedimentos sindicantes (sindicâncias e PAD's)". �."

Página 118 de 278�

www.portaldatransparencia.gov.brDinheiro público é da sua conta.

L:\SFC\DR\DRCULT\2013 DRCULT\REL. AAC\SE\SE FNC RdilllÍrio Detinitívll,uucX



E[D�-l
fi; O O O 11 4

As" ,--"'-c..:C:C:J",. " .
Ainda no Relatório de Gestão, a Unidade informa que "está em consonância com os .

preceitos contidos nos arts. 4° e 5° da Portaria n° 1.043, de 24 de 2007", os quais dispõem que:

"Arf. 4° Aos órgãos cadastradores referentes aos Ministérios são estabelecidos os seguintes prazos para

o registro das informações relativas aos processos disciplinares no CGU-PAD, a contados a partir da

publicação desta Portaria:

I . para os processos disciplinares em curso, instaurados após a publicação desta Portaria, sessenta

dias;

/l - para os processos disciplinares em curso, instaurados antes da publicação desta Portaria, noventa

dias;

/lI - para os processos disciplinares encerrados em 2006 e 2007, antes da vigência desta Portaria, cento

e vinte dias.

* 1" Após os prazos estabelecidos nos incisos I e II, todos os processos disciplinares em curso deverão ter

suas informações registradas conforme disposto no art. 1", * 3°.

* 2° Os prazos para o registro das informações dos processos disciplinares encerrados antes de 2006

serão estabelecidos por meio de portaria específica expedida pelo Corregedor-Geral da União.

Art. 5° Os órgãos cadastradores devem zelar pela integralidade, disponibilidade e confidencialidade das

infonnaçães registradas no CGU-PAD, observadas, sempre que cabíveis, as disposições do Decreto n°

4.553, de 27 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. O descumprimento das disposições desta Portaria sujeitará os responsáveis às sanções

previstas em lei".

Para a verificação do cumprimento do disposto no art. 4° supracitado, solicitou-se à

Unidade, também por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/001, de 14/03/2013, a

relação dos processos administrativos instaurados pela Secretaria - Executiva, ao longo do

exercício de 2012.

Em resposta, a Unidade informou listagem de sete processos, a qual foi comparada com

o Relatório do CGU-PAD. Verificou-se que todos foram registrados no sistema nas datas

indicadas na tabela a seguir:

Processo
Data de Data de Registro no Dias entre a instauração e o

Instauração CGU.PAD cadastro no CGU-PAD

O 140(J.00260712012-26 6/212012 231312012 46

01400.00260812012-71 271112012 2/3/2012 35

01400.00817812012-09 6112/2012 3011/2013 55

01400.00866512012-63 10112/2012 17112/2012 7

01400.012775/2012.20 4/6/2012 1/3/2013 270

01400.01637512012-93 19nt2012 19nt2012 O

01400.03146312012-15 7112/2012 1711212012 10

Contudo, verificou-se que um dos sete, o processo n° 01400.012775/2012-20 foi

cadastrado fora do prazo de 60 dias estabelecido pelo art. 4°, inciso I, da Portaria CGU nO \.043,

de 24/0712007:

Dinheiro público é da sua conta.
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"Art. 4° - Aos órgãos cadastradores referentes aos Ministérios são estabelecidos os seguintes prazos

para o registro das informações relativas aos processos disciplinares no CGU-PAD, a contados a partir

da publicação desta portaria:

I - para os processos disciplinares em curso, instaurados após a publicação desta Portaria, sessenta

dias".

Conclui-se, portanto, que dos processos administrativos instaurados durante o exercício

de 2012, 100% foram cadastrados no Sistema CGU-PAD e, destes, 85,71% foram cadastrados

tempesti vamente. Verifica-se, portanto, que a estrutura para gerenciamento da utilização do

sistema CGU-PAD tem garantido a sua utilização em níveis satisfatórios.

2.2.1.7 CONSTATAÇÃO

Deficiências na fiscalização do Contrato n° 072/2010, com o consequente descumprimento

do Termo de Conciliação Judicial firmado para a substituição dos prestadores de serviço

terceirizados em situação irregular.

Durante o exercício de 2012 foi realizada ação de controle por esta Unidade Técnica, no

sentido de verificar o cumprimento do disposto no Termo de Conciliação Judicial Geral (TCJ),

de 0511112007, firmado entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a União, representada

pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

(MPOG).

O TCJ previa que todos os prestadores de serviço terceirizados do Poder Executivo

Federal, que estivessem em situação irregular, deveriam ser substituídos até 3111212010.

O objetivo era eliminar e evitar as diversas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em

face da União, relativamente à utilização de empregados terceirizados em órgãos e entidades da

administração pública federal, em discordância com as atividades previstas no Decreto n°

2.271197.

Em síntese, foram analisadas a contratação, a definição das atividades nos termos

contratuais e a execução do Contrato nO 032/2010, firmado em 1110512010 com a empresa

Brasfort Administração e Serviços Ltda. (CNPJ n° 36.770.857/0001-38), e do Contrato n°

072/2010, firmado em 12/1112010 com o ICEP (CNPJ n° 03.333.505/0001-66).

A ação de controle realizada por esta Unidade Técnica culminou com encaminhamento

do Relatório de Auditoria n° 201118997, encaminhado à Secretaria-Executiva pelo Ofício nO

1138/2012IDRCUTIDRlSFC/CGU-PR, de 16101120\3, que relata, dentre outras questões, que as

atividades consideradas irregulares, que levaram à assinatura do TCJ, ou seja, havia a ocorrência

de terceirizados, alocados em Unidades do MinC, exercendo de atividades típicas de servidores

públicos:

"De acordo com o detalhamento do último faturamento realizado pelas contratadas, correspondente aos

serviços prestados no mês de fevereiro de 2012,fomecidos à CGU pelo MinC, têm-se 121 prestadores de

serviço pelo ICEP e 72 contratados pela Brasfort, assim distribuídos:

UNIDADE

SEFlC

ICEP

TD. %

48 39,67

BRASFORT

TD. %

22 30,56

TOTAL

TD. %

70 36,27
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UNIDADE
ICEP BRASFORT TOTAL

OTD. % OTD. % IOTD. %

DGI 32 26,45 26 36,/1 58 30,05

SCC 14 /1,57 2 2,78 16 8,29

GM 7 5,79 8 /1,/1 15 7,77

SAV 9 7,44 2 2,78 /I 5,70

S/D 7 5,79 3 4,17 lO 5,18

SAl I 0,83 2 2,78 3 1,55

DGE I 0,83 I 1,39 2 1,04

DRI I 0,83 I 1,39 2 1,04

SPC 0,00 2 2,78 2 1,04

CONJUR 0,00 2 2,78 2 1,04

SE I 0,83 0,00 I 0,52

CNPC 0,00 I 1,39 I 0,52

TOTAL 121 10000 72 10000 193 100 00

Confonne os dados acima, aforça de trabalho terceirizada estaria alocada principalmente na Secretaria

de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC), respondendo por 36,2%, e na Diretoria de Gestão Intema,

com 30,05% dos terceirizados das duas empresas citadas.

A segregação dos números, por empresa, não revela um dado diferente, vez que, no caso do ICEP, as

principais unidades são a SEFfC, que responde por 39,67% dos postos, seguida pela DGI, com 26,45%,

Por sua vez, a força de trabalho da Brasfort também está alocada principalmente na DGI (36,1 1%),

seguida pela SEFfC com 30,56%.

Em termos gerais. agrupando as unidades confonne suas atividades principais, em unidades finalísticas

e unidades meio, tem-se que os postos de trabalho do ICEP são alocados, em grande maioria (65,29%),

em unidadesfinalísticas do MinC, ao contrário da Brasfort, cuja força de trabalho está, em grande parte,

distribuída nas áreas meio, confonne demonstrado no quadro a seguir:

ATlVIDADE
ICEP BRASFORT TOTAL

Old. % nld. % Old.

F/NAUSTlCA 79 6529 33 46.48 /12

MEIO 42 34,71 38 5352 80

TOTAL 12I 10000 71 10000 192

A partir de tais informações, buscou-se verificar se os postos de trabalho decorrentes desses

contratos de prestação de serviço, especialmente nas unidades finalísticas, estavam exercendo

suas atividades de acordo com a previsão contratual e com as normas estabelecidas no Decreto

n° 2271/1997, ou seja, exclusivamente em caráter acessório e complementar, e não enquadrado

em atividades previstas no plano de cargos e salários do MinC, de competência exclusiva de

servidor público,

Mediante a técnica de entrevista aplicada aos servidores públicos e aos prestadores de serviços,

bem como em consulta aos sistemas coorporativos, constatou-se que há prestadores de serviço

no exercício de atividades exclusivas de servidores públicos, contrariando as especificações do

Termo de Conciliação Judicial.

Nesse escopo, foram entrevistados os terceirizados no quantitativo indicado na tabela abaixo,

conforme as unidades em que prestam serviço, considerando o critério de relevância dessaforça

de trabalho para as unidades do MinC:

UNIDADE ICEP BRASFORT TOTAL

SEFIC 38 21 59

DGI I 4 5

S/D 4 2 6

SPC 2 2

TOTAL 43 29 72
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Foram entrevistados 72 prestadores de serviço, o que corresponde a 37,3% dos contratados do ICEP e

da Brasfor!. Considerando os critérios de relevância e crilicidade. as entrevistas focaram especialmente

os prestadores de serviço lotados na SEF/C, ou seja, 84,4% dos terceirizados, lotados naquela

Secretaria.

Como resultado, conclui-se que atividades. consideradas irregulares, que levaram à assinatura do TCJ,

estão sendo realizadas por terceirizados contratados do ICEP e da Brasfort.

No caso dos terceirizados contratados do ICEP, tais situações foram identificadas na SEF/C. Dos 48

terceirizados contratados do ICEP que prestam serviço na SEF/C. 27,08% exercem ou estão sendo

treinados para realizar atividades típicas de servidor, portanto. não compatíveis com aquelas

estabelecidas no Contrato n° 072120/0.

Considerando os resultados das avaliaçaes, apenas para a SEF/C. há incidência dessa irregularidade

nas Coordenações-Gerais de Análise de Projetas de Incentivos Fiscais (CGAP), de Acompanhamento e

Avaliação (CGAA) e de Prestação de Contas (CGPC), todas vinculadas à Diretoria de Incentivo à

Cultura:

ICEP BRASFORT

UNIDADES Terceirizados
Desempenho de

Terceirizados
Desempenlw de atividade

AvalúuJos
atividade divergente do

Avaliados
divergente do Contrato e

Contrato e do TC} do TC}

CGAP 4 2 O O

CGPC 12 10 13 I

CGAA 7 I 3 O

CGEX I O O O

DJAP II O O O

GAB 3 O O O

CGFNC O O 4 O

SACAV O O I O

TOTAL 38 13 21 I

Entre as atividades consideradas em desacordo com o TC} e com os tennos contratuais, pode-se arrolar

a prática de diligências decorrentes de análise de projetas culturais quando de sua admissibilidade,

análise financeira das prestações de contas, instauração de tomadas de contas especiais e validação dos

pareceres técnicos:

UNIDADE ATIVIDADE

CGM Diligências decorrentes da análise de projetos

CGAP Análi....e de projetos culturai....

Análise financeira das prestaçõe.... de conta....

CGAP Instauração de Tomada de Contas E!Jpecial

Validação dos pareceres técnicos

Com relação à sistemática do desenvolvimento de tais atividades e o seu registro em notas técnicas ou

pareceres, têm-se que os terceirizados produzem os documentos decorrentes do exercício de suas

atividades, acima anotadas, e os repassam para seus superiores. para que estes façam produzir os seus

efeitos legais ",

Durante os trabalhos de campo, por meio do Memorando nO 062, de 07/0512012, a

Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da Secretaria-Executiva apresentou a seguinte

manifestação:

"2. Em relação às constatações relacionadas à Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, os

dirigentes daquela Unidade já foram notificados por meio do Memorando n° 61ICGRUDGIISElMinC.

ANEXO /. quanto aos apontamentos realizados pela equipe de auditoria e orientados a promover as

<.,<J-I
/,�
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medilÚls saneadoras de modo a adequar as atividades realizadas pelos terceirizados ao TC} ����4.�s.(..; .
no contrato n° 7212010. .

3. Deve-se consignar que como mecanismo de gerenciamento da execução contratual e diante da

distribuição da força de trabalho em cada Unidade, foi adotado umformulário padrão, que mensalmente

é encaminhado juntamente com o registro de frequência de cada colaborador, indicando as atividades

por eles desenvolvidas e requerendo da Unidade recebedora dos serviços uma avaliação, conforme se

permite verificar do ANEXO lJ desta manifestação.

4. Noutro giro, de forma preventiva, esta Administração adolou os procedimentos de dar ciência a

todas as Unidades do MinC sobre quais os perfis de trabalho que poderiam ser desempenhados pelos

profissionais vinculados a cada contrato, conforme se permite aferir por meio dos expedientes cujas

cópias seguem no ANEXO llJ".

Em relação à manifestação da Unidade, o Relatório de Auditoria 201118997 consigna

os seguintes registros:

"O Decreto n° 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública

Federal, determina que a execução indireta deve se limitar às atividades materiais acessórias,

instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou

entidade. Nessa linha, o �2° é taxativo ao não pennitir a execução indireta de atividades inerentes às

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição

legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro

geral de pessoal.

Alt. /" No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto

de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos

que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.

* }O As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem,

recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de

preferência, objeto de execução indireta.

* 2° Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais

abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou

quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

O s/", do referido Decreto, exemplifica quais tipos de atividades, em geral, podem ser objeto de

execução indireta, ao fazer menção às atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância,

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios,

equipamentos e instalações. As definições das atividades, embora exemplificativas, são claras e

objetivas, ou seja, sintetizam a natureza dos sen'iços.

O Termo de Referência, de 25.10.2010 (fis. 382 a 404), que subsidiou a contratação, havia delimitado o

entendimento sobre as atividades de "atendimento, recepção e manuseio de correspondências". De

acordo com o referido tenno, tais atividades estariam vinculadas à contratação de duas categorias

profissionais queforam denominadas de "Apoio Operacional]" e "Apoio Operacional lJ".

A primeira categoria deveria se ocupar de atendimento telefônico, serviço de recepção, registro dos

atendimentos realizados e do manuseio de correspondências. O trabalhador de Apoio Operacional Jl

(com nível superior concluído ou cursando), segundo o Termo de Referência, deve se ocupar em dar

encaminhamento às Unidades do Mine, aos documentos relativos a atendimentos, cumprindo todo o

procedimento necessário referente aos mesmos, segundo nonnativo em vigor e realizar o atendimento

eletrônico (via internet) das demandas dos proponentes.

Assim, não são especificados quais os tipos de atendimento, quais os procedimentos, nem quais os tipos

de demandas dos proponentes, vez que a apresentação de propostas ao Ministério possui várias etapas e /�
/(c..
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ritos. Nem o Termo de Referência nem o Contrato explicitaram objetivamente as atividades a serem

exercidas pelo Apoio Operacional/l.

Constataram-se casos, especificamente na SEF/C, em que os terceirizados foram utilizados para

exercerem atividades tais como diligências decorrentes da análise de projetos, análise de projetas

culturais, análise financeira das prestações de contas, instauração de Tomadas de Contas Especiais e

validação de pareceres técnicos, atividades previstas para execução por Analistas Técnico

Administrativos, constante do Edital n° 0112010.

Conforme apurado, 39,67% da mão-de-obra vinculada ao ICEP está alocada na SEF/C, o que

corresponde a 48 postos de trabalho. A Secretaria também responde por 30% da mão-de-obra ofertada

pela Brasfort, o que perfaz o total de 26 postos. Assim, a SEF/C responde por 36,27% do pessoal

terceirizado por essas duas empresas (70 postos) ".

Os fatos acima elencados revelam deficiências na fiscalização dos Contratos de

terceirização objeto desta análise, uma vez que foram constatados desvios em relação à norma

que rege a prestação de serviços auxiliares, bem como em relação às cláusulas contratuais. No

que concerne às prerrogativas da fiscalização dos contratos, convém destacar o que foi registrado

no Relatório de Auditoria n° 201118997:

"De acordo com o art. 6°, do Decreto n° 2.271/97, a Administração deve indicar um gestor do Contrato,

que será responsável pelo acompanhamento efiscalização da sua execução, registrando as ocorrências e

adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados

previstos no Contrato.

Avançando neste assunto, registra-se o item 20.6, do Tenno de Referência, do Contrato n° 7212010,

detennina que o fiscal do contrato deve realizar pelo menos quatro vistorias, uma por semana,

avaliando, entre outros itens, a execução das tarefas delegadas aos contratados. Dessa forma, em

3.12.2010, por meio do Memorando n° 762/SID/MinC, a então Chefe de Divisão da Coordenação-Geral

de Fomento a Identidade e Diversidade Étnica da SID, foi indicada para a atribuição de fiscal do

Contrato. Porém, no âmbito da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, foi designada a servidora,

matrícula Siape n° 1817892, para acompanhar e fiscalizar o Contrato n° 07212010.

O item 20.6 do Termo de Referência trata de espécie de modelo de resultado da vistoria a ser realizada

na execução do contrato. O modelo é totalmente voltado para a avaliação do prestador alocado nas

Unidades do MinC e não do serviço que a Administração contratou (atendimento, recepção e manuseio

de correspondências - "Item 3. Objeto"). Ademais, se se tratam de contratos de serviços acessórios para

atendimento, recepção e manuseio, não restou plenamente motivada a exigência do MinC para o

fornecimento de mão.de-obra com nível superior ou cursando (Apoio Operacional/l).

Pelo teor do item 20.6, do Termo de Referência, há a previsão de "Relatório de Nível de Atendimento ".

Segundo a descrição, o fiscal deve preparar, mensalmente, relatório das vistorias, efetuadas por

amostragem, em número de quatro, correspondendo a uma por semana, classificando os niveis de

serviços e atendimento em "péssimo", "regular" e "bom", Foi estipulado que a nota mensal de partida

será de 10, caso considere todos os quesitos bons. Todavia, pelo modelo adotado não é possível avaliar a

prestação do serviço em si, mas o desempenho dos postos ou pessoas contratadas, para os cargos de

Apoio Operacional I e II. Nessa senda, os quesitos de avaliação se restringem a elementos tais como:

não pennanência no posto, não utilização de crachás, impontualidade, dentre outros, relacionados à

postura profissional do terceirizado".

Assim, a atividade de acompanhamento e fiscalização, especialmente quanto às

vistorias para avaliar a execução das tarefas delegadas aos contratados, parece não ter SidO/.¥'
"
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efetiva, tendo em vista que os mesmos estavam executando atividades típicas de servidor

público, previstas no plano de atribuições dos servidores ocupantes dos cargos do Mine.

Ante esses fatos específicos, convém destacar as seguintes recomendações, exaradas por

intermédio do Relatório de Auditoria nO 201118997:

"RECOMENDAÇÃO 001
1. Observar, inclusive mediante as atividades de fiscalização contratual prevista no ar!. 6°,

do Decreto n° 2271/97, ofiel cumprimento das disposições constantes do Termo de Conciliação Judicial,

notadamente sobre o exercício de atividadesfins por pessoal terceirizado.

(... )

RECOMENDAÇÃO 003
3. Apurar os fatos e as responsabilidades pela deficiente atuação da fiscalização dos

contratos firmados com o ICEP e com a BRASFORT, no que se refere ao cumprimento da legislação e

dos próprios termos contratuais ",

É importante registrar, também, que, de acordo com o Ofício nO 4512013/SPOA/SE

MinC, de 02/0512013, o Ministério informou, providências no sentido de atender as

recomendações contidas no Relatório de Auditoria n° 201118997, inclusive quanto apuração dos

fatos e de eventuais responsabilidades na fiscalização contratual, bem como já iniciou os estudos

preliminares para as novas licitações, pelas quais pretende implementar aprimoramentos,

considerando as recomendações exaradas pela CGU.

Diante do exposto, a Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de

Auditoria nO 201305605/031, de 07105/2013,

Causa

Falha nos controles internos no que diz respeito ao acompanhamento da execução

contratuaL

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio do Memorando n° 107/2013/CGRUSPOA/SElMinC, de

1010512013, anexo ao Ofício nO I 83/SEIMinC, de 1310512013, a Unidade informou que:

"Em resposta a solicitação do subirem 1.1 que consignou: Deficiências na fiscalização do Contrato n°

07212010, com o consequente descumprimento do Termo de Conciliação Judicial firmado para a

substituição dos prestadores de serviço terceirizados em situação irregular, temos a esclarecer que

conforme informado no Memorando/CGRL n° 062, de 07,05.2012, todas as medidas visando afastar o

descumprimento do Termo de Conciliação Judicial, de 05.07.2007. foram adotadas pela Subsecretária de

Planejamento. Orçamento e Administração do Ministério da Cultura, tais como o envio dos

apontamentos elencados por essa CGU às unidades administrativas do Ministério (Mem.lCGRL n.O

6112012), para conhecimento e providências de modo a adequar as atividades realizadas pelos

terceirizados ao TC} e as listadas no contrato; realização de reuniões com os dirigentes para

conscientização da necessidade de observância àqueles normativos; e por fim. a descentralização da

fiscalização às unidades com a atestação mensal da folha de frequência e indicação das atividades

desenvolvidas pelofuncionário. (cópias anexas).

Dinheiro público é da sua conta.
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2. A referida constatação denota uma pressão reversa aos fiscais daquele contrato, exercida pelas

chefias com a injunção de atividades não inerentes aos prestadores de serviços, visando à manutenção

mínima das atividades de sua unidade administrativa. Portanto, o que foi constatado pela equipe de

auditoria não representa uma deficiência na fiscalização do contrato e sim a límpida realidade da

administração pública federal, devido à carência de servidores efetivos em seus quadros.

3. Como medida corretiva da deficiência acima mencionada expedimos nesta data o Mem. nQ

108/2013ICGLOGISPONSElMinC, solicitando à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas a inclusão

no Plano de Capacitação dos Servidores do Ministério da Cultura, de cursos de aprimoramento para os

fiscais de contratos, em especial, os contratos que envolvem a prestação de serviços terceirizados".

Análise do Controle Interno

Os documentos anexados pela Unidade demonstram ações adotadas já durante o

exercício de 2013 para a correção das situações irregulares verificadas.

Em que pese o fato de serem medidas que reforçam os controles internos da Unidade e a

fiscalização do contrato, não há demonstração de que essa fiscalização tenha sido regularmente

executada durante o exercício de 2012.

Contrariamente, o que se verificou foi a efetiva ocorrência do descumprimento do

Termo de Conciliação Judicial- TCJ, conforme já elucidado anteriormente.

Reconhece-se que a Administração Pública Federal vem enfrentando o dilema de

gerenciar da maneira adequada os seus contratos de terceirização, tanto que o TCJ teve de ser

assinado. Da mesma forma, as fragilidades do quadro de pessoal do Ministério da Cultura já

foram relatadas em item específico do presente Relatório de Auditoria.

Todavia, não se pode, como afirmado pela Unidade, equiparar a fragilidade da

fiscalização do contrato à situação rotineira, com a qual a Administração Pública poderia aceitar

conviver.

Registre-se, por fim, iniciativa, também já promovida durante o exercício de 2013, de

buscar incluir no Plano de Capacitação do MinC cursos para fiscais de contratos e, mais

especificamente, de contratos de prestação de serviços terceirizados.

3 GESTÃO FINANCEIRA

3.1 RECURSOS DISPONÍVEIS

3.1.1 CARTÃO CORPORATIVO

3.1.1.1 INFORMAÇÃO

Informações gerais sobre a gestão do uso do Cartão de Pagamentos do Governo Federal 

CPGF.

Em cumprimento aos reqUIsItos para a avaliação da gestão de uso do Cartão de

Pagamentos do Governo Federal - CPGF, no âmbito da Secretaria-Executiva do Ministério da /.y

/�
. "

Página 126 de 278

. �
www.portaldatransparencla.gov.brDinheiro público é da sua conta.

L:\SFC\DR\DRCULlUOI3 DRCULnREL. AAC\sE\SE FNC Relatório Delinitívo.docx



EDR--l
fi, O a o 11 B

Cultura - SElMinC, elaborou-se Solicitação de Auditoria n° 20\305605/005, a fim d �i=Jrc J
a UJ sobre a sistemática de concessão, utilização e controle desta forma de aquisição instituída

pelo Decreto 5.355/2005, alterado pelo Decreto 6.370/2008.

Em resposta ao questionamento por meio da Solicitação de Auditoria nO

20\305605/005, a UJ informou que o limite orçamentário destinado à utilização do cartão no

ãmbito da UJ é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por suprimento, que o prazo para aplicação de

cada suprimento concedido é de até 03 (três) meses, contados da data de concessão, conforme

prevê a norma legal, bem como a listagem de 22 processos de suprimento de fundos, os quais

foram geridos por 13 agentes supridos.

A UJ também informou que os cartões não foram utilizados para atender despesas

eventuais, inclusive em viagens e serviços especiais que exijam pronto pagamento, nem de

caráter sigiloso, sendo que todas as despesas realizadas com suprimento no Ministério da Cultura

são de pequeno vulto, dentro do limite estabelecido na legislação.

Em relação aos gastos supostamente efetuados em estabelecimentos atípicos, justificou

a UJ tratar-se de despesas realizadas na aquisição de materiais de copa e cozinha, com vistas a

atender o Gabinete da Ministra, serviço de colocação de película plástica, visando atender

solicitação do protocolo central, localizado na sede do Ministério da Cultura e aquisição de

materiais descartáveis, ou seja, material de copa e cozinha, visando atender a Representação do

Ministério da Cultura em São Paulo.

Quanto à comprovação da utilização do cartão, a UJ disponibilizou cópia dos processos

de concessão e prestação de contas, onde constam os comprovantes dos saques efetuados, os

comprovantes fiscais das despesas realizadas, bem como das faturas dos cartões. Ressalte-se,

como já mencionado, que não há discriminação das despesas realizadas.

Dos 22 processos disponibilizados à equipe de auditoria, 04 contém erros formais no

documento de Solicitação e Concessão de Suprimento de Fundos - SCFS, e O I contém outras

inconsistências, tais como:

- falta de preenchimento de campos na SCFS;

- numeração errada da SCFS;

- falta de identificação do nO do empenho no documento na SCFS;

- falta de identificação do programa de trabalho na SCFS;

- falta de numeração da SCFS; e

- inconsistência nos valores - diferença nos valores passíveis de anulação de empenho,

em relação aos valores das despesas.

3.1.1.2 INFORMAÇÃO

Falhas formais na prestação de contas de um dos processos suprimento de fundos

analisados.

Realizadas as análises relativas à execução das despesas com suprimento de fundos por

meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, verificou-se a existência de duas situações

que necessitam de esclarecimentos complementares, especificamente em relação ao processo n°

01400.022674/2012-64.

Dinheiro público é da sua conta.
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A primeira consiste no fato de que as despesas comprovadas totalizam R$ 2.786,66,

mas os valores pagos por meio de Ordens Bancárias totalizam apenas R$ 1.818, II:

Faturas do cartão comprovadas + valores devolvidos Ordens Bancárias

Vencimento Valor Folha Documento Data Valor Folha OB Data Valor Folha

10/0912012 531.45 14
Prestação

2711112012 1.342,10 47 802136 06/09/2012 531.45 18
de contas

10/1012012 154.41 21
Prestação

27/1112012 1.440,00 62 802406 10/1012012 154.41 26
de contas

10/1112012 172.71 29
GRU

20/1112012 4,56 57 802637 09/09/2012 172,71 34
2012800520

10/1212012 949.54 37 - - - 802922 10/1212012 949.54 41

Tolal 1.818,11 Tolal 2,786,66 Total 1.818,11

Tabela 01

Deste modo, aparentemente houve a realização de despesas para as quais não houve o

devido pagamento, pelo menos não com valores originários do suprimento de fundos sob análise.

Ressalte-se que consta no documento de prestação de contas (Outros serviços de

terceiros - Pessoa Física), fi. 62: ,,* Obs: O limite foi extrapolado em razão da necessidade do

aumento de faxinas, por semana, por causa da troca de bens patrimoniais da RRMG".

A segunda situação consiste no fato de que se verificou que o somatório dos valores

empenhados não corresponde ao somatório dos valores das ordens bancárias, das anulações de

empenho e da devolução realizada por GRU:

Tabela 02

Emoenbo Folba do Drocesso Valor emDenhado (A) Tolal (A)

NE 800520
06 2.500,00

Material de consumo (339030)

NE 800521
07 1.000,00 4.000,00

Outros servo de terceiros - PF (339036)

NE 800522
08 500,00

Outros servo de terceiros - PJ (339039)

Ordens Bancárias Folha do Drocesso Valor Da20 (B) Tolal (B +C)

OB 802136 18 531,45

OB 802406 26 154,41

OH 802637 34 172,71
1812,67

OB 802922 41 949,54

GRU Folha do Drocesso Valor devolvido (C)

N" de Referência 2012800520 57 4,56

Anulacão de emoenho Folha do Drocesso Valor anulado (D) Tolal (D)

NE 800520 112 1.133,34 1.133,34

Saldo remanescenle (A.B.C-D) 1.053,99

No processo, não foram encontrados documentos que demonstrem o remanejamento de

saldos ou o reforço de empenhos (em consulta ao Siafi, tais informações lambém não foram

localizadas).

Deste modo, solicitou-se, por meio da Solicitação de Auditoria nO 201305605/021, de

10/04/2013, que a Unidade esclarecesse tais fatos, mediante a apresentação de documentação C/

comprobatória. * 7

Página 128 de 278 (j(

Dinheiro público é da sua conta. \� www.portaldatransparencia.gov.br

L:\SFC\DR\DRCULT\2013 DRCULnREL. AAC\SE\SE FNC Relatório Dellnitivo.do�J\



ID�l
If!' o o o 11 9
Ll\.s�,--:.::v. I

Em resposta, por meio do Ofício n° 1451SElMinC, de 22104/20\2, a UJ encaminhou o ---

Memorando nO 35/2013/CGEXlSPONSElMinC, de 19/04/20\3 com as seguintes justificativas:

"I. Em atendimento ao Memorando nO 305/SE/Minc, que encaminha a Solicitação de Auditoria em

epígrafe, a respeito de questionamentos relativo ao suprimento de fundos concedido à servidora Cesária

Alice Macedo, por meio do processo n° 01400.02267412012-67, üiformamos que:

1.1 As despesas comprovadas totalizam R$ 2.786,66, mas os valores pagos por meio de Ordens

Bancárias totalizam apenas R$ 1.818,1 I:

Resposta: todas as vezes que o suprido efelua um saque o SIAFI gera automaticamente uma ordem

bancária (documentos em anexo), e, quando as despesas são pagas espécie (dinheiro) estes valores não

são incluídos nasfaturas emitidas pelo do Banco do Brasil.

1.2. O somatório dos valores empenhados não corresponde ao somatório dos valores das ordens

bancárias, das anulações e da devolução realizada por GRU:

Resposta: as despesas excedentes de pessoa física, no valor de R$ 440,00 (relação em anexo) foram

classificadas na natureza 33.90.39.78 (Limpeza e Conservação), por meio da nota de empenho

2012NE800522 e do documento 2012NS003847 (em anexo), considerando que a prestação de contas no

SIAFI ocorreu no dia 2/112013, data em que não seria mais possível reforçar o empenho de pessoa física

para transferir as despesas, devido aofechamento do Sistema SIAFI, para emissão de empenho".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 20\3056051035, de

\1/06/20\3, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 64/20\3/CGEXE/SPONSE, de

20106/2013, que:

"Quanto ao questionamento da Constatação 7.2, em que as despesas comprovadas são menores que os

valores pagos por meio das ordens bancárias, informamos que após analisar o referido processo, foi

constatado que sua prestação de contas foi devidamente baixada no sistema SIAFI, assim como os

estornos correspondentes ao saldo restante, retomando-o para a NE com vistas ao cancelamento, cujos

procedimentos de baixa (comprovação) e anulação do saldo da NE, totaliza o valor de R$ 4.000,00,

conforme NS's 003851, 003850, 003849, 003847, 003846, 003845, 003848,003480 e NE 800825 as fls.

103 a 110 e fl. 112 e planilha em anexo.

Informamos, ainda, que houve despesas excedentes de pessoa física no valor de R$ 440,00 e foram

classificadas na natureza 33.90.39.78 (Limpeza e Conservação) por meio do empenho 2012NE8oo522 e

do documento 2012NS003847 às fl. 106. Ocorreu que a prestação de contas no SIAPl foi realizada no

dia 02/0112013, data em que não foi possível reforçar o empenho de pessoa física, a fim de transferir

despesas, uma vez que o sistema estava encerrado para emissões de notas de empenho.

Seguem anexos ao presente Memorando os documentos comprobatórios, a fim de dirimir quaisquer

dúvidas com relação ao suprimento acima mencionado".

Anexo ao referido memorando, a Unidade também encaminhou planilha de cálculo

referente ao suprimento.

Em resposta, a Unidade apresentou II Ordens Bancárias, as quais foram somadas ao

total de Ordens Bancárias indicadas na tabela O I:

Dinheiro público é da sua conta.
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Tabela 03

Despesas comprovadas + valores devolvidos Ordens Bancárias

Documento Data Valor Folha 08 Data Valor Folha 08 Data Valor Folha

Prestação de
802136 6/9/2012 531,5 18 802377 8/10/2012 80

Contas
27/11/2012 1.342,10 47 802406 10/10/2012 154,4 26 802560 29/1112012 200

802637 9/9/2012 172,7 34 802580 1/11/2012 200 Não

802922 10/12/2012 949,5 41 802622 8/11/2012 160 consta

Prestação de
27111/2012 1.440,00 62 802153

no
1119/2012 80 802734 19/11/2012 80

Contas Não processo

802154 111912012 80 consta 802789 22/11/2012 80

GRU 802224 1719/2012 80 no 802814 26/11/2012 240

2012800520
20/1112012 4,56 57 processo

802285 24/912012 80 -

Total 2,786,66 Total 3,168,11

Tendo em vista que os valores das Ordens Bancárias referentes aos saques não são

incluídos nas faturas, foram somados apenas os valores das despesas comprovadas e das Ordens

Bancárias emitidas,

Verifica-se que persiste a diferença entre os valores pagos por meio de Ordens

Bancárias e os valores comprovados, mas, dessa vez, verifica-se que foram pagos R$ 399,45 sem

que houvesse a respectiva comprovação,

Já ao se somar os valores das Ordens Bancárias apresentadas pela Unidade à tabela 02,

verifica-se que, da mesma forma, não há correspondência entre os valores empenhados, anulados

e pagos (ordens bancárias):

Tabela 04

Empenho Folha do processo Valor empenhado (A) Total (A)

NES00520
6 2.500.00

Material de consumo (339030)

NE S0052 1

Outros serv. de terceiros - PF 7 1.000,00
4.000,00

(339036)

NES00522

Outros serv. de terceiros - PJ 8 500

(339039)

Ordens Bancárias Folha do processo Valor pago (B) Total (B +C)

OB S02136 18 531,45

OB S02406 26 154,41

OB 802637 34 172,71

OB S02922 41 949,54

OB S02153 80

OB 802154 80 3,172,67

OB 802224 80
Não constam no

OB S02285
processo

80

OB 802377 80

OB 802560 200

OB 802580 200

Dinheiro público é da sua eonta.
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OB 802622 160
L�� ,

OB 802734 80

OB 802789 80

OB 802814 240

GRU Folha do orocesso Valor devolvido (C)

N' de Referência 2012800520 57 4,56

Aoolacio de emoenho Folha do orocesso Valor anulado (D) Total (D)

NE 800520 112 1.133,34 1.133,34

Saldo remanescente (A-B-C-D) -306,01

C-_..

DR. ]
' 000120

'..:::.'," V'" "".

Mesmo se considerado as "despesas excedentes de pessoa física, no valor de R$ 440,00

(relação em anexo) foram classificadas na natureza 33.90.39.78 (Limpeza e Conservação), por

meio da nota de empenho 2012NE800522 e do documento 20J2NS003847", ainda assim, não há

correspondência entre os valores empenhados e pagos.

o limite de gastos do suprimento de fundos, que era de R$ 4.000,00, não foi

extrapolado. Contudo, o somatório dos empenhos anulados e das ordens bancárias expedidas

ultrapassam o valor total empenhado de R$ 4.000,00.

Em suma, verificou-se que a prestação de contas do suprimento de fundos em questão

apresenta as seguintes falhas formais:

a) ausência do registro das ordens bancárias de saque no referido processo; e

b) os documentos relativos à prestação de contas apresentam um somatório de

R$ 2.782,10 gastos (fls. 42, 47 e 62), mas as Ordens Bancárias totalizam 3.172,67, de modo que

existem R$ 390,57 não informados na prestação de contas.

Em análise à manifestação da Unidade, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n°

201305605/035, de 11/0612013, verificou-se que a nova memória de cálculo apresentada, de fato

demonstra, regularidade do suprimento de fundos.

Todavia, comparando-se as informações apresentadas com o formulário de Prestação de

Contas, fi. 62, datada de 27/11/2012, verificou-se que houve o registro de comprovantes de

despesa com valores divergentes, a exemplo do recibo datado de 26/11/2012, que consta na fi.

102 com o valor de R$ 80,00, mas foi registrado no formulário de Prestação de Contas com o

valor de R$ 240,00.

Diante da nova manifestação da Unidade verifica-se que, de fato, houve a ocorrências

de falhas formais na prestação de contas, mas que os valores utilizados pela suprida foram

regularmente comprovados.

3.1.1.3 INFORMAÇÃO

Análise dos controles internos da área de gestão do Cartão de Pagamento do Governo

Federal.

Com vistas a realizar a análise da adequabilidade da estrutura de controles internos

administrativos para garantir o regular uso dos cartões de pagamento, conforme o Item 9, letra

"b", do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO 12412012, foram enviados questionamentos à

Unidade por meio da Solicitação de Auditoria nO 201305605/005, de 14/03/2013.

Dinheiro público é da sua conta.
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Em resposta, por meio do Memorando n° 2212013/CGEXlSPONSElMinC, de

19/03/2013, anexo ao Ofício n° 79/SElMinC, de 22/0312013, a Unidade apresentou as

informações requeridas, as quais se passa a analisar.

Ambiente de Controle

Questionada sobre a normatização utilizada (regimento, estatuto, normas, manuais,

organograma etc.), que formalizam as atividades e procedimentos relacionados à gestão do uso

do Cartão de Pagamentos, informou a UJ que o Ministério da Cultura, no momento da

concessão, disponibiliza para o suprido, o Manual de Suprimento de Fundos, elaborado por esta

Controladoria-Geral da União, disponível no sítio e1etrõnico da CGU (www.cgu.gov.br).

contendo perguntas e respostas, bem como informa sobre toda legislação que trata de

Suprimento de Fundos.

Sobre a existência de normativos internos que determinem os responsáveis pela gestão

do uso de cartão de pagamentos, como ordenador de despesas, suas atribuições e

responsabilidades, informou a UJ sobre a edição da Portaria n° 59 de 22/09/2ooSlMinC (D.O.U.

23/09/2OOS), onde dispõe sobre a utilização do Cartão de Pagamento no âmbito do Ministério da

Cultura e das Entidades Vinculadas, cuja cópia foi encaminhada à equipe de auditoria.

Finalmente, sobre o questionamento relativo à existência de organograma hierárquico

dos departamentos/secretarias, com respectivas atribuições e responsabilidades, bem como os

atos publicados de delegação de autoridade do último ano a UJ informou que, no que se refere a

Suprimento de Fundos, o Ministério da Cultura não dispõe de estrutura nesse nível de

solicitação.

Avaliação de Risco

Questionada sobre os instrumentos utilizados para identificação dos riscos e pontos

críticos, tanto na liberação do Cartão por parte do ordenador de despesas quanto no uso pelo

servidor do CPFG, a UJ informou sobre a preocupação, no momento da concessão, para que

mais de um suprimento não seja concedido no mesmo período de aplicação, visando minimizar

erros no momento do pagamento das faturas, além de não conceder um terceiro suprimento,

enquanto o suprido não houver prestado contas do primeiro e também não conceder suprimento a

servidor que estiver em alcance, ou se for responsável por almoxarifado.

Quanto às medidas de prevenção, a UJ informou que o suprido recebe orientações via e

mail, contendo a legislação e as demais recomendações, visando à utilização correta do

suprimento concedido.

Procedimento de Controle

No que se refere aos questionamentos sobre as medidas corretivas adotadas no caso de

desvios no cumprimento das legislações pertinentes ao uso do CPGF, a UJ informou que, caso

seja detectado má aplicação do recurso concedido, o suprido será informado e solicitado a

devolver o recurso por meio de GRU.

Dinheiro público é da sua conta.
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Quanto à sistemática para assegurar que no caso de desvios no cumpri A "6-:diC(., ..
legislação por parte do portador do cartão ou ordenador de despesas, ou outro servidor envolvido

na gestão do cartão, sejam feitas tempestivamente, a UJ informou que no momento da análise da

prestação de contas do suprimento de fundos, é verificado se houve alguma impropriedade e, em

caso positivo, é solicitado esclarecimento com vistas a sanar a pendência. No caso de

identificação de inconformidades em relação à legislação pertinente, o suprido é questionado via

contato telefônico, e-mail ou despacho, onde são relacionadas as impropriedades, afim de saná-

las ou corrigi-Ias.

Informa ainda a UJ, que as falhas mais comuns são: falta de atesto nos documentos

fiscais, falta de anexação de algum documento fiscal de compra ou aquisição de serviços,

visando à correta análise da prestação de contas e posterior baixa de responsabilidade.

Quanto à existência de priorização para o uso do cartão em atividades mais sensíveis

como, por exemplo, em função da finalidade (viagens sigilosas, despesas sigilosas, de pequeno

vulto) e modalidade do cartão (saque ou fatura), repise-se a resposta da UJ no sentido de que os

Suprimentos de Fundos concedidos no âmbito do Ministério da Cultura, são para atender

despesas de pequeno vulto, sendo que para despesas na modalidade de saque, é autorizado até o

limite máximo de 30% do valor concedido ao suprido. Quanto ao caráter sigiloso, informa que

não são realizadas viagens ou despesas de pequeno vulto de caráter sigiloso no âmbito do Mine.

Informação e Comunicação

Quanto aos questionamentos sobre a utilização de indicadores para identificar

fragilidades, bem como acompanhar os processos envolvidos na gestão do uso do Cartão de

Pagamentos, a UJ informou sobre a inexistência de tais ferramentas para identificar fragilidades,

sendo que o acompanhamento se faz através de consultas ao SIAFI, para analisar os prazos de

aplicação e de prestação de contas, a fim de efetuar alerta ao suprido.

Monitoramento

Por fim, registramos a inexistência de documentos ou relatórios com a finalidade de

acompanhar ou monitorar as ações desenvolvidas no exercício de 2012, em atendimento a

eventuais determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU e CGU), relativamente à

gestão do cartão de pagamento.

Quanto aos gastos propriamente ditos, avaliou-se aqueles supostamente caracterizados

como atípicos. Após análise dos comprovantes encaminhados à equipe de auditoria, não restou

dúvidas quanto à atipicidade daqueles gastos.

Analisou-se, também, os comprovantes resultantes das compras por meio de saques e

constatou-se que não houve descumprimento da norma. As despesas estão comprovadas e

justificadas nos processos.

Portanto, quanto ao cumprimento da legislação e à avaliação dos controles Internos

Administrativos no âmbito da Secretaria-Executiva, verificou-se consistência nas respostas e nas

justificativas apresentadas pela UJ, que foram consideradas nas análises dessa Unidade Técnica
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para a conclusão sobre a avaliação da gestão bem como a adequabilidade da estrutura dos

controles internos, para garantir a regularidade do uso dos cartões pela UJ.

Contudo, não podemos deixar de informar que há falhas nos controles internos, no

sentido em que foram encontrados erros formais e inconsistências em 4 dos 22 processos

disponibilizados, representando 18,18%, situação que merece preocupação pela UJ, mesmo

levando em conta o esforço da UJ para evitar tais situações.

4 GESTÃO PATRIMONIAL

4.1 BENS IMOBILIÁRIOS

4.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

4.1.1.1 INFORMAÇÃO

Infonnações gerais sobre a gestão do Patrimônio Imobiliário da Unidade ao longo do

exercício de 2012.

Para a análise da gestão do patrimônio imobiliário da Unidade, em conformidade com o

disposto no Item 13 do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO 124/2012, foram solicitadas

informações à Unidade por meio da Solicitação de Auditoria (SA) n° 201305605/004, de

14/03/2013, relativamente aos critérios utilizados para as avaliações dos seguintes imóveis:

Data da
Data da

Valor do
Município! R1P do Imóvel. Regime de Tipo de

Avaliação
Validade da

Terreno
UF SPlUnel Utilização Destinação

do Imóvel
Avaliação do

Utilizado (R$)
Imóvel

SalvadorlBA 3849007865007
Em Regularização - Edifício!

111212011 1112/2013 15.849.355.04
Cessão Prédio

RecifeIPE 2531009505000
Em Regularização - Edifíçio!

1/1212011 1/12/2013 2.359.500.24
Cessão Prédio

Nova
Entrega -

IguaçuIRJ
5869000195001 Administração Complexo 20/1212011 20/12/2013 65.002.90

Federal Direta

Entrega -

Sem
São Paulo/SP 7107005235008 Administração Sala 080/912011 8/9/2013

informação.
Federal Direta

Em resposta, por meio do Memorando n° 15/2013 - CIMAN/CGRUSPOA/SEIMinC,

de 21/03/2013, anexo ao Ofício n° 81/SEIMinC, de 22/03/20\3, a Unidade informou que os

critérios de avaliação de imóveis encontra-se disponível no endereço eletrônico

https://spiunet.spu.planejamento.gov.brlDefault.asp, no Manual do SPlUnet.

A Unidade também apresentou as fórmulas utilizadas para o cálculo das referidas

avaliações, de modo que, com base nas informações prestadas pela Unidade, se verifica a

aderência de seus procedimentos ao disposto no Manual do Sistema.

Por meio da referida SA

realizados, durante o exercício de

Dinheiro público é da sua conta.
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Também por meio do Memorando supracitado, a Unidade informou que não realizou'-q1rli\:sqtier-l/..... J
despesas de manutenção.

4.1.1.2 INFORMAÇÃO

Ocupação de imóvel funcional por servidor aposentado em processo judicial de

reintegração de posse.

Em consulta ao Portal da Transparência, verificou-se que o servidor aposentado (CPF n°

***.443.146-**) ocupa imóvel funcional desde 07.05.1991.

Já em consulta ao Siape, verificou-se que desde julho/20l2, tem sido descontada na

folha de pagamento do servidor, mensalmente, a taxa de ocupação de imóvel funcional, no valor

de R$ 530,00.

Tendo em vista que o servidor está aposentado e que o art. 16, inciso V, do Decreto n°

98011993 dispõe que a aposentadoria faz cessar o direito à permissão de uso de imóvel

residencial, solicitou-se por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/010, de 19.03.2013,

esclarecimentos para permissão de uso do imóvel pelo servidor aposentado e que a Unidade

informasse o imóvel que tem sido ocupado.

Em resposta, pelo Ofício nO 94/SEIMinC de 25.03.2013, a Unidade informou que o

servidor aposentado ocupa o imóvel funcional situado em BrasílialDF desde 07/0511991 e que no

momento encontra-se em retomada judicial, por meio da Ação de Reintegração de Posse nO

44944-87.2012.4.01.3400, junto à 22' Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira

Região.

Tendo em vista que a questão da ocupação do imóvel por servidor aposentado foi

judicializada, resta justificada até que se alcance um provimento jurisdicional definitivo.

4.1.1.3 CONSTATAÇÃO

Desatualização das avaliações de 05 imóveis no Sistema SPIUnet.

Em consulta ao Sistema SPlUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso

Especial da União), verificou-se que os seguintes imóveis estão com as atualizações vencidas:

Data da
Data da

Valor do
Município! RIP do Imóvel. Regime de Tipo de

Avaliação do
Validade da Proprietário do

Terreno
UF SPlUnet Utilização Destinação

Imóvel
Avaliação do Imóvel. SPIUnet

Utilizado
Imóvel

União dos
Em

Palmares!AL
2885000305007 Regularização Terreno 10/1012000 10/10/2002 Sem informação. 3.000,54

- Entrel1;a

Entrega

Sabará/l\lfG 5133000085006 Administração Casa 4/5/2001 04/05/2003 IPHAN 41.250,00

Federal Direta

Fundação Inslituto

Rio d,
6001026435005

Cessão Edifício!
2213/2000 221312002

Brasileiro d, S,m

JaneirolRJ Outros Prédio Geografia , informação.

Estatística

Rio d,
Entrega -

JaneirolRJ
6001028275005 Administração Palácio 22n12009 22nnOll Sem infonnação. 21.315.674,81

Federal Direta
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7107004815000 Sem informação. 3.266.017.00

Os referidos imóveis estão registrados no Sistema SPIUnet para a Unidade Gestora na

420001 - Coordenação-Geral de Serviços Gerais/SPOA/SE/MINC e estão na situação de

"Ativo" do referido sistema.

Em razão disso, foram solicitadas à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria na

201305605/004, de 14/03/2013, informações sobre as providências que têm sido adotadas pela

Unidade para atualização dessas avaliações.

Causa

Falha nos controles internos da Unidade no que diz respeito à gestão de imóveis.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio do Memorando na 15/2013 - CIMAN/CGRUSPOA/SElMinC,

de 21/03/2013, anexo ao Ofício na 81/SElMinC, de 22/03/2013, a Unidade informou que:

"Será realizado neste exercício a solicitação da criação da Comissão Especial com Q finalidade de

executar o inventário físico-financeiro dos Bens Imóveis do Mine, com o objetivo de proceder a

atualização das avaliações dos imóveis ".

Análise do Controle Interno

De acordo com a Orientação Normativa GEADE-004/2003, da Secretaria do Patrimônio

da União - SPU - estabelece no item "4.6 Prazo de validade da avaliação" que "4.6.2 Terão

validade por 24 meses as avaliações elaboradas: (oo.) c) parafins cadastrais e contábeis".

Expirada a validade da avaliação dos imóveis, deve ser realizada nova avaliação para

atender ao disposto no normativo. Contudo, tal prática não foi evidenciada, tendo em vista que

ao final do exercício de 2012, 05 imóveis cadastrados no SPIUnet, sob a responsabilidade da

Unidade, estavam com as suas avaliações pendentes de atualização.

Recomendação 001:

Realizar a atualização das avaliações dos imóveis de RIP nas 2885000305007,

5133000085006, 6001026435005, 6001028275005 e 7107004815000, elaborando, para tanto,

planejamento, com cronogramas e metas, para o cumprimento de tal atividade.

4.1.1.4 CONSTATAÇÃO

Existência de saldo em conta contábil de imóveis sem o respectivo registro no SPIUnet.

Já em consulta ao Sistema Siafi Gerencial, verificou-se a existência de Saldo em Contas

de Imóveis de Uso Especial não Registrados no SPIUnet (saldo sem RIP - Registro Imobiliário

Patrimonial), conforme a tabela a seguir: k' V

,'"
,,""
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Por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/004, de 14/03/2013, foram

solicitadas justificativas para o não registro destes imóveis no SPIUnet.

Causa

Falha nos controles internos da gestão de imóveis.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio do Memorando n° 15/2013 - CIMAN/CGRUSPOA/SEIMinC,

de 21/0312013, anexo ao Ofício n° 81/SEIMinC, de 22/03/2013, a Unidade informou que:

"Em consulta ao Sistema SIAFl, verificou-se que o saldo da conta 1.4.9.2.1.1.92.00 referente a

instalações, conforme documentação comprobatória emitida pelo SIAFI. Entretanto não é necessário o

cadastro no SPIUnet, por não se tratar de imóvel".

Análise do Controle Interno

A Unidade também apresentou os comprovantes do Siafi que deram origem à parcela

dos valores registrados na referida conta contábil. Tratam-se dos seguintes documentos:

Documento Valor I Favorecido Observação

Saldo anterior a Ol/dezembro R$ 165.752,99

1999NLOO0494 R$ 71.037,00
000.289.986/ Apropriação em restos a pagar das notas fiscais nOs

0006-12 17034,17035,17036,17037,17038 e 1703999.

I 9990B002758 R$ 26.310,00
Elevadores Atlas Pagamento de Notas Fiscais nO 16218 e

Schindler S/A I 6219/ou1199

Total R$ 97.347,00

Saldo da Conta 14211.92.00 em 3111212012 I R$ 263.099,99

Diferença não justificada I R$165.752,99

Assim, verifica-se que do saldo de R$ 263.099,99 registrado na conta contábil

149211.92.00-lnstalações, restam R$ 165.752,99 que não foram justificados.

Sobre a referida conta, o Manual do Siafi dispõe que:

"Capítulo 020000 - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi

Seção 021100 - Outros Procedimentos

Assunto 021107 - Imóveis de Propriedade da União

3./.5.4. As benfeitorias. obras ou reformas que/orem realizadas nos imóveis e os imóveis a registrar,

que forem incorporados aos imóveis de uso especial deverão ter os seus saldos baixados, no SIAFl, pelo

evento 54.0.477 e após a baixa deverão ser atualizados/registrados pelo SPIUnet. Entre os valores das

benfeitorias e obras, incluem-se os das contas 1.4.2.1.1.80.00 - ESTUDOS E PROJETOS, 1.4.2.1.1.91.00

- OBRAS EMANDAMENTO e 1.4.2.1.1.92.00 -1NSTALAÇÕES

(. .. )
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Seção 020300 - Macrofunçães

Assunto 020318 - Encerramento do Exercício

6.9.1.7 - A conta. 14211.92.00 - INSTAL4COES. deverá conter apenas os valores relativos a materiais,

equipamentos e custos de instalações com a característica de complementar indiretamente o imóvel".

Desse modo, sobre o saldo não justificado de R$ 165.752,99, não foi possível verificar a

adequação de seu registro ao Manual do Siafi.

Recomendação 001:

Verifique a origem do saldo restante de R$ 165.752,99 , registrado na conta contábil

1.4.9.2.1.1.92.00, não justificado pela Unidade em sua manifestação e, caso se verifique que este

saldo deva ser registrado no SPIUnet, providencie o devido registro.

4.1.1.5 INFORMAÇÃO

Informações gerais do contrato de Locação do Edifício Parque Cidade

Para avaliação da gestão de bens imobiliários pela Unidade Jurisdicionada durante o

exercício de 2012, foi selecionado para análise o processo n° 01400.005269/2010-12, que diz

respeito à locação de oito pavimentos no imóvel situado no Edifício Parque Cidade.

o imóvel abrigava diversas Unidades da Administração Direta do Ministério da Cultura

- MinC (que não estão alocadas na Sede do Ministério, situada na Esplanada dos Ministérios, em

Brasília/DF) e a sede da Fundação da Cultural Palmares - FCP.

o referido processo foi selecionado, com base nos critérios de materialidade e

relevância, para a análise da execução do contrato ao longo de 2012. Contudo, para o real

entendimento dos atos de gestão praticados durante o exercício de 2012, mostrou-se

indispensável a análise do planejamento da contratação e da celebração do contrato, apesar de

tais atos de gestão terem sido realizados em exercícios financeiros anteriores.

Em suma, o objeto da contratação é a locação de oito pavimentos e suas

correspondentes vagas de garagem do imóvel não residencial do Edifício Parque Cidade (situado

no Setor Comercial Sul, quadra 09, Brasília/DF), pelo período de 60 meses, até 18/07/2015. A

área útil locada é de 24.539,55 m2 e, somando-se a área das garagens, a área total locada é de

35.939,55 m2•

Para tanto, foram firmados quatro contratos entre os locatários MinC e FCP e as quatro

empresas Locadoras, distribuídas proporcionalmente às suas cotas-parte do imóvel.

A seguir, síntese dos contratos assinados e dos valores reajustados anualmente:

Contrato Cota.
Valores Rateio. exercício 2012 3

Locatário Mine FCP
n" Parte Contato I 1° Aditivo 1

(618) (218)

Cedro Participações e

054/2010 Empreendimentos Ltda (CNPI 33,34% 6.273.254,20 6.797.698,47 5.098.273,85 1.699.424,62

n" 05.398.090/0001-34)

057/2010
Estrutural Empreendimentos

25,00% 4.704.000,00 5.097.254,40 3.822.940,80 1.274.313,60
LTDA (CNPI n"

7{",'�
.v
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Valores Rateio - exe .1::.'.- ..

Contrato
Locatário

Cota-
Mine FCP

0° Parte Contato I 1° Aditivo 2 (618) (218)

01.715.970/0001-36)

JVA Construções e

05812010 Incorporações LIDA (CNPJ n° 25,00% 4.704.000,00 5.097.254,40 3.822.940,80 1.274.313,60

36.764843/0001-01 )

Polis Participações e

05912010 Empreendimentos LIDA (CNPJ 16,66% 3.134.745,60 3.396.810,33 2.547.607,75 849.202,58

n° 07.204.468/000 147)

Total 100% 18.815.999,80 20,389,017,60 15.291,76320 5.097,254 40

I Assinado 19/07/2010.

2 Assinado 11/0112012.

3 Rateio proporcional à quantidade de pavimentos ocupada por cada um dos órgãos (6 andares ocupados pelo Mine e 2 andares

ocupados pela FCP), de acordo com o registrado nos Termos de Contrato.

Em 2013, foram assinados Termos de Apostilamento para o reajuste dos valores

contratuais,

Em conformidade com o pacto contratual, ao MinC foram destinados os pavimentos do

7° ao 12° andares, ao passo que à FCP couberam o I ° e 2° andares daquela edificação, bem

como as respectivas vagas de garagem.

Acessoriamente, conforme Carta (fl, 1673), encaminhada à CGRL pelo Síndico Central

do Edifício Parque Cidade (em razão de deliberação da Assembleia Geral Ordinária do

condomínio), o valor mensal da taxa de condomínio para o ano de 2012, proporcional à área

locada, é de em R$ 109,925,02 e o total anual é de R$ 1.319,100,24,

Rateio. exercício 2612

Valores para 2012 Mine FCP

(618) (218)

Locacão 20.389.017,60 15.291.763,20 5.097.254,40

Taxa de condomínio 1.319.100,24 989.325,18 329.775,06

Total 21,708.11784 16.281.088.38 5.427.029.46

Verifica-se, portanto, que os custos com a locação do imóvel Parque Cidade, no ano de

2012, a serem rateados pelo Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares totalizam R$

21.708.117,84.

De acordo com o Relatório de Gestão 2012 da Secretaria-ExecutivalMinC, em 2012, o

valor total liquidado no âmbito do Programa 2107 - Gestão e Manutenção do Ministério da

Cultura foi de R$ 89.030,228,62, Assim, os R$ 16,281.088,38 referentes ao valor da locação e da

taxa de condomínio representam 18,29% do total liquidado em 2012.

Já em relação à FCP, os R$ 5.427.029,46 relativos ao aluguel e à taxa de condomínio

representam:

Total liquidado do
Valor do aluguel +

Programa Nome Programa taxa de condoDÚnio % (B/A)
Programa (A)

IBI

2027 Cultura: Preservação. Promoção e Acesso 6.900.012,55 78,65%

Programa de Gestão e Manutenção do
5.427.029,46

2107
Ministério da Cultura

12.156.805,75 44,64%

Total Liouidado 2012 19,056.818.30 2848%

Dinheiro público é da sua conta.
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Verifica-se que a locação do imóvel Parque Cidade, compartilhado pelo MinC e pela

FCP, custou R$ 21.708.117,84, ao passo que o total de empenhos liquidados da FCP em 2012

totalizou R$ 19.056.818,30.

Ou seja, o gasto da FCP com alocação representa 78,65% do total liquidado em suas

atividades finalísticas, por meio do programa 2027.

4.1.1.6 CONSTATAÇÃO

Locação de imóvel sem a realização de estudos técuicos que demoustrem a uecessidade da

Unidade da área total locada e, consequentemente, a adequação do objeto aos requisitos

para a realização de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n°

8.666/93.

O processo administrativo nO 01400.00526912010-12, foi instaurado para a locação de

imóvel para a acomodação da força de trabalho e das estruturas físicas das Unidades do MinC

não instaladas na Esplanada dos Ministérios.

A locação foi realizada por meio de dispensa de licitação fundamentada no art. 24,

inciso X, da Lei n° 8.666/93:

"Arf. 24. É dispensável a licitação:

(... )

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da

administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem Q sua escolha, desde que (}

preço seja compatível com o valor de mercado. segundo avaliação prévia ".

Com base na análise do dispositivo legal, verifica-se que existem dois aspectos a serem

examinados, a fim de se avaliar a regularidade da locação do imóvel por dispensa de licitação: A

um, que o imóvel locado detenha características que o tomem único, imprescindível para a

Administração, ou seja, deve estar configurada a inexistência de outro imóvel apto a atendê-la. A

dois, a adequação do preço pago aos valores de mercado.

Verifica-se, portanto, que a utilização desse dispositivo como amparo legal para a

contratação somente é possível quando se identifica um imóvel específico cujas instalações e

localização sinalizem que ele é o único que atende ao interesse da administração.

A Lei 8.666/93 (art. 26) impõe a exigência de legalidade do ajuste. A justificativa

expressa, desse modo, acarreta maior racionalidade no uso de imóveis e de recursos públicos,

evitando, inclusive, que tais contratos sejam celebrados mesmo quando existem outros imóveis

públicos disponíveis.

Também o Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão n° 34311997 - Plenário, já

havia exigido ao menos duas condições indispensáveis para realizar a dispensa de licitação para

a aquisição ou locação de imóveis, nos seguintes termos:

"Para se promover a dispensa de licitação destinada à aquisição ou locação de imóvel, a norma impõe a

observância de pelo menos duas condições essenciais, dentre outras: r) necessidade de instalação e

localização; e 2°) avaliação prévia para se apurar a compatibilidade do preço com o valor de mercado. /�.

/,,'"
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Essas condições devem ser aferidas de forma hannônica no contexto da lei de licitações, �il;Ío::$l1'Ym""""_
consideração todos os princípios e preceitos. para evitar interpretações distorcidas ",

Cabe também destacar o trecho citado no Acórdão 44412008 - Plenário do Tribunal de

Contas da União:

"Em princípio, a Administração compra ou loca mediante Licitação.. , tais e tantas podem ser as

contingências do mercado, variáveis no tempo e no espaço, a viabilizarem Q competição. Mas se a

operação tiver por alvo imóvel que atenda Q necessidades específicas cumuladas de instalação e

localização do serviços, a área de competição pode estreitar-se de modo a ensejar a dispensa... Nestas

circunstâncias, e somente nelas, a Administração comprará ou locará diretamente, inclusive para que

não se frustre a finalidade a acudir. (Jessé Torres Pereira Júnior. Comentários à Lei das Licitações e

Contratações da Administração Pública, 5" Edição, pago 277)"

Em 16/07/2010 foi publicado, pela Secretaria Executiva do MinC, no Diário Oficial da

União o Extrato de Dispensa de Licitação nO 2112010 com o seguinte objeto: locação de imóvel

para a instalação e funcionamento de unidades administrativas do Ministério da Cultura.

A Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura entendeu adequado o enquadramento de

dispensa do caso sob comento e registrou, por meio do Parecer n° 585/201O-CONJURlMINC,

que no que tange à necessidade do referido imóvel para desempenho das atividades

administrativas do MinC, tem-se que tal requisito encontra-se justificado e evidenciado nos

autos, nos quais a Diretoria de Gestão Interna, em síntese, assevera a premente necessidade de

locação de espaço físico, em razão da reestruturação do MinC (Decreto nO 6.835/2009), de forma

a comportar todo o corpo de servidores.

Diante do exposto, foram realizadas as seguintes análises relativas à definição do objeto

contratado:

O processo nO 01400.005269/2010-12 se [mCla com o Termo de Referência, sem

número, datado de 05/0212010, fls. 02/08, em que o objeto da contratação teve a área útil

estimada entre 3.500 e 5.000 m2:

"Locação de imóvel, na região central de Brasília/DF, com capacidade para abrigar cerca de 300

pessoas.

O imóvel deve conter as seguintes características:

Características Dimensionamento

Area útil oara instalação de estações de trabalho Entre 3.500 e 5.000 m2

Sanitários
Em conformidade com () regramento estabelecido pela Secretaria

de Saúde do Distrito Federal

Cova Uma copa para cada xrnpo de 100 pessoas

Depósito e almoxarifado 50m2

GaraKem Mínimo de 50 vaRas

Em análise ao Termo de Referência verifica-se que não foram apresentados critérios

para estipular a necessidade de 3.500 a 5.000 m2 de área útil.

A despeito da existência de especificação, no Termo de Referência, de que o imóvel

atenda a certos requisitos relativos à infraestrutura de rede de dados, rede elétrica, iluminação,

climatização, banheiros, medidores de energia e de água e da quantidade mínima de 50 vagas de /�

/,,-�
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garagem, não há qualquer estimativa da área a ser utilizada por cada Unidade, pela quantidade de

servidores, por arquivos ou qualquer outro critério.

De fato, a própria definição de uma faixa tão extensa de metragem (1.500 m2)

demonstra a fragilidade da definição do objeto a ser contratado pela Unidade.

Elaborado o Termo de Referência, em 25/0 1/20 10, a Unidade encaminhou, por meio do

Ofício n° 011/CGRUDGI/SElMinC, consulta à SPU (Secretaria de Patrimônio da União) sobre a

disponibilidade de imóvel de 6.000 m2 localizado nas regiões da Esplanada dos Ministérios, da

Asa Norte ou da Asa Sul de BrasíliaIDF; e que, em resposta, o referido Órgão informou, pelo

Ofício n° 861201O/SEDEC/SPUIDF, de 01/0212010, não havia, naquele momento, imóvel da

União disponível com as características que poderiam atender ao pleito (fl. 10)

Diante da negativa, foi divulgado no Correio Braziliense, de 21/02/2010, anúncio,

assinado pelo Coordenador-Geral de Recursos Logísticos, contendo o interesse do MinC em

alugar imóvel de 6.000 m2 e a solicitação de que os interessados, que possuíssem imóveis nessas

condições, enviassem suas propostas ao Ministério.

Foram recebidas cotações de preço e, com base em análise sintetizada na Nota Técnica

n° 02/CGRUDGI/SElMinC, de 22/03/2010, fls. 277/283-v, da Coordenação-Geral de Recursos

Logísticos - CGRL, decidiu-se locar o imóvel situado no Setor Bancário Norte, quadra 02, cuja

locatária é a empresa Stylos Engenharia.

Consta na referida Nota Técnica a seguinte "Razão da escolha do fornecedor":

"Relativamente aos imáveis apresentados. () Mine está levando em consideração mais de uma

alternativa, haja vista que o imóvel de menor valor apresentado não atende aos adequados requisitos de

localização, além de possuir histórico de inundação, o que pode, além de comprometer a segurança dos

bens e das pessoas, causar prejuízos à Administração Pública; o segundo imóvel possui registro de

vinculação contra (} Grupo OK e existem ações na União contra esse Grupo; e (} terceiro imóvel atende

plenamente aos interesses do Mine e viabilizará (} compartilhamento de espaços com (} Instituto

Brasileiro de Museus -IBRAM".

Ressalte-se, ainda, que na supracitada Nota Técnica foi registrado o fato de a construção

do Edifício ainda estar sendo concluída e que isso não representou óbice à locação do imóvel

situado no Setor Bancário Norte, quadra 02. Tanto é que:

a) Foi elaborada a minuta do contrato, fls. 285/289, a ser firmado para a locação do

imóvel situado no Setor Bancário Norte, quadra 02, bloco N, com a área total de

6.112,57 m2, no valor de R$ 39,00 por metro quadrado, valor mensal de R$

283.390,23 e valor anual de R$ 3.400.682,76; e

b) Foi também expedido o "Certificado de Disponibilidade Orçamentária n°

031/2010", fl. 293, no valor de R$ 2.145.512,07 referentes à vigência do contrato

durante o exercício de 2010.

Contudo, na sequência do processo, fi. 296, consta despacho do então Diretor de Gestão

Interna, CPF nO •••.662.401-•• , datado de 01/04/2010:

"1. Tendo em vista as recentes chuvas ocorridas, que evidencíaramfragilidades na estrutura do Edif{cio

Elcy Meireles e provocou alagamento em diversas Unidades (inclusive motivando no encaminhamento do . /,f

/",G
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Ofício n° 311CGRUDGUSElMinC, de 30.03.2010, expedido por essa Coordenação à empresa

administradora do imóvel em voga). entendo ser pertinente que sejam adotadas as providências

necessárias à locação de um imóvel que pennita unificar todas as Unidades do Mine que não estarão na

Esplanada dos Ministérios em um único endereço.

2. Em decorrência disso, restituo o presente processo a essa Unidade, solicitando a complementação da

instrução dos autos, de modo a tomar possível esse processo de umficação ",

Diante da nova necessidade da Unidade registrada nos autos, foi elaborado novo Termo

de Referência, sem número, fls. 297/304, datado de 05/04/2010, em que há nova descrição do

imóvel a ser locado:

Características Dimensionamento

Area útillJara instalação de estacões de trabalho Entre 14.000 m1

Sanitários Em conformidade com o regramento estabelecido pela Secretaria

de Saúde do Distrito Federal

Cooa Uma CODa Dara cada 1!ruoo de 100 oessoas

Denósito e almoxarifado 50m2

Garaf{em Mínimo de 100 vaRas

o novo Termo de Referência repete, basicamente, os mesmos reqUIsItos do imóvel

enumerados no primeiro Termo de Referência (fls. 2/8), mas aumenta a necessidade de área útil a

ser locada de, aproximadamente, 3.500 a 5.000 m2 para 14.000 m2 e a quantidade mínima de

vagas de garagem de 50 para 100 vagas.

Novamente, não há qualquer registro da realização de estudos ou da utilização de

quaisquer critérios para se delimitar a metragem necessária para a acomodação das Unidades.

Na sequência, foram expedidos ofícios (não houve nova publicação em jornal de grande

circulação), datados de 05/0412010, solicitando novas cotações de preço a diversas empresas

para a apresentação de proposta de preços para a locação de imóvel de 14.000 m2 de área útil, em

razão da ocorrência de "fatos supervenientes" que alteraram a demanda do Ministério de 6.000

m2, anteriormente publicada em jornal de grande circulação.

Recebidas as respostas, foi elaborado o documento sem número, de fls. 465/469-v,

datado de 12/03/2010 (a data registrada é cerca de um mês anterior às datas das cotações de

preços), em que a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, novamente, apresentou a

consolidação das propostas recebidas, quais sejam, in verbis:

Entidade aoresentadora da Prooosta de Precos Localizacão do imóvel Valorm2

Estrutural ETnDreendimentos Setor Comercial Sul, auadra 09 44,46

Construtora Lunner LafW Sul (vróximo ao aeroDorto) 82,00

AR Empreendimentos Não indicada 55,00

Inovar Construções Setor Bancário Sul 40,00

Consta ainda no mesmo documento:

"em que pese a existência de diversas propostas apresentadas por empresas interessadas, apenas uma

possui o conjunto de requisitos identificados como necessários pelo Mine, mormente a disponibilidade

de espaço físico capaz de atender Órgão e sua vinculada Fundação Cultural Palmares" (jl. 468 - verso).

Decidiu-se, portanto, locar o imóvel situado no Setor Comercial Sul, quadra 09, locado

pela Estrutural Empreendimentos, no valor de R$ 44,46/m2• /...r
/,,0
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Ainda no que diz respeito à precariedade da definição da área necessária para locação,

faz-se necessário registrar que também consta no documento de fls. 465/469-v que, apesar de as

cotações terem sido realizadas para a locação de imóvel de 14.000 m2;

"13. (. .. ) com o advento da visita realizada ao imóvel, da qual participaram, além deste signatário

[MinC], o Titular dessa Diretoria, acompanhados do Coordenador-Geral de Gestão Interna e pelo

Presidente da Fundação Palmares, os dirigentes daquela instituição também decidiram pela locação de

área para a instalação daquela Fundação. identificando ser necessário mais aproximadamente 4.000 m2

de área útil.

14. Por conta disso, a efetiva necessidade de espaço físico corresponderá à totalidade de

aproximadamente 18.000 m' de área útil para atendimento a ambas instituições. E, conforme se pode

constatar das propostas contidas nos autos, nenhuma outra edificação apresenta espaço físico dessas

dimensões, o que, salvo juízo distinto, remete à necessidade deste Ministério à locação do Edifício

Parque Cidade (...r.

Portanto, pela segunda vez foi aumentada a quantidade de área a ser locada sem a

realização de estudos e adoção de critérios claros, totalizando 18.000 m2 de área útil.

Nesse momento do processo, há que se pontuar algumas questões que evidenciam o

quanto a fragilidade da definição do objeto impede a afirmação de que o imóvel locado é o único

a atender às necessidades da Unidade:

I) No documento de fls. 465/469-v, o imóvel situado no Setor Bancário Sul (Inovar

Construções) foi descartado por dois motivos;

a) existência de restrições judiciais à empresa administradora e

b) porque o prédio não estava pronto para imediata locação (fato que não foi

impeditivo para a elaboração de minuta de contrato para a locação do imóvel

situado no Setor Bancário Norte, quadra 02, cuja locatária é a empresa Stylos

Engenharia, relembre-se); e

2) Todos os Ofícios enviados às empresas, com o pedido de nova cotação de preço,

estão datados de 05/04/2010, contudo:

a) a Stylus Engenharia, cujo imóvel quase foi locado pelo valor de R$ 39,00/m2,

somente recebeu o novo pedido de cotação de preços em 12/04/2010, ao passo

que outras empresas já estavam apresentando as suas novas propostas com data de

07/04/2010; e

b) a cotação de preços da Estrutural Empreendimentos está datada de 31/03/2010, ou

seja, é anterior à própria solicitação de nova cotação.

Na sequência, após a definição de que seria locado o Edifício Parque Cidade, pela

terceira vez foi expandida a metragem a ser locada totalizando 12 andares do prédio e 36.838,64

m2 de área útil (somando-se a área das garagens, o total a ser locado seria de 53.938,94 m2),

conforme minuta de contrato e despacho da CGRL, fls. 909/915.

Em seguida, por conta de dotação orçamentária insuficiente, foi solicitada no dia

03/05/20 I O, nova cotação de preços à locatária, com a redução da locação de 12 pra 7 andares.

sY
./n

/�
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01, então, apresentada pela locatária uma nova cotação de preços, fls. 924/9zo.-tquarta .

alteração da área a ser locada) para 7 pavimentos do Edifício com o total de 21.415,52 m' de área

útil (somando-se a área das garagens, o total a ser locado seria de 30.965,49 m').

Contudo, seguidos os trâmites processuais, os contratos de locação foram assinados em

19/07/2010, com a quinta alteração da área da locação, com a locação de 08 pavimentos,

totalizando 24.539,55 m' de área útil (somando-se a área das garagens, o total locado é de

35.939,55 m'), mas não foi possível definir a origem dos 4974,06 m' a mais que foram locados.

Em suma, observa-se a precariedade na definição da real necessidade de espaço pelo

MinC , haja vista que as alterações da área a ser locada não foram justificadas de acordo com as

atividades ou número de pessoal a serem comportados pela Unidade e, sim, pela insuficiência de

dotação orçamentária, ou seja, locou-se, em princípio, um espaço do tamanho que o orçamento

comportou.

A falta de estudo técnico para demonstrar o espaço requerido pela Unidade implica em

uma contratação por dispensa sem que tenham sido observados os princípios contidos no art. 3°

da Lei n° 8.666/93, especialmente o princípio da moralidade na Administração Pública, previsto

no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Causa

Não realização do adequado planejamento da contratação.

Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305605/022, de

16/04120\3, a Unidade, por meio do Memorando n° 91120\3/CGRUSPOA/SElMinC, de

25/04/2013, anexo ao Ofício n° 152/SElMinC, de 25/04/20\3, informou que:

"1. Em resposta a solicitação do subitem 1.1 que consignou: Locação de imóvel sem a realização de

estudos técnicos que demonstrem a necessidade da Unidade da área lOtai locada e, consequentemente, a

adequação do objeto aos requisitos para a realização de dispensa de licitação com fundamento no art.

24, inciso X, da Lei n. o 8.666/93, temos a esclarecer que fazendo a leitura do processo n. o

01400.00526912010-12, identificamos nos aulOs do processo citado, volume I e ll, que nos estudos

técnicos realizados ocorreu um hiato ao não considerar a força de trabalho que seriam alocadas na nova

edificação, fato ocorrido em vários momentos do dimensionamento da contratação, (... ) ",

Análise do Controle Interno

Da análise resposta da Unidade, verifica-se que se reconhece a fragilidade do

planejamento realizado à época da contratação, em exercício anterior, de modo que resta

evidenciada a realização da locação do imóvel por meio de dispensa de licitação mesmo sem a

realização de estudos técnicos que indicassem a necessidade da Unidade pela área total locada.

Desse modo, também não resta evidenciada a adequação do objeto aos requisitos para a

realização de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93.

Dinheiro público é da sua conta.
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Em que pese a contratação tenha sido realizada em gestão anterior, a execução do

contrato estende-se pelos exercícios subsequentes. Em função disso, cabe aos gestores zelar pela

economicidade das contratações, mesmo que anteriormente realizadas, de modo que será, de

fato, necessária a adoção de providências no sentido de adequar a contratação às necessidades

efetivas da Unidade.

Apesar de a questão das metragens locadas do imóvel serem tratadas de maneira mais

aprofundada em outro registro do presente relatório, há que se considerar a questão da

adequabilidade do imóvel à luz do art. 24, inciso X, da Lei nO 8.666/93 na presente análise.

Também por meio do Memorando nO 91/2013/CGRUSPOA/SE/MinC, de 25/04/2013,

anexo ao Ofício n° 152/SE/MinC, de 25/0412013, a Unidade informou que realizou a devolução

de dois andares que estavam locados durante o exercício de 2012 e que a área útil do imóvel,

para os 06 andares que permanecem locados (do 7" ao 12°) é, de fato, de 9.682,94 m2, pois há

que se descontar as áreas comuns do imóvel.

De acordo com os contratos de locação, esses 05 andares totalizam 18.356,15 m2 e,

correspondentes a eles, permanecem locadas 342 vagas de garagem. A área total atualmente

locada, então, é de 26.906,16 m2:

Pavimento Área útil Área total

7" 1.983,19 3.059,36

8" 1.983,19 3.059,36

9" 1.983,19 3.059,36

I(Y' 1.983,19 3.059,36

II" 1.983,19 3.059,36

12" 1.983,19 3.059,36

Total 11.899,14 18.356,16

Área garagem Quantidade Área total

25 342 8.550,00

Total locado 18.356,16 + 8.550 - 26.90616

Ou seja, para dispor de 9.682,94 m2 de área útil, a Unidade está pagando, mensalmente,

o aluguel de 26.906,16 m2•

Assim, a proporção entre a área útil (9.682,94 m2) e a área atualmente locada e

mensalmente paga (18.356,15 m2) - não somadas as garagens - é de I m2 de área útil para cada

1,89 m2 locados, não somadas as garagens.

Verifica-se, portanto, que, se o valor do metro quadrado locado durante o exercício de

2012 era de R$ 567,31 por ano, considerando a proporção de I m2 de área útil para cada 1,8957

m2 locado (não acrescidos os gastos com condomínio) é de R$ \.075,44 por m2 de área útil por

ano.

Desse modo, considerando que um dos requISItos para a dispensa de licitação com

fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nO 8.666/93 é que o imóvel locado detenha características

que o tomem único, imprescindível para a Administração, a proporção entre área locada e área

útil também deve ser levada em consideração quanto da tomada de decisão pelos gestores.
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Recomendação 001:

Quando da locação de imóveis, realizar estudos técnicos prévios que demonstrem a

efetiva necessidade de locação de imóvel pela Unidade, de modo a obter a área útil real a ser

locada para a realização das suas atividades, bem como considerar as condicionantes estipuladas

no Decreto nO 7.689/2012.

4.1.1.7 CONSTATAÇÃO

Gastos com a locação de 456 garagens no total de R$ 3.104.343,39 somente em 2012 sem a

realização de estudos técnicos que demonstrem a necessidade da Unidade.

Em razão da área útil locada de 24.539,55m2 também foram locadas as respectivas áreas

de garagem, na proporção de uma vaga para cada 35m2 de área útil. Assim, a área locada

referente exclusivamente às garagens totaliza 11.400 m2

São 456 vagas de garagem, sendo 57 vagas por cada pavimento locado, de acordo com

os contratos. Cada uma das garagens, portanto, possui área de 25m2•

Desse modo, considerando-se que o valor anual da locação, em 2012, foi de R$

20.389.017,60 (valor do Termo Aditivo assinado 11/0112012) podemos fazer o seguinte cálculo:

I Valor da Joc8cão em 2012 I Ouantidade de m2 locados I RS m'/ano 2012

I R$ 20.389.017,60 I 35.939,55 I R$ 567,31

I Ares de uma pra2em I R$ m'/ano 2012 I Valor de uma e:8nuzem em 2012

I 25 m' I R$ 567,31 I R$ 6.807,77

I Valor de 456 earaeeos em 2012

I R$ 6.807,77 x 456 = R$ 3.104.343,39

Conforme já relatado no item 1,1, mesmo sem a apresentação de estimativa técnica, foi

registrado no Termo de Referência, fls. 297/304, a necessidade de mínimo de 100 vagas de

garagem,

Considerando-se o valor anual de R$ 6.807,77 e o total mmlmo de 100 garagens

estipulados no Termo de Referência, o valor total das garagens em 2012 seria de R$ 680.777,00.

Contudo, com o aluguel das 456 garagens foram gastos R$ 3.104.343,39, o que

significa um gasto majorado em R$ 2.423.566,39 somente com garagens em 2012.

Causa

Falhas no planejamento da contratação e no acompanhamento/fiscalização da execução

do contrato.

Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nO 201305605/022, de

16/0412013, a Unidade, por meio do Memorando n° 9112013/CGRUSPONSElMinC, de .�/

25/04/2013, anexo ao Ofício n° Ofício n° I 52/SElMinC, de 25/04/2013, informou que: <'
,/............c
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"2. Atinente ao subitem 1.1.1. Gastos com a locação de 456 garagens no total de R$ 3.104.343,39

somente em 2012. Da leitura do estudo realizado neste tópico verifica-se que quando foi concebido e

aprovado o Termo de Referência ficou estabelecido o quesito de um minimo de 100 (cem) vagas de

garagem. Na análise e avaliação das propostas que detinha o menorpreço, o da locadora do Ed. Parque

Cidade continha quase uma imposição o do aceite de 57 vagas por pavimento. Esse critério em nenhum

momento foi questionado pela administração. Fazendo uma circularização dentre as pessoas próximas

do assunto, essas alegam que a justificativa era de que a Norma de Edificação estabelecia a relação

35m2/Ivaga. Conforme informação no item 1 o Ministério da Cultura restituiu à locadora 02(dois)

andares do Ed. Parque Cidade, juntamente com 114 vagas de garagem, perfazendo atualmente 342

unidades" (grifos no original).

A Unidade informa na mesma oportunidade, o quantitativo de trabalhadores individuais

do Ministério da Cultura - MinC ocupantes do imóvel locado, que pode ser consolidado da

seguinte forma:

Vínculo Ouantidade (A)

Servidores 331

Estagiários 68

Terceirizados 107

Análise do Controle Interno

Assim, tendo em vista que a locação de imóveis por dispensa se dá em razão de sua

adequação às necessidades da Administração, como já relatado anteriormente, a adequação da

locação das garagens às necessidades da Unidade deve ser igualmente analisada.

No que diz respeito à necessidade da locação do quantitativo de 456 garagens, como já

relatado anteriormente, não foi realizado estudo que demonstrasse o quantitativo de vagas de

garagem necessárias à Administração.

Além disso, há que se questionar a possibilidade de utilização das garagens locadas,

tendo em vista que o total de servidores ocupantes do imóvel informado pelo MinC, somado ao

total de servidores informados pela Fundação Cultural Palmares - FCP do Relatório de Gestão

2012, totaliza quantitativo inferior ao das garagens locadas:

Vínculo
Mine FCP Total

(A) (B) (A+B)

Servidores 331 73 404

Esclareça-se que, no que diz respeito à FCP, foram considerados todos os servidores

ocupantes de cargo efetivo e sem vínculo com a administração informados no Relatório de

Gestão 2012 da Unidade, sem excluir os servidores lotados nas Representações Regionais.

Desse modo, o quantitativo de 404 servidores já está superestimado.

Além disso, não estão sendo considerados os servidores que utilizam os sistemas

públicos de transporte, os quais recebem auxílio-transporte.

Em suma, de plano se verifica que pelo menos 52 das 456 vagas de garagem incluídas

no contrato de locação de 2012 estavam ociosas. /-,v
/,c
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Considerando-se que o custo de cada garagem, em 2012, foi de R$ 6.S07,77, seria

possível estimar um prejuízo anual de R$ 354.004,04.

Val!as Custo anual por vaga, em
Prejuízo total estimado

Contratadas I Estimativa inicial de VBe'as ociosas 20t2

456 I 52 6.807.77 R$ 354.004.04

Avançando a análise para o exercício em curso, conforme informações prestadas pelo

MinC, após a devolução de dois andares às empresas locadoras, permanecem locadas 342 vagas

de garagem.

Contudo, com a saída da FCP das instalações do prédio locado, verifica-se que estão à

disposição do MinC 342 vagas de garagem, cujo aluguel é pago mensalmente, mas apenas 331

servidores estão lotados em Unidades alocadas no imóvel (novamente, não estão sendo

subtraídos do cálculo os servidores que utilizam o transporte público e recebem o respectivo

auxílio).

Novamente, persiste a aparente ociosidade de 11 das 342 vagas de garagem.

Tendo em vista que, no curso da gestão, cabe aos gestores zelar pela economicidade das

contratações, impõe-se a necessidade de realizar os estudos que oportunamente não foram

realizados, de modo a verificar se os contratos vigentes, de fato, estão atendendo aos interesses e

respeitando os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Não foram localizados normativos gerais que especifiquem, para os órgãos do Poder

Executivo Federal, o quantitativo e a forma de distribuição de vagas de garagem. Já em consulta

à página eletrônica do Ministério da Cultura, tampouco foram localizados normativos específicos

em relação ao tema.

Todavia, alguns normativos podem ser utilizados como parãmetro.

o primeiro deles é a Instrução Normativa nO 3, de 15/05/200S, que dispõe sobre a

classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e

dá outras providências.

Em seu artigo 10 a IN dispõe que "os veículos oficiais devem ser recolhidos em

garagem ou estacionamento apropriados e resguardados de furtos ou roubos, assim como dos

perigos mecânicos e das ameaças climáticas ".

Os veículos oficiais, portanto, devem ser recolhidos em garagens. Contudo, conforme

dados do Relatório de Gestão 2012 da Secretaria-Executiva, a frota própria do MinC é composta

por dois veículos, utilizados para conduzir exclusivamente a Ministra de Estado e a Secretária

Executiva, cujos gabinetes se situam no Bloco B da Esplanada dos Ministérios.

Os demais veículos utilizados pelo MinC são veículos locados, cuja responsabilidade

pela guarda é das empresas locadoras.

Dinheiro público é da sua conta.
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Assim, a princípio, não há demanda de garagens para carros oficiais no Edifício Parque

Cidade.

o segundo normativo que pode ser citado é o Decreto n° 2.880, de 15/12/1998, que

regulamenta a concessão do Auxílio-Transporte dos servidores e empregados públicos da

administração federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União, e dispõe em

seu art. I ° que:

"Arf. 1 o O Auxílio- Transporte. de natureza jurídica indenizatária, e concedido em pecúnia pela União,

será processado pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE e destina-se ao

custeio parcial de despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intennunicipal ou

interestadual pelos servidores ou empregados públicos da administração federal direta. autárquica e

fundacional do Poder Executivo, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e

viee-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou

alimentação. durante ajomada de trabalho, e aquelas efetuadas com transporte seletivos ou especiais".

Verifica-se que, em razão da possibilidade de utilização de transporte público pelos

servidores, mediante o pagamento do auxílio-transporte, aqueles optarem por receber o auxílio

não necessitariam de garagens. Caso contrário, não fariam jus ao auxílio.

Há ainda que se considerar os princípios da razoabilidade e da economicidade, pois, em

2012, o valor da locação da área de cada garagem foi, como já exposto, de R$ 6.807,77.

Em suma, fazem-se necessárias: I) a definição da necessidade de vagas de garagem a

serem locadas e 2) o estabelecimento de critérios para a distribuição de vagas de garagem

(inclusive considerando os percentuais mínimos de 5% destinados aos idosos, de acordo com o

art. 41 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e de 2% destinados portadores de necessidades

especiais, de acordo com o art. 7° da Lei nO 10.098/2000).

Recomendação 001:

Como boa prática, estabeleça critérios, em forma de normativo, para a distribuição das

vagas de garagem dos imóveis de que dispõe o MinC, os quais obedeçam à legislação vigente

relativamente à reserva de vagas a portadores de necessidades especiais e idosos.

Recomendação 002:

Na locação do Edifício Parque Cidade, reavaliar o quantitativo de vagas de garagem

contratadas, tendo em vista que as vagas atinentes ao contrato superam o quantitativo de

servidores do MinC lotados no Edifício Parque Cidade, considerando, inclusive, no cômputo a

exclusão daqueles que recebem auxílio transporte.

4.1.1.8 CONSTATAÇÃO

Estimativa de área média à disposição do Mine, em decorrência do contrato de locação,

superior ao limite estabelecido no Decreto n° 7.689/2012.

o Decreto n° 7.689, de 02/03/2012, estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, �

limites e instâncias de govemança para a contratação de bens e serviços e para a realização de��C7>
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gastos com diárias e passagens.

A seguir, transcrição dos dispositivos relacionados à locação de imóveis:

"Arf. 3° Nos contratos para aquisição, locação, nova construção ou ampliação de imóvel. deverá ser

observada a área média de até nove metros quadrado.'l de área útil para o trabalho individual, a ser

utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imót'el.

* ]0 No caso em que o imóvel for utilizado por mais de um órgão ou entidade, para fins de cálcu/o da

relação de área média por servidor, empregado, militar ou terceirizado, deverão ser considerados todos

os servidores, os militares ou terceirizados que desempenhem suas atividades no imóvel.

(... )

* ]0 O ministro de Estado respectivo poderá autorizar contratações que excedam o limite fixado no

capUl, desde que haja justificativa técnica, vedada a delefiação de competência.

Art. 4° A celebração de contratos de locação ou a prorrogação dos contratos em vigor, com valor igual

ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, deverá ser autorizada pelo ministro de Estado ou

pelo Secretário-Executivo, ou equivalente, do ôrgtio respecth'o, vedada a delegaçtio de competência ".

Tendo em vista a falta de registro nos autos do processo dos critérios utilizados para a

definição da área a ser locada, não foi possível verificar de maneira mais precisa a adequação do

imóvel locado às determinações contidas no Decreto n° 7.68912012.

Contudo, pode-se realizar a seguinte estimativa:

Realizada extração de dados do Sistema Siape DataWarehouse, com base na folha de

pagamento do mês de dezembro/2012, foram excluídos os servidores lotados em Unidades da

Federação diferentes do Distrito Federal e verificou-se que todo o Ministério da Cultura

(entenda-se Administração Direta) possuía 967 servidores ati vos, assim distribuídos:

Vínculo Ouantidade

Celetistas 23

Estatutários 771

Estagiários 172

Natureza Especial 1

Total Geral 967

Já em relação à Fundação Cultural Palmares, de acordo com o Relatório de Gestão

2012, o quadro de pessoal estava composto da seguinte forma em 31/12/2012:

Vínculo Ouantidade

Ocupantes de Cargos Efctivos 39

Estagiários 11

Servidores sem Vínculo 34

Total Geral 84

Verifica-se que, somando o quantitativo de pessoal do MinC e da FCP, temos o total de

1.051 trabalhadores individuais (967 + 84).

Multiplicando-se esse quantitativo de trabalhadores pelo limite máximo de 9 m2 de área

útil, obteríamos o total de 9.459 m2•

Considerando-se que a área útil locada hoje é de 24.539,55 m2, obteríamos a área média

�.y
. "
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de 23,34 m2 por trabalhador.

Quanto a essa estimativa, devemos registrar ainda o seguinte:

a) Os 9 m2 de área útil por trabalhador são um limite máximo (ou seja, podem ser

locados imóveis com área média inferior a 9 m2/trabalhador) que somente pode

ser excedido por autorização pessoal do Ministro de Estado da pasta, de acordo

com o art. 3°, ª3°, do Decreto supratranscrito;

b) Hoje o MinC possui parte de sua estrutura alocada no Bloco B da Esplanada dos

Ministérios, portanto, relativamente à quantidade de servidores ativos, o cálculo

da estimativa está majorado;

c) A FCP possui representações regionais nos estados de Alagoas, Bahia,

Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, portanto o quantitativo de servidores

também está superestimado;

d) Tendo em vista que foram utilizados os dados de dezembro/2012 do MinC,

servidores já excluídos da folha de pagamento daquele mês, mas que teriam

ainda alguma diferença salarial a receber, podem estar incluídos nos dados da

extração;

e) Não foram somados os trabalhadores terceirizados em razão de, no Relatório de

Gestão (Quadros A.6.l7 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e

Higiene e Vigilância Ostensiva e A.6.18 - Contratos de Prestação de Serviços

com Locação de Mão de Obra), o MinC não ter informado os quantitativos de

trabalhados; e

f) Mesmo no momento de se somar os trabalhadores terceirizados há que se

descontar os quantitativos dos que prestam serviços nas representações regionais

da FCP e do Mine e na sede do MinC, na Esplanada dos Ministérios, pelo que

os trabalhadores terceirizados também não puderam ser somados.

Em suma, com base nas considerações anteriores, a estimativa aponta para uma

diferença de área útil superior a 15.000 m2 (área locada de 24.539,55 m2 subtraída do total de

9.180 m2 da estimativa).

Caso seja realizada a adequação do contrato ao estabelecido no Decreto n° 7.689/2012,

com a redução da área útil locada para os 9.459 m2 correspondentes aos 1.051 trabalhadores

individuais apurados na estimativa, o novo valor do contrato (com base no valor reajustado em

2012) seria:

Cálculo da área útil

RS ml/ano 2012 I Quantidade re.. iustada de m11ocados I Novo valor anual

R$ 567,31 I 9.459 I R$ 5.366.185,29

Cwc�odaáreadM2an2em

Área útil
Proporção de 1 garagem para cada 35

Valor de uma garagem em 2012
m'

9.459 m' 270 lZaraoens R$ 6.807,77

Valor de 270 oaraoens em 2012: R$ 6.807.77 x 270 = R$ 1.838.097,9

Valor total do contrato (valor área útil + valor da área das 2aral!'ensl

Valor área útil + valor da área das garagens: 5.366.185,29 + 3.104.343,39 =

R$ 8.470.528,68

O valor estimado para a contratação é, portanto, de R$ 8.470.528,68.

Dinheiro público é da sua conta.
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Com a readequação das áreas, o valor da taxa de condomínio deve

proporcionalmente.

No quadro a seguir, consta a consolidação dos valores contratados em 2012 e das

estimativas de cálculo realizadas por essa Equipe Técnica:

Valores contratados
Valores do cálculo estimado

Diferença RS Diferença %

Valores para 2012
(B)

(A) (A-B) (AIB)

Locação 20.389.017.60 8.470.528.68 11.918.488,92

Taxa de condomínio 1.319.100,24 547.954.23 771.146.01 241%

Total 21.708.117,84 9.018.482,91 12.689.634,93

Área Útil (m2)
Trab. Individuais

Área média
Unidade Pavimento Qlde Tota

(A) Vínculo
(BI I

(AIB)

Fundação Cultural Palmares
I 1764.67

Andares entregues à locadora
2 1764.67

Servidores 21

MinC/SE/CGRL 342.46 Estu£!:iários 15 61

Terceirizados 25

Servidores 53

MinC/SE/CGEP 1034.4 Estagiários 14 72

7
Tcrceirizados 5

11.02
Servidores O

Mine/SE/Copa 141.25 Estagiários O 5

Tcrceirizados 5

Servidores 7

MinC/SE/CCONT 80,34 Estagiários O 7

Terccirizados O

Servidores 40

MinC/SAV 969.83 Estagiários 4 56

8
Terceirizados 12

16,54
Servidores 28

MinC/SE/CGEX 717.93 Eslagiários 8 46

Terceirizados 10

Servidores 55

Mine/SeDe 9 1654.82 Esla1!iários 4 75 22.06

Tcrccirizados 16

Servidores O

MinC/SAIIDLLL 249.49 Estagiários O 3

Terceirizados 3

Servidores 19

MinC/SE/COTI 468 Estal.?iários 8 32

10
Terceirizados 5

18.89
Servidores 10

MinClSE/DDI 258.97 Estagiários O 13

Terceirizados 3

Servidores 33

MinC/SPC 686.22 Estagiários 3 40

Terceirizados 4

Servidores 10

MinC/SE/DINC 362,43 Estagiários 2 16

II Terceirizados 4 29.81

672,96
Servidores 27

39MinC/SEC
Estagiários 2
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Terceirizados 10

Servidores O

MinClSEFIC 604.39 EstWiários O O

Terceirizados O

Servidores 4

MinClSElProtocolo 217.22 EstaGiários 2 8

Terceirizados 2

Servidores 20

MinC/SE/CGLIC 305.22 Estal'iários 4 27

Terceirizados 3

Servidores 4

MinClSElBiblioteca 352.36 EstaGiários 2 6

Terceirizados O
35,12

Servidores O

Mine/SE/Sala de Reuniões 12 458,58 EstaQiários O O

Terceirizados O

Servidores O

MinCIFUNARTE 65,45 Estat?iários O O

Terceirizados O

Servidores O

MinCI PRODOC 40,62 EstaGiários O O

Terceirizados O

Total 9,682,94 --- 506 19,13

Conforme se verifica no quadro acima, o valor contratado representa 241 % do valor

obtido para o contrato no cálculo estimado.

Por fim, a título de informação, registre-se que, no ãmbito do Poder Judiciário, a

Resolução CNJ nO 114, de 20/412010, em seu Anexo I, definiu que a área por servidor deve ser de

5 a 7,5 m2 tanto para o Poder Judiciário da União, quanto para os Estaduais.

Sobre esses apontamentos, a Unidade foi instada a se manifestar por meio da

Solicitação de Auditoria nO 201305605/022, de 16/04/2013. Na mesma oportunidade, solicitou-se

a apresentação dos quantitativos de trabalhadores individuais, por Unidade, que ocupam cada um

dos pavimentos locados.

Causa

Falhas no planejamento e no acompanhamento/fiscalização contratual.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta, por meio do Memorando n° 91120 I 3/CGRUSPOA/SElMinC, de

25/04/2013, anexo ao Ofício n° Ofício n° 152/SE/MinC, de 25/0412013, informou que:

"I. (... )0 Ministério da Cultura tem adotado providências para a adequação desta incorreção, tendo sido

restituído à locadora 2 (dois) pavimentos do Edifício Parque Cidade, 10 e 20 andar, ocupados pela

Fundação Cultural Palmares. Atualmente o Ministério da Cultura utiliza-se de uma área útil de

aproximadamente 9.682, 94m2 , com umaforça de trabalho de aproximadamente 500 pessoas, a qual será

acrescida com a nomeação de 114(cento e quatorze) concursados previsto para o inicio de maio12013 e

120(cento e vinte) prestadores de serviços(estagiários, terceirizados, bolsistas), os quais comporão uma

força tarefa para análise de aproximadamente 15 mil processos de prestação de contas de convênios que

hoje fazem parte do passivo documental de algumas unidades administrativas do Mine. Esta ampliação

aproxima a locação da sobredita locação de uma adequação ao Decreto n. o 768912012, principalmente�.,i'

.,,
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quando se excluem algumas áreas de uso comum ou espec(fica, tais como auditório, banheiros,

corredores, fancoils, elevadores. brigada. seKurança, limpeza, copa e outras. Os referidos sel1!idores e

prestadores de serviços serão alocados no Ed. Parque Cidade.

(... )

3. Apresentamos a p/anilha contendo as informações requeridas:

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do

13912013/CGLOG/SPOAlSEIMinC, de 20/0612013, que:

n° 201305605/035, de

Memorando n°

"Em resposta a Constatação 10.8, informo a Vossa Senhoria que foi solicitado à Coordenação de

Manutenção e Infraestrutura desta Coordenação de Geral de Recursos Logísticos, um estudo técnico de

adequação da área atualmente ocupada pelo Ministério da Cultura no Edijrôo Parque Cidade

Corporate. Tão logo seja concluído daremos conhecimento a essa Subsecretaria".

Análise do Controle Interno

Inicialmente, destaquem-se três informações relativas à resposta da Unidade, a serem

consideradas na metodologia de cálculo que será utilizada:

I) A resposta da Unidade não informa a data de devolução dos pavimentos ocupados

pela Fundação Cultural Palmares (FCP), então, para a análise da relação entre a área necessária e

a área locada em 2012, considerar-se-ão os contratos assinados e juntados ao processo e, com

isso, serão somadas as áreas locadas registradas nos contratos dos dois andares ocupados pela

FCP;

2) A área útil registrada nos contratos de locação é, conforme já registrado

anteriormente, de 24.539,55 m' e, somando-se a área das garagens, a área total locada é de

35.939,55 m'. Contudo, a área útil informada na resposta da Unidade - apenas para os andares

ocupados pelo MinC - segundo ela, subtrai as áreas de uso comum, tais como "auditório,

banheiros, corredores". Em razão disso, considerar-se-ão as áreas úteis informadas pela Unidade;

e

3) Para a realização do novo cálculo da área média ocupada por trabalhador individual,

tendo em vista a ausência de informação dos quantitativos de trabalhadores individuais da FCP,

considerar-se-á: a) para a FCP, os quantitativos de trabalhadores já utilizados na estimativa

inicial (com base nos critérios anteriormente explicitados) e as áreas ocupadas à época; e b) para

o MinC, os quantitativos de trabalhadores individuais ora informados e as áreas ocupadas desde

então.

Deste modo temos que, em 2012, a metragem média efeti vamente contratada e utilizada

foi de 22,39 m', conforme o cálculo a seguir:

Quantidade Area útil locada Média

Óroão Vínculo (A) (B' (AIB)

Servidores 331

Mine Estagiários 68 9.682,94

Terceirizados 107 22,39 m'l

Servidores 73
3.529.34

trabalhador
FCP

Estagiários II

Total 590 13.212,28

Dinheiro público é da sua conta.
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Verifica-se, portanto, que ao final de 2012, durante a vlgencia do Decreto nO

7.68912012, a determinação nele contida de que para cada trabalhador individual seja de até 9 m2

de área útil não foi cumprida.

Além disso, faz-se necessário considerar que, quanto aos estagiários de nível médio, se

existentes estagiários de nível médio lotados no Edifício locado, estes possuem jornada de

trabalho de apenas 4 horas diárias e, assim, se considerarmos o revezamento entre os períodos da

manhã e da tarde, dois estagiários ocupariam a mesma área em períodos distintos.

Desse modo, para fins de cálculo da área a ser ocupada, 02 estagiários, ao longo do dia,

ocupariam a mesma área (um no período da manhã e outro no período da tardel, de modo que

não devem ser considerado um limite máximo de 9 m2 de área útil por cada estagiário de nível

médio, mas por cada dupla de estagiários.

Ressalte-se que, de acordo com o planejamento, a oportunidade e a conveniência da

Unidade, essa metragem média máxima de 9 m2 pode ser reduzida.

Já adentrando as análises no exercício de 2013, verifica-se que, mesmo sendo acrescida

a quantidade de 114 servidores e de 120 outros prestadores de serviço (estagiários, terceirizados,

bolsistas l, conforme informado pela Unidade, seriam somados 234 trabalhadores indi viduais aos

506 que, ainda de acordo com a manifestação da Unidade, hoje estão instalados no imóvel

locado.

Obter-se-ia, então, um total de 740 trabalhadores para ocupar a área útil, também

informada pela Unidade, de 9.682,94 m2.

Ainda assim, obtém-se uma média de 13,085 m2 por trabalhador, que ainda estará

45,39% acima do limite máximo estipulado pelo Decreto nO 7.68912012.

Evidencia-se, portanto, que ainda assim será necessária a adoção de providências pela

Unidade para adequar a locação sob análise aos padrões de economicidade estabelecidos pelo

normativo balizador da presente análise.

Consequentemente, outros serviços que possuem a área do imóvel como parâmetro para

sua contratação também necessitarão ser ajustados, a exemplo das contratações de serviços de

vigilância e limpeza.

Quanto à manifestação da Unidade, em resposta à Solicitação Final de Auditoria, que

informa que está sendo realizado "estudo técnico de adequação da área atualmente ocupada pelo

Ministério da Cultura no Edifício Parque Cidade Corporate", informamos que a adoção de

providências por parte da Unidade será monitorada ao longo do acompanhamento da gestão, no

âmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 001:

Readequar os contratos vigentes cujo objeto tenha sido pactuado tomando por base,

mesmo que indiretamente, a área locada, a exemplo dos contratos de vigilância e de limpeza

porventura vigentes. c'

�"
........
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Recomendação 002:

Adotar as medidas necessárias para adequar a área locada do Edifício Parque Cidade à

real força de trabalho do MinC que utiliza tal espaço, considerando, para tal fim, os limites

estabelecidos no Decreto nO 7.689/2012.

Recomendação 003:

Apurar os fatos e as responsabilidades pela realização de contrato de locação do

Edifício Parque Cidade, inclusive no caso das garagens, sem a realização do devido

planejamento e estimativa da necessidade da área locada, contribuindo, dessa forma, para o

prejuízo potencial, em 2012, de R$ 4.481.805,73, calculado a partir do valor do m' em 2012,

adotando-se como parâmetro a diferença entre a área média disponível por trabalhador no

período e o limite máximo do Decreto n° 7.68912012.

4.1.1.9 INFORMAÇÃO

Análise dos Controles internos da área de gestão do patrimônio imobiliário.

Para a análise dos controles internos da área responsável pela gestão do patrimônio

imobiliário da Unidade, foram solicitadas informações à Unidade por meio da Solicitação de

Auditoria nO 201305605/004, de 14/03/2013, relativamente:

a) Ao quantitativo de pessoal alocado para a gestão dos imóveis e sua suficiência;

b) À designação de servidores responsáveis pela atualização das informações no
Sistema SPlUnet; e

c) À estrutura tecnológica existente e sua adequação para a gestão eficiente dos

imóveis.

Em resposta, por meio dos Memorandos n° 61 e 62, anexos ao Ofício n° 8I/SElMinC,

de 22/03/2013, a Unidade informou que:

"No serviço de Administração de Imóveis, apenas o Chefe de Serviço é responsável pejas lltualizaç(jes no

sistema SPIUnet. O Mine não dispõe de sistema próprio de gestllo de imóveis, entretanto a estrutura

tecnológica éfeita através do site do SPIUnet e planilhas.

Nesse exercício iremos buscar uma soluçâo juntamente com li Coordenação-Geral de Tecnologia da

Infonnação, para aprimorar a nossa estrutura fecnolóRic(l da gestão dos imóveis do MinC, com

aquisição de um sistema que possamos trabalhar com indicadores e mapeamento de riscos dos imóveis ".

Já no que diz respeito aos normativos internos da Unidade, questionou-se se a criação

da Coordenação de Infraestrutura e Manutenção, informada a esta Unidade Técnica por meio do

Memorando nO 166/CGRLlDGI/SElMinC, de 21/1012011, no âmbito do Plano de Providências,

foi incorporada aos seus normativos, em caso positivo, solicita-se o envio dos referidos

normativos e se foi nomeado

Solicitou-se também a disponibilização dos documentos (Portarias, Ordens de Serviço,

Manuais, Instruções Normativas, check-lists etc). se existentes, que formalizam as atividades e

procedimentos relacionados à gestão dos bens imóveis próprios e locados de terceiros sob

/�
/,u
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responsabilidade da UI, bem como os atos delegação de competência relativos à área de gestão

do patrimônio imobiliário, caso tenham sido expedidos durante o exercício de 2012.

Em resposta, também por meio dos Memorandos nO 61 e 62, anexos ao Ofício n°

81/SElMinC, de 22103/2013, a Unidade informou que:

"A Coordenação de Infraestrutura e Manutenção será incorporada a Coordenação-Geral de Recursos

Logísticos que por sua está vinculada à Subsecretária de Planejamento, Administração e Orçamento da

Secretaria Executiva. Infonno que o Regimento Interno está em tramite no Mine, e o processo é o de nO

01400.(J0450712013-15.

(... )

O Serviço de Administração de Imóveis dispõe do Manual do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de

Uso Especial da União - SPlUnet, que foi elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, que atende a nossa demanda aluai da gestão de bens imóveis próprios e locados de terceiros.

(oo.)

Comunicamos que o Regimento do MinC, processo 01400.004507/20/3-15, está em tramite interno.

No exercício de 2012, não houve atos de delegação de competência relativos à área de gestão de

imóveis"

Também se questionou à Unidade sobre a existência de identificação/mapeamento de

riscos e diagnóstico de prevenção. Além disso, questionou-se a existência de indicadores sobre a

gestão de bens imóveis próprios e locados de terceiros sob responsabilidade da UI, bem como

para a identificação de fragilidades e acompanhamento dos processos envolvidos na gestão dos

bens imóveis.

Igualmente, por meio dos Memorandos nO 61 e 62, anexos ao Ofício n° 81/SElMinC, de

22/03/2013, a Unidade informou que:

"No MinC, no exercício anterior não houve identificação/mapeamento de riscos e diagnóstico de

prevenção dos bens imóveis.

(oo.)

No exercício, anterior não houve indicadores no tocante da administração de bens imóveis próprios e

locados de terceiros de nossa responsabilidade ".

Em síntese, pelas manifestações da Unidade, verifica-se que:

Quanto ao Ambiente de Controle: a área responsável pela gestão dos imóveis possui

estrutura reduzida com apenas um servidor; não dispõe de ferramentas de tecnologia da

informação para o auxílio à gestão; e até o final do exercício de 2012, a área não havia sido

regimentalmente incorporada à estrutura da Unidade.

Além disso, durante o exercício de 2012 não houve avaliação de riscos; quanto aos

Procedimento de Controle, verifica-se que não há rotinas bem definidas e normatizadas de

trabalho e gestão dos imóveis.; e tendo em vista a ausência de indicadores, não há processos

instituídos de "Informação e Comunicação":

lá quanto o Monitoramento, refletido no acompanhamento das recomendações e

determinações expedidas pelos órgãos de controle, conforme já relatado em item específico, é

realizado externamente à área de gestão de imóveis, sendo realizado pela Assessoria Especial dí: �
Controle Interno. C,

.......
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Das análises da área de gestão de bens imóveis, verifica-se que as fragilidades nos

controles internos da Unidade estão refletidas na desatualização das avaliações de parte dos

imóveis sob responsabilidade da Unidade e, especialmente, nas impropriedades verificadas na

análise do contrato de locação do Edifício Parque Cidade, a partir da análise do processo nO

01400.005269/2010-12.

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

5.1 MOVIMENTAÇÃO

5.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL

5.1.1.1 INFORMAÇÃO

Situação do quadro de pessoal do MinC em 31/12/2012

A Secretaria-Executiva, de acordo com o seu regimento interno, exerce o papel de órgão

setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC de todo o Ministério da

Cultura. Em razão disso, buscou-se avaliar a sua gestão de pessoas como atividade finalística, de

suporte às demais áreas do Ministério.

Assim, foi realizada extração de dados do Sistema Siape-DW, com base na folha de

pagamento do mês de dezembro/2012, com o objetivo de traçar o panorama do quadro de

pessoal do Ministério em 31/12/2012, sintetizado no quadro a seguir:

Situação Vínculo Quantidade %

Ativo Permanente 460 31,36%

Aposentado 273 18,61%

Nomeado Cargo Comissionado 217 14,79%

Estagiário 190 12.95%

Instituidor Pensão 94 6,41%

CLT Anistiados - Decreto n° 6.657/08 60 4,09lk

Exercício Descentralizado da Carreira 54 3,689'c

Cedido 52 3,54%

Requisitado 50 3,41£'10

Requisitados de Outros Órgãos 7 0,48%

Cedido (fundamento * 7° do art. 93 da Lei n° 8112/90) 3 0,20%-

Aposentado TeU 733/94 2 0,14%

Natureza Especial 1 0,07%

Total Geral 1.467 lOO.OO9'c

A efetiva força de trabalho do MinC (excluídos os servidores inativos, cedidos,

instituidores de pensão e estagiários) pode ser sintetizada da seguinte forma:

Dinheiro público é da sua conta.
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Situação Vínculo Quantidade %

Ativo Permanente 460 54,18%

Nomeado Cargo Comissionado 217 25,56%

CLT Anistiados - Decreto n° 6.657/08 60 7,07%

Exercício Descentralizado da Carreira 54 6,36%

Requisitado 50 5,89%

Requisitados de Outros Órgãos 7 0.82%

Natureza Especial 1 0,12%

Total Geral 849 100,00%

Explicite-se que, apesar da grande contribuição para a manutenção das rotinas do

Ministério, os estagiários foram excluídos desse cálculo, em razão de possuírem jornadas de

trabalho reduzidas e níveis de responsabilidade menores que os servidores efetivos, o que se

justifica pela natureza do estágio no momento da aprendizagem profissional. Em razão disso,

não se poderia equiparar a força de trabalho dos estagiários à dos servidores efetivos.

Os servidores requisitados e em exercício descentralizado na carreira no MinC

totalizam um acréscimo de III servidores, ao passo que os cedidos totalizam 55. Desse

modo, verifica-se que há quantidade menor de servidores cedidos comparativamente à

quantidade de servidores recebidos de outros órgãos.

Ao ser instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n020\3056051026,

de 25104/20\3, a Unidade informou, por meio do Ofício nO 170/SElMinC, que:

"É certo afirmar que o Quadro de servidores do Mine está aquém daforça de trabalho real 982 cargos.

Em razão disso, considerando que não temos encontrado resistência quanto à cedência de servidores, e,

considerando ainda que muitos servidores de carreira têm mostrado interesse em atuar no Mine, o

número de cedências tem se mostrado maior ao longo dos anos".

O Plano Especial de Cargos da Cultura foi instituído pela Lei nO 11.233/2005, e a

carreira está estruturada em classes e padrões, com ingresso na classe A e promoções para as

classes B, C e S. Em 3111212012, os servidores do MinC estavam distribuídos ao longo dessas

classes da seguinte forma:

Classe Quantidade de Servidores %

A 258 56.09%

B 16 3,48%

C \I 2,39%

s 175 38,04%

Total Geral 460 100%

Evidencia-se, inicialmente, a concentração de servidores na classe inicial da carreira

(mais 50% do quadro).

Relativamente aos servidores posicionados nas classes finais da carreira (classe S,

especificamente), verifica-se a tendência de redução da força de trabalho em razão de

aposentadorias nos próximos exercícios.

Dinheiro público é da sua conta.
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Segundo dados da Unidade, apresentados no item 6.1.8.4 do Relatório de Gestão

2012, a perspectiva é de que 108 servidores se aposentem nos exercício de 2013 a 2017.

Já a relação entre o tempo de serviço do órgão e o nível de escolaridade do cargo está

expressa na tabela a seguir:

Escolaridade
Ano de ingresso no órgão

Total por

do Cargo
1984 a 2000 a

Escolaridade
%

1999 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NA 2 6 O O O O O O O
,

1,74'k

NI 75 34 3 3 O O 137 33 40 325 70,65'k

NS 24 39 14 5 1 2 l' 9 15 127 27,61 'k

Total Ano 101 79 17 8 1 2 155 42 55

% 21.96% 17,17% 3.70% 1,74% 0,22% 0.43% 33,70% 9,13% 11,96% 460 100%

% acumulado 21,96% 39,13% 42,83% 44,57% 44.78o/ll 45,22% 78,91 c;� 88,04% 100%

Em suma, verifica-se que, especialmente a partir de ano de 2010, houve maior

quantidade de ingressos e retenção de novos servidores, com o reforço dos quantitativos de

pessoal especialmente em cargos de nível intermediário, os quais representam 70,65% dos

cargos ocupados.

Registre-se, especificamente em relação aos servidores de nível auxiliar, que a

própria Lei nO 11.233/2005 prevê em seu art. I 0, � 7, a extinção desses cargos quando vagos,

Ao se comparar o nível de escolaridade do cargo com o nível de escolaridade dos

servidores, verifica-se que 133 dos 325 servidores ocupantes de cargo de nível intermediário

possuem nível superior, o que representa 40,92% do total:

Escolaridade do Servidor
Escolaridade do Cargo Total

%
NA NI NS Geral

Ensino Fundamental (l° grau completo) 6 17 2 25 5,43%

Ensino Fundamental Incompleto (Y a ga série incompleto) I 8 O 9 1,96%

Ensino Médio (20 grau completo) ou Técnico Profissionalizante 1 167 10 178 38,70fié

Superior completo ou habilitação legal equivalente O 133 115 248 53,91%

Total Geral 8 325 127 460 100%

Verifica-se, portanto, que nos últimos anos, o órgão tem conseguido agregar aos seus

quadros, principalmente, servidores ocupantes de cargos de nível intermediário, mas, mesmo

sem a previsão na estrutura remuneratória do plano de gratificação de incentivo à

qualificação, parte desses servidores tem escolaridade de nível superior.

Diante do exposto, evidencia-se que o quadro de pessoal do MinC, atualmente, se

concentra em cargos de nível intermediário providos por servidores com pouco tempo de

experiência no órgão (concentração na Classe A), o que demonstra uma baixa especialização

do quadro funcional.

geral,

Tendo em vista, ainda, que a remuneração dos cargos de nível intermediário é, no

inferior à remuneração dos cargos de nível superior, a existência de parcela de

Dinheiro público é da sua conta.
':.
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servidores intermediários com nível de escolaridade superior (133 de 460 servidores, o que

representa 28,91 % de todo o ativo permanente do órgão), não representa somente um bônus

para o órgão, mas também, o desafio em reter esses servidores em seus quadros de modo que

eles se especializem nas áreas de negócio do Ministério.

Tal quadro se agrava com a baixa representatividade dos servidores efetivos nos

cargos de DAS:

DASIFGR Quantidade de Servidores % l?Jtl acumulado

DAS. I 17 3.70% 3.70%

DAS-2 37 8,04% 11.74%

DAS.3 36 7.83% 19.57%

DAS-4 13 2.83% 22.40%

DAS-5 1 0,22% 22,62%

FGR.OI 27 5.87% 28,49%

FGR-02 18 3.91% 32,40%

FGR-03 2 0,43% 32.83%

Sem função 309 67.17% 100.00%

Total Geral 460 100,00% 100,00%

Conforme se verifica na tabela anterior, apenas 22,62% dos servidores efetivos são

ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e

67,17% não ocupam DAS ou recebem Função Gratificada - FGR.

Ao ser instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/026,

de 25/0412013, a Unidade informou, por meio do Ofício nO 170/SE/MinC, que:

"Ressalte-se que quando da substituição dos terceirizados, cujo processo encerrou em }O de dezembro de

2010, a contrapartida para essa substituição foi o maior número de cargos de n£vel intermediário, muito

embora boa parte desses concursados já possua nível superior. E importante frisar que no programa de

capacitação do Mine, editado anualmente, na linha de ação programática de desenvolvimento de

competência técnica, é, sobretudo, com foco para esse público, inclusive com a perspectiva de

preparação para que esses servidores, adiante, venham a ocupar cargos de direção e assessoramento

superiores - DAS. Por fim, registre-se que quando do ingresso dos novos concursados em 2010, apesar

da grande evasão registrada, as oportunidades de assunção aos cargos de DAS tem-se revelado

ascendente ".

É interessante anotar, como aspecto positivo na gestão, a Política de Desenvolvimento

de Pessoas do MinC instituída por meio da Portaria n° 163, de 27/1212012, que possui como

finalidade "dotar o Ministério de uma força de trabalho qualificada. em n(vel gerencial e

técnico. para desempenhar suas competências institucionais", A política também define áreas

de conhecimento e temas prioritários, engloba o Plano de Capacitação e Desenvolvimento 

PCDMinC", bem como define as responsabilidades dos servidores nos eventos de capacitação.

A política também prevê mecanismos de incentivo à formação de nível superior aos

servidores ocupantes de cargos efetivos, pertencentes ao Plano Especial de Cargos da Cultura,

em exercício no Ministério, em cursos de ensino superior cujas formações profissionais estejam

relacionadas com as áreas de conhecimento prioritárias, 'v
/ ')

Dinheiro público é da sua conta.
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Por fim, a portaria também estabelece o processo e os instrumentos de avaliação de

desempenho, progressão e promoção funcional.

Em suma, verifica-se que a instituição de uma Política de Desenvolvimento de Pessoas

apresenta diretrizes para a gestão de pessoas do Ministério e critérios de inclusão dos servidores

nessa política.

Em que pese o fato de a política ter sido instituída já no final do exercício de 2012 e,

portanto, não poder ter sido executada durante o exercício sob análise, faz-se necessário registrar

a boa prática da Unidade Jurisdicionada, que, sendo executada, poderá contribuir para a

formação de um quadro estável de servidores, necessário à efetivação das políticas públicas sob a

responsabilidade do Ministério.

5.1.1.2 CONSTATAÇÃO

O quadro de ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública

apresenta reduzido tempo de experiência no serviço público e no Mine.

Tendo em vista que os 217 servidores nomeados para cargo em comissão (sem vínculo

com o serviço público), em 31112/2012, representavam 25,56% da força de trabalho do MinC,

foi realizada extração de dados do Siape-DW para a verificação do perfil desses servidores.

No que diz respeito ao grau de escolaridade, veja-se a tabela consolidação a seguir:

Nomeados careo comissão Nível de Escolaridade

Grau de Escolaridade
Nível DAS Total

%
DAS-! DAS-2 DAS-3 DAS-4 DAS-S DAS-6 Geral

Superior completo ou habilitação legal
20

,.

55 26 7 3 145 66,M2%
eauivalente

Ensino médio (2° Grau Completo) ou Técnico
16 31 17 2 2 1 69 31,BOIk

Profissional

Mestrado O O 1 1 O O 2 O,92''k

Alfabetizado sem cursos re.e:ulares O O O 1 O O 1 0.46%

Total Geral 36 65 73 30 9 4 217 100%

Verifica-se, portanto, que 66,82% desses servidores possuem formação de nível superior

e 31,80% possuem formação de nível médio.

Já no que diz respeito à experiência de atuação no serviço Público, verifica-se que

63,60% ingressaram no serviço público a partir do ano de 2009, o que significa que possuem

menos de 5 anos de experiência no serviço público:

Nomeados carI!o comissão - Imlresso no Servico Público

Ano de Ingresso no Nível Funcão Total
%

Serviço Público DAS-I DAS-2 DAS-3 DAS-4 DAS-5 DAS-6 Anual

Sem informação no
O 6 6 3 O O 15 6,91%

cadastro

1972-1999 1 1 3 4 O 1 10 4,61%

2000 O O 1 I O O 2 0,92%

2001 O 1 1 O O O 2 0,92%

2002 1 O 1 O O O 2 0,92%

2003 O 2 O 2 O 1 5 2,30%
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Nomeados car20 comissão - In2resso no Serviço Público

Ano de In2resso no Nível Funcào Total %

2004 1 3 5 I 1 O 11 5,07%

2005 O 1 3 1 1 O 6 2,76%

2006 1 2 3 O I O 7 3,23%

2007 O 4 5 2 O O 11 5,07%

2008 I O 5 I O 1 8 3,69%

2009 7 12 19 4 O I 43 19,82%

2010 7 14 9 3 1 O 34 15,67%

2011 11 10 6 8 4 O 39 17,97%

2012 6 9 6 O 1 O 22 10,14%

Total Geral 36 6S 73 30 9 4 217 100,00%

o baixo tempo de serviço público, evidentemente, se reflete no tempo de experiência no

órgão.

A tabela a seguir consolida o tempo de serviço no MinC dos ocupantes de cargos em

comissão (sem vínculo com a Administração Pública):

Dia Ingresso no Nível DAS
Total Ano %

Óf2ão (MinC) DAS-I DAS-2 DAS-3 DAS-4 DAS-S DAS-6

2002 I O O O O O I 0,46%

2003 O 1 1 O O O 2 0,92%

2004 I 2 6 2 O O ]] 5.07%

2005 O 1 3 1 O O 5 2,30%

2006 O 2 2 O O O 4 1,84%

2007 O 3 5 2 O O 10 4,61%

2008 O O 3 I O O 4 1,84%

2009 7 11 17 4 O 1 40 18,43%

2010 7 16 13 2 I O 39 17,97%

2011 14 13 9 14 7 2 59 27,19%

2012 6 16 14 4 I I 42 19,35%

Total 36 6S 73 30 9 4 217 100 00%

Verifica-se, assim que, somados os ingressos nos anos de 2009 a 2012, 82,94% dos

ocupantes de DAS (sem vínculo com a administração), ao final do exercício de 2012, possuíam 4

anos ou menos de serviço no Mine.

Ou seja, a rotatividade dos ocupantes de DAS não tem possibilitado a formação de um

quadro estável de servidores, de modo que estes (independentemente da precariedade de seu

vínculo com o MinC) possam adquirir experiência nas áreas de negócio do Ministério e,

consequentemente, aprimorar os processos de trabalho.

O pouco tempo de serviço no MinC, tanto dos comissionados puros quanto dos

servidores efetivos (demonstrado anteriormente), aliado à baixa participação de servidores de

carreira nos cargos em comissão de DAS, reforça a instabilidade do quadro de pessoal do

Ministério.

Causa

Formação de quadro de servidores sem vínculo com a Administração Pública sem a a-

devida especialização para a promoção das políticas públicas do Ministério da Cultura. �õ
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Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n0201305605/026, de

25/04/2013, a Unidade informou, por meio do Ofício n° l70/SE/MinC, que:

"É importante registrar que o Mine. no período mencionado em relação ao ano de ingresso no serviço

público dos servidores ocupantes de cargo em comisstio de direçc70 e assessoramento superiores - DAS, o

órgão possuiu entre os anos de 1990 até 2009, um Quadro de servidores em decréscimo, ocasiões em que

o número de servidores efetivos era bem menor. (Anexo I)

Somente a partir de 20/0 houve uma ampliaçüo, ainda que aquém de antes da reforma de /990, e só com

a entrada dos novos concursados, em substituição aos terceirizados, esse cenário tem-se modificado,

ainda que em nível baixo. mas com perspectivas de ampliação de ocupação dos cargos DAS por

servidores efetivos, que vem se qualificando paulatinamente. A própria taxa que indica 63,60% (sessenta

e três vírgula sessenta por cento), apontada nessa Constatação, refere-se a ingressantes no serviço

público a partir de 2009, e que, portanto, possuem menos de 5 (cinco) anos no setor público,

expressando que parte significativa desse percentual são de sen'idores do concurso de 2010. Podemos

inferir que a permanência de sen'idores sem vínculo efetivo com a Administração Pública tenha

permanecido no patamar significativo em raz.ão da continuidade de governo.

A tabela de escolaridade demonstrada na Solicitação de Auditoria possivelmente não reflita outros graus

de escolaridade no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - S1APE,

ficando comprometida a demonstraçào precisa deste dado (especializaç{)es, doutorado).

Com a ampliaçüo do Quadro entre 20/0 e 20/3 dos servidores efetivos, certamente ampliará a

participação de sen'idores de carreira ocupando cargos em comissào no âmbito do Quadro de Pessoal

do MinC".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 84212013/COGEP/SPONSE

MinC, de 24/0612013, que:

"O MinC promoverá em agosto de 2013 o recadastramento dos servidores, com ampliação de dados, de

modo .a processar os registros sistémicos, incluindo o curriculwn vitae, processo que será finalizado

neste ano.

Em relaçüo ao plano de capacitação do corpo funcional, O MinC, em seu Plano Anual de Capacitaçüo,

possui 3 linhas programáticas, quais sejam: desenvolvimento de competências técnicas; desenvolvimento

gerencial e formação de atitudes e comportamentos. Na linha de desenvolvimento gerencial, já é uma

ação que tem porfinalidade o estabelecimento de ações voltadas ii habilitações de seus servidores para o

exercício de cargos de Direção e Assessoramento Superiores - DAS. em conformidade com o que

estabelece o art. 6° do Decreto n° 5:707, de 23 de fevereiro de 2006. A propósito dessa preparaçüo dos

senJidores, inicia-se com as açàes pro!?ramáticas de desenvolvimento de competências técnicas,

consoante foi mencionado no 'Item 3 - biformação: Perfil dos Servidores Efetivos', constante do Mem.

57312013/CGEPlSPONSE-MinC, de 3 de maio de 20/3, dirigido à Chefia de Gabinete da Secretária

Executiva, com o fito de encaminhamento a essa CGU, em resposta à parte do Relatório de .Auditoria n°

20/305605/026 ".

Análise do Controle Interno

Inicialmente, faz-se necessário relembrar que os dados apresentados pela Equipe de

Auditoria foram extraídos do Sistema Siape, por meio de seu extrator de dados, o Siape-DW. �.!f
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Assim, tendo em vista que incumbe à Unidade manter o cadastro dos seus servidores

atualizado e que o Sistema permite o registro de todos os níveis de escolaridade, inclusive

especializações e doutorados, as análises foram realizadas com base nas informações

disponibilizadas pela própria Unidade, ao lançar das informações no Sistema Siape.

Desse modo, considera-se que não há qualquer prejuízo à realização de análises a partir

das informações registradas nos sistemas corporati vos.

Adentrando na análise do teor da manifestação da Unidade, verifica-se a plausibilidade

das informações prestadas. Contudo, tais informações referem-se, basicamente, aos servidores

efetivos (concursados).

A presente constatação trata do reduzido tempo de experiência no serviço público e no

MinC dos ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública.

A nomeação de tais servidores, justamente por não possuírem vínculo, é livre, como

também é livre a sua exoneração: tais nomeações, portanto, estão abrangidas pela

discricionariedade administrativa.

Contudo, a bem do serviço, há que se avaliar se o perfil dos ocupantes desses cargos,

sem vínculo com a Administração, coincide com as necessidades do Ministério.

Como já afirmado, o pouco tempo de serviço no MinC, aliado à baixa participação de

servidores de carreira nos cargos em comissão de DAS, reforça a instabilidade do quadro de

pessoal do Ministério.

No que diz respeito à resposta à Solicitação Final de Auditoria, registre-se que à

realização do recadastramento e ao plano de capacitação do corpo funcional, a adoção dessas

providências será monitorada ao longo do acompanhamento da gestão da Unidade, no ãmbito do

Plano de Providências Permanente.

Recomendação 001:

Elabore plano de qualificação gerencial do corpo funcional permanente do Ministério,

de forma a propiciar identificação de capacidades gerenciais e fomentar a formação de gerentes

especializados nos programas, ações e assuntos específicos de interesse do Ministério da Cultura.

Recomendação 002:

Adotar medidas de atualização permanente do cadastro dos servidores do MinC no

SIAPE, de forma que reflitam seu tempo de serviço, sua qualificação profissional e outras

informações pessoais e profissionais de interesse da Administração Pública.

Dinheiro público é da sua conta.

Página 166 de 278 �

www.portaldatransparencia.gov.br

L:\SFC\DR\DRCULT\2013 DRCULl\REL. AAC\SE\SE FNC RelatlÍrio Defillitivo.uocx



5.1.1.3 CONSTATAÇÃO

Baixo percentual de ocupação de cargos de DAS do MinC por servidores de carreira, de

apenas 34,09%, para os DAS níveis 1,2 e 3, e de 30,23%, para os DAS nível 4, ao final do

exercício de 2012.

o Decreto n" 5.497/2005, que dispõe sobre o provimento de cargos em comissão do

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis I a 4, por servidores de carreira,

no ãmbito da administração pública federal, estabelece em seu art. I" que:

"Arf. r Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em comissão do

Grupo.Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública federal direta, autárquica

efundacional:

I - setenta e cinco por cento dos cargos em comissão DAS, níveis /, 2 e 3; e

II - cinquenta por cento dos cargos em comissão DAS, nível 4.

* r A partir da vigência deste decreto não serão providos cargos em comissâo em desacordo com ()

disposto no coput",

Para a verificação do atendimento a esses percentuais mínimos, a serem ocupados por

servidores de carreira, foi realizado o comparativo de DAS ocupados por comissionados puros e

pelos servidores de carreira, com base em extração de dados do Siape-DW da folha de

pagamento de dezembro 31112/2012.

o resultado consolidado encontra-se na seguinte tabela:

Quantidade de servidores ocupantes de DAS
Total de Proporção de servidores

DAS oeuoaotes de DAS

Nível DAS
Sem vínculo Sem vínculo

coma Subtotal Ativo Subtotal coma Ativo

Administração permanente * (C)= Administração permanente

(A) (A) (U) (U) (A+U) (Al/(C) (U) /1O

DAS-l 36 17

DAS-2 65 174 37 90 264 65,91% 34,09%

DAS-3 73 36

DAS-4 30 30 13 13 43 69,77'k 30,23%

DAS-5 9 9 1 1 10 90,00% 10,00%

DAS-6 4 4 O O 4 100,00% 0,00%

Total Geral 217 217 104 104 321 67,60% 32,40%

* Ocupantes de cargo efetivo da carreira do Mine.

Para os DAS níveis I, 2 e 3, verifica-se que o limite mínimo de 75% não foi respeitado,

pois os servidores de carreira ocupam apenas 34,09% dos DAS. Há um déficit de 40,91 %.

Da mesma maneira, o limite mínimo de 50% para os DAS nível 4 também não foi

respeitado, pois os servidores de carreira ocupam 30,23%, o que representa um déficit de

19,77%.

Evidencia-se, portanto, o descumprimento aos comandos estabelecidos no arl. I",

incisos I e II, do Decreto n" 5.497/2005.

Dinheiro público é da sua conta.
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Causa

Priorização de servidores sem vínculo com a Administração Pública para a ocupação de

cargos decisórios no Mine.

Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/026. de

25/0412013, a Unidade informou. por meio do Ofício nO 170/SElMinC. que:

"Em que pese os dados apresentados no Quadro de DAS por servidores de carreira, insistimos que (}

Decreto n° 5.497, de 2 I de julho de 2005, Anexo II, que dispõe sobre o provimento em comissão do

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 1 a 4, por servidores de carreira no âmbito

da Administração Pública Federal, está patenteado no art. 20 c/c parágrafo único, confirmado pelo * 30

do art./". Ainda assim, o MinC incluiu em seu plano de capacitação, a linha de ação gerencial cujas

ações estão voltadas à habilitação de seus servidores efetivos para (} exercício de cargos

comissionados "�o

Adicionalmente. em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de

11/0612013. a Unidade informou. por meio do Memorando nO 842/2013/COGEP/SPOA/SE

MinC. de 24/06/2013. que:

"Considerando que o art. I ° do Decreto n° 5.497; de 21 de julho de 2005, estabelece que 'Serão

ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção

e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

(... ) ';

Considerando que o art. 2" do mesmo Decreto estabelece que 'Para os fins deste Decreto, considera-se

como servidor de carreira os servidores, ativos ou inativos, oriundos de órgão ou entidade de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas empresas públicas e

sociedades de economia mista, ocupante de cargo ou emprego permanente no qual ingressou mediante

concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, mediante forma de provimento

permitida pelo ordenamento da época de ingresso', portanto, entendemos que esse percentual é aplicado

sobre o conjunto de órgãos a que se refere o ar!. 2°, como bem mencionado no *4° do art. }O do citado

Decreto, que dispõe que 'A nomeação de não senJidores de carreira somente poderá ser efetivada

mediante a comprovação de que o percentual de cargos providos por servidores de carreira, aferido

para o conjunto dos órgãos e entidades sujeitos ao disposto no caput, é igualou superior aos

percentuais ali estabelecidos na data da consulta ".

Outrossim, o *3° do citado Decreto informa que 'Enquanto não for implementado sistema informatizado

de controle para essa finalidade, a nomeação de não servidores de carreira para os cargos referidos no

caput será precedida de consulta ao Ministério do Planeiamento. areamento e Gestão ".

Salientamos que conforme informamos no 'Item I - Solicitações: Análise dos Controles Internos

Administrativos', no Anexo XXJJJ, objeto do Mem. 596120/3/CGEP/SPOAlSE-MinC, de 7 de maio de

2013, dirigido à Chefia de Gabinete da Secretaria Executiva, em resposta à parte do Relatório de

Auditoria n° 20/305605/027, as unidades e entidades vinculadas ao MinC, foram orientadas quanto à

indicação dos candidatos a ocuparem cargos comissionados.

Por fim, registramos que oficiaremos consulta formal ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil

S1PEC, sobre a interpretação a ser adotada em relação ao Decreto n° 5.497, de 2005" (grifos no

original).

Dinheiro público é da sua conta.
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AdIcIOnalmente, em resposta ao Relatono PrelIminar de Audltona, a Umdade Informou, .

por meio do Memorando n° 1.058120 I 3/CGEP/SPOAlSE-MinC, anexo ao Ofício n°

313/SElMinC, de 25/07/013, que:

"Considerando que o Ministério da Cultura finalizou trabalho em parceria com Consultoria cujofocofoi

a definição do 'Mapa Estratégico do Ministério da Cultura e entidades vinculadas', em razão da Câmara

de Gestão do Governo Federal, em que ficou chancelado dentro do eixo de 'organização interna' duas

iniciativas estratégicas da área de Gestâo de Pessoas que sâo: 'ESTRUTURAR E VALORIZAR O

QUADRO DE PESSOAL' e 'DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS', ver Quadro

Anexo I.

Nesse contexto, um dos indicadores é o percentual de ocuparâo de cargos comissionados (DAS / a 4) por

servidores efetivos do Plano Especial de Cargos da Cultura - PECC, dentro de uma meta definida para

os anos de 20/3 a 2020, cujos percentuais dessa ocupaçâo podem ser aferidos do Quadro constante do

Anexo li. " (grifo no original)

Análise do Controle Interno

A fim de melhor compreender o conteúdo da manifestação da Unidade, primeiramente

se faz necessário transcrever os dispositivos legais citados:

"Arf. 2° Para os fins deste Decreto. considera-se como servidor de carreira os servidores, ativos ou

inativos, oriundos de órgâo ou entidade de qualquer dos Poderes da Uniüo, dos Estados, do Distriro

Federal e dos Municípios, suas empresas públicas e sociedades de economia mista, ocupante de cargo ou

emprego permanente no qual ingressou mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de

outubro de /988, medianteforma de provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso.

Parágrafo único. O disposto no capu! aplica-se ao militar das Forças Armadas, agregado ou inativo, e

ao militar do Distrito Federal.

Art. /0 Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em comisscio do

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administraçüo pública federal direta, autárquica

efundacional:

(... )

* 3° Enquanto nâofor implementado sistema informatizado de controle para essa finalidade, a nomearâo

de não servidores de carreira para os cargos referidos no caput serlÍ precedida de consulta ao Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestâo ".

Os normativos citados não elidem os fatos apontados, de modo que, em análise à

manifestação da Unidade, verifica-se que, de fato, não estão sendo respeitados os limites

estabelecidos no Decreto n° 5.497/2005, ou seja, o percentual de ocupação de cargos de DAS

níveis I a 4 se mostra inferior ao preconizado na norma.

É importante registrar que já houve determinação do Ministro da Cultura para que as
Unidades, tanto da Administração Direta quanto da Administração Indireta do MinC,

respeitassem as determinações do Decreto n° 5.497/2005. Tal determinação foi oficializada pelo

Memorando-circular nO OOI/GM-MinC e pelo Ofício Circular nO 004/GM/MinC, ambos de

08/05/2009:

"/. Com o objetivo de orientar os dirigentes das unidades que ('omp6em a estrutura básica do MinC,

bem como das entidades vinculadas no que se refere ii nomeaçãu de pessoal para ocupação de cargos de

4-1;/
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direção. chefia ou assessoramento superior e na contratação de terceirizados, apresento. a seguir, as

diretrizes que deverão ser observadas nos referidos atos:

(... )

c) observar, embora não tenha sido ainda regulamentado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão - MP, os parâmetros sistêmicos estabelecidos no *3°, do ar/. 1", do Decreto n° 5.497, de 21 de

julho de 2005, para o provimento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento

Superiores - DAS, a saber:

c-1) 75% dos cargos em comissão DAS, níveis I, 2 e 3 deverâo ser preenchidos por servidores de

carreira da administração públicafedera, direta, autárquica efundacional;

c-2) 50% dos cargos em comissão DAS. nível 4 deverão ser preenchidos por servidores de carreira da

administração pública federa, direta, autárquica e fundacional; e

c-3) considera-se como servidor de carreira os servidores, ativos ou inativos. oriundos de órgão ou

entidade de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, suas

empresas públicas e sociedades de economia mista, ocupante de cargo ou emprego permanente no qual

ingressou mediante concurso público ou, se em data anterior a 5 de outubro de 1988, medianteforma de

provimento permitida pelo ordenamento da época de ingresso (art. 2° do Decreto n° 5.49712005)".

Já durante a gestão 2012, o teor dos referidos expedientes foi repetido no Memorando

Circular n° 88/SE/MinC e do Ofício-Circular nO 43/SElMinC, ambos de 27/08/2013, também

encaminhados às Unidades da Administração Direta e Indireta do MinC, pelo Secretário

Executivo, CPF n° ***.593.150-**.

De fato, as determinações do Decreto presidencial devem ser cumpridas a partir do

início de sua vigência, sem a necessidade de expedientes internos como os supramencionados.

Todavia, os expedientes do então Ministro da Cultura e do Secretário-Executivo demonstram

que já havia a necessidade de reafirmar, dentre as Unidades do MinC, a obrigatoriedade de dar

efetividade ao Decreto.

Contudo, as análises desta Unidade Técnica demonstram que a baixa ocupação dos

cargos de DAS pelos servidores de carreira vem se perpetuando na gestão e que as diretrizes

estabelecidas pelo então Ministro não se mostraram suficientes para prevenir inconsistências.

Desse modo, reafirma-se a baixa participação dos servidores de carreira nos cargos com

maior poder decisório, com o consequente descumprimento do Decreto n° 5.497/2005.

A ampliação do número de DAS em especial ocupados por servidores sem vínculo com

a Administração, pode gerar: risco de insatisfação dos servidores de carreira que são

qualificados, pela impossibilidade de atingirem os altos cargos comissionados; descontinuidade

administrativa de projetos; possibilidade de interferências externas na gestão pública; e, menor

qualidade técnica no processo de execução das políticas públicas.

É indispensável, para níveis crescentes de atendimento das demandas da sociedade, a

profissionalização dos agentes públicos. Não se trata somente de seleção por múltipla escolha,

escorada unicamente no princípio da isonomia, mas, sim em identificação de competências e de

possibilidade de oportunidades de ascensão funcional mediante o exercício de cargos de direção.

A preponderância de nomeação em cargo em comissão sem vínculo é um fator que pode

incidir em prejuízo à profissionalização da Adntinistração e dos respectivos agentes do MinC,

vez que há risco de descontinuidade do padrão administrativo e das estratégias em se alcançar os v

objetivos da política cultural, além do desestímulo à capacitação contínua do capital humano do�"
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Ass.: CI..
Ministério, pois pode haver ruptura no acúmulo de conhecimento e o não investimento em perus

técnico-gerenciais e o não desenvolvimento do corpo burocrático de elevada especialização, ou

seja, risco de obsolescência da mão de obra.

Em que pese o fato de que os cargos de Direção e Assessoramento Superior sejam de

livre nomeação e exoneração, a utilização de servidores sem vínculo com a carreira como

possível forma de contornar carência de pessoal também pode não atender ao processo de

identificação de competências e adequabilidade à satisfação das necessidades da Administração

Pública.

A dificuldade de recrutamento por meio de processo seletivo, com possibilidades de

ascensão funcional, com base em princípios da isonomia e competência e não somente na

discricionariedade, pode concorrer para a formação de um corpo funcional temporário, suscetível

a grupos de interesses, sem compromisso funcional de longo prazo com a instituição.

Em nova análise, a partir da resposta da Unidade par a Solicitação Final de Auditoria n°

201305605/035, e de acordo com o Acórdão TCU nO 54812013 - Plenário, que acata o

posicionamento da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão no sentido de que o cálculo dos limites para a ocupação de DAS por servidores de

carreira deve ser, de fato, aferido para o conjunto dos órgãos e entidades do Poder Executivo,

esta Unidade Técnica entende que o Decreto deve ser considerado no âmbito do Poder Executivo

Federal, e não apenas para o Ministério da Cultura.

Todavia, em que pese a aplicabilidade dos limites do Decreto tendo como base-de

cálculo todo Poder Executivo Federal, a própria existência desses limites preconiza a

profissionalização da Administração Pública, o que reforça o posicionamento já expresso por

esse controle interno.

Agregue-se a isso os posicionamentos do então Ministro da Cultura e do Secretário

Executivo registrados nos já transcritos Memorando-Circular n° 88/SElMinC e Ofício-Circular

n° 43/SElMinC, ambos de 27/08/2013, no sentido de demonstrar a necessidade de reforçar a

ocupação dos cargos de DAS por servidores de carreira.

O fato de os limites do Decreto nO 5.497/2005 não se aplicarem somente ao quadro do

MinC não descaracteriza a descontinuidade dos processos de trabalho em decorrência da

substituição dos dirigentes da área de tecnologia da informação, conforme a manifestação da

Unidade registrada na constatação de "Superdimensionamento da demanda na aquisição das

licenças para acesso à base de conhecimento em tecnologia da informação e comunicação", que

indica a ocorrência de "5 mudanças de Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação".

Da mesma forma, nas manifestações da Unidade para as constatações referentes a

"Gastos com a locação de 456 garagens no total de R$ 3.104.343,39 (... )" e "Locação de

imóvel sem a realização de estudos técnicos (... ), verifica-se as respostas foram elaboradas a

partir da "da leitura do estudo realizado neste tópico" e "fazendo a leitura do processo" em

razão da mudança da equipe que era planejou a contratação e que, atualmente, é responsável pela

execução e acompanhamento do contrato.

Desse modo, a manifestação da Unidade elide os fatos apontados no que diz respeito à,/-",!'0
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não aplicabilidade dos limites estabelecidos Decreto em comento somente ao quadro do MinC,

mas permanece a constatação no sentido da baixa ocupação percentual dos cargos de DAS I a 4

por servidores de carreira no Ministério.

Em suma, a inexistência de parâmetro normativo (não aplicabilidade dos limites do

Decreto na 5.49712005 somente ao quadro do MinC) não descaracteriza a já evidenciada

instabilidade do quadro de pessoal e o impacto da rotatividade da ocupação dos cargos de DAS

na continuidade das ações desempenhadas pelo Ministério.

Nesse contexto, da análise da manifestação adicional da Unidade, encaminhada em

resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, verifica-se que já estão sendo envidados esforços

no sentido de planejar as atividades necessárias para o atendimento das recomendações,

mediante a definição de estratégias e metas. Desse modo, o seu efetivo atendimento será

acompanhado no âmbito do Plano de Providências Permanente, ao longo da gestão.

Recomendação 001:

Verifique a oportunidade e a conveniência de estabelecer plano de ação, com metas e

cronogramas, de forma a incrementar a participação dos servidores de carreira no quadro de

Direção, Chefia e Assessoramento Superiores do Mine.

5.1.2 PROVIMENTOS

5.1.2.1 CONSTATAÇÃO

Cadastramento intempestivo de 03 atos de admissão no Sisac.

Realizado cruzamento de dados entre os Sistemas Siape e Sisac, verificou-se que os

seguintes atos de admissão (Órgão 40107 - MinC) não foram cadastrados no Sistema Sisac:

CPF
Data de Regime- Ingresso no

Cargo
Admissão Jurídico Ól1!ão

***.107.811�** 06/0612012
Nomeação

Analista Técnico Administrativo

***.793.001-** 26/0712012 EST-OI em Caráter Agente Administrativo

***.564.441-** 18/0612012
Efetivo

Analista Técnico Administrativo

Deste modo, verifica-se o descumprimento ao prazo definido no art. 70 da Instrução

Normativa TCU na 5512007:

"Arf. 7° As informações pertinentes aos atas de admissão e concessão deverão ser cadastradas no Sisac e

disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias. contados:

I - da data de sua publicação ou, em sendo esta dispensada, da data de assinatura do ato;

l/- da data do efetivo exercício do interessado, nos casos de admissão de pessoal;

III - da data do apostilamento, no caso de alteração.

* ]O O órgão de pessoal enviará diretamente ao Tribunal os atas de desligamento, de cancelamento de

desligamento e de cancelamento de concessão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do ato

ou do respectivo apostilamento, se dispensável a publicação.

* 2° O descumprimento dos prazos previstos neste artigo sujeitará o responsável às sanções previstas na

Lei n° 8.443192".
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Causa

Descumprimento do fluxo dos processos de pessoal estabelecido pela Unidade, para o

cadastramento dos atos de admissão no Sisac.

Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n0201305605/026, de

25/04/2013, a Unidade informou, por meio do Ofício n° 170/SElMinC, que:

"Houve falha por parte do operador responsável pela inclusão em tempo hábil das informações, que

entendeu que os processos já estavam inseridos no S/SAC, sem fazer a devida cOIiferência

posteriormente. Entretanto, afalhajáfoi sanada com a de,.;da inclusão naquele Sistema ( ... )".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 842/20l3/COGEP/SPONSE

MinC, de 24/06/2013, que "Os atas foram inseridos no Sistema conforme informado no item 6

do Mem. 57312013ICGEPISPONSE-MinC, de.3 de maio de. 2013, dirigido à Chefia de Gabinete

da Secretaria Executiva, em resposta à parte do Relatório de Auditoria n° 2013056051026".

Análise do Controle Interno

Em consulta à página eletrônica do TCU, verificou-se que, conforme informado pela

Unidade, os atos foram cadastrados no Sisac, já durante o exercício de 2013, conforme a tabela a

segUIr:

CPF Servidor N"SISAC

***.564.441-** 1 -070360.8-0 1 -201 3-000444. 1

***.107.811-** 1 -070360.8.0 1 -201 3.()()()443-3

***.793.001-** 1.070360-8-01 -20 1 3.()()()442.5

Assim, verifica-se que foi cumprida a obrigação de cadastrar os atos de admissão no

referido Sistema.

Em análise à manifestação adicional apresentada pela Unidade, em resposta à

Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, verifica-se que, como já registrado, os atos

foram, de fato, cadastrados no Sistema Sisac, todavia, intempestivamente, pelo que persiste a

constatação no sentido do descumprimento ao prazo definido no ar!. 7° da Instrução Normativa

TCU nO 55/2007.

5.2 REMUNERAÇÃO. BENEFÍCIOS E VANTAGENS

5.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

5.2.1.1 INFORMAÇÃO

Interrupção de ressarcimento

provimento jurisdicional.

ao erário na folha de pagamento de servidora em razão

II
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Em análise à folha de pagamento do MinC, verificou-se que em agosto/2012 o

ressarcimento ao erário da servidora de matrícula Siape n° 40107-1145887 deixou de ser

realizado.

o referido ressarcimento origina-se do pagamento indevido realizado na rubrica "98002

Contribuição Plano Seguridade Social" de setembro/2oo7 a janeiro/2012, no valor total

R$ 8.480,79, conforme informações constantes no Memorando n° 1357IDPAG/CGEPIDGIISE

MinC, de 22112/2011 (NUP n° 00190.03557412011-70).

No mês de agosto/2012, o saldo devedor (conforme consulta ao Siape) era de

R$ 5.529,34.

Foram então solicitados maiores esclarecimentos à Unidade Jurisdicionada, por meio da

Solicitação de Auditoria nO 201305605/002, de 14/03/2013.

Em resposta, por meio do Mem. 299/2013/CGEP/SPOAlSE-MinC, de 221031 2013, a

Unidade informou que:

"A detentora da Matrícula S/APE n° 1/45887. {omissisl. deixou de realizar ressarcimento ao erário. a

partir de agosto de 20/2, uma vez que obteve provimento jurisdicional em r de agosto de 20/2, para que

fosse interrompido o aludido ressarcimento, nos autos do Mandado de Segurança nO 6975

38.2012.401.34000, em trâmite na /5° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Conforme

demonstrativos anexos extraídos do sítio virtual do Tribunal Regional Federal da 1° Região, a União

interpôs em 24 de setembro de 20/2, recurso de apelação contra a referida decisão, estando ainda

pendente de julgamento. Os citados demonstrativos podem ser verificados no endereço eletrônico

www.trf/.jus.br; clicando no link "consulta processual"; selecionando a opção "Distrito Federal

JFDF"; e inserindo o número do processo judicial, consoante documentos que acompanham o ANEXO

I".

Verifica-se que a Unidade, de fato, não pode dar continuidade à realização dos

descontos, em razão do provimento jurisdicional obtido pela servidora.

Contudo, tendo em vista que o processo ainda não possui provimento definitivo, faz-se

necessário que a Unidade acompanhe o trãmite do processo judicial, a fim de realizar os

descontos em momento posterior, caso a União obtenha sentença favorável.

5.2.1.2 INFORMAÇÃO

Realização de inscrição em Dívida Ativa para cobrança de restituição do adiantamento de

férias de dois ex-servidores ainda durante os trabalhos de campo.

Questionada sobre a restituição do adiantamento de férias ao ex-servidor de matrícula

Siape n° 1451179 e CPF n° ***.577.603-**, no valor de R$ 2.829,44, a Unidade informou que

encaminhou a Carta n° 218/2012/DPAG/CGEP/SPOA/SE-MinC, de 13/08/2012, com Guia de

Recolhimento da União em anexo, para pagamento.

Da mesma forma, ao ser questionada sobre a restituição do adiantamento de férias ao

ex-servidor de matrícula Siape n° 1459649 e CPF n° ***.812.886-**, no valor de R$ 1.218,21, a

Unidade informou que encaminhou a Carta nO 223/20 I 2IDPAG/CGEP/SPOAlSE-MinC, de/-?'

. '-
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14/08/2012, com Guia de Recolhimento da União em anexo, para pagamento.

Contudo, em consulta à transação "CONRA" do Siafi 2012 e 2013, verificou-se que não

houve qualquer recolhimento registrado para os CPF's dos referidos ex-servidores.

Em razão disso, a Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de

Auditoria nO 201305605/002, de 14/03/2013.

A Unidade informou, por meio do Mem. 299/2013/CGEP/SPOAlSE-MinC, de 22/03/

2013, que:

"Quanto à restituição do adiantamento de férias do ekc01llrafado temporário (omissis] SIAPE n°

1459649, e do ex-servidor [omissis] SIAPE n° 1451179, nos valores de R$ 1.218,21Ihum mil, duzentos e

dezoito reais) e R$ 2.829,44 (dois mil, oitocemos e "ime e nove reais e quarenta e quatro cemavos),

respectivamente. informamos que os processos que tratam das cobranças foram enviados à

Procuradoria-Regional da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Distrito Federal, para inscrição

em dívida ativa, por intermédio do Ofício n° 22112013ICGEPISPOA/SE-MinC, de 21 de março de 20/3, e

Ofício n° 222120/3ICGEPISPOA/SE-MinC, de 21 de março de 2013, consoante documentação que

acompanha o Anexo VIl".

E, complementarmente, por meio do Ofício nO 306/2013/CGEP/SPOAlSE-MinC, de

17/04/2013, comunicou que o débito já foi inscrito em Dívida Ativa pela Procuradoria-Regional

da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Distrito Federal, procedeu com a inscrição em

dívida ativa dos respectivos débitos/com a União, conforme cópia anexa do

Ofício/PRFNIDFIDIDAT n° 265/2013 e OfícioIPRFN/DF/DIDAT n° 270/2013, ambos de

02/04/2013.

Tendo em vista a realização da inscrição em Dívida Ativa, verifica-se que ainda durante

a realização dos trabalhos de campo da presente auditoria, conclui-se que a Unidade

Jurisdicionada adotou providências efetivas para a correção das falhas identificadas.

5.2.1.3 INFORMAÇÃO

Impossibilidade de realização de ressarcimento ao erário em razão de provimento

jurisdicional transitado em julgado.

Questionada sobre o cancelamento do desconto de ressarcimento ao erário, com valor

pendente de ressarcimento de R$ 7144,75 pela servidora de matrícula Siape n° 0456654 e CPF n°

***.216.227-**, a Unidade apenas informou que foi concedida liminar no processo judicial n°

0010998-87.2009.4.02.5151/01 (3° Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de

Janeiro).

Em consulta ao site do Juizado, verificou-se que o processo já foi decidido em grau de

recurso e arquivado, mas não foi possível acessar o teor das decisões.

Em razão disso, foram solicitadas informações complementares sobre o trâmite do

processo judicial por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/002, de 14/03/2013.

Em resposta, a Unidade, por meio do Mem. 299/20 I 3/CGEP/SPOAlSE-MinC, de (J,/

/.4
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22/03/2013, informou que:

"Em relação à servidora {omissis] Matrícula S/APE n. ° 0456654, houve interrupção da

reposição ao erário, em virtude da decisão judicial que concedeu tutela antecipada em l2 de

março de 2009, no sentido de suspender o desconto na folha de pagamento da servidora em

questão, nos autos do processo nO 00/0998-87.2009.4.02.5/5//01 (2009.5/.5/.010998-7/01), em

trâmite na 3° Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Posteriormente, a

referida ordem judicial foi confirmada por decisão de 7 de agosto de 2009. A União interpôs

recurso contra a aludida decisão, não logrando êxito em sua modificação, tendo sido negado

provimento em 25 de abril de 20/2, com trânsito em julgado em 23 de maio de 2013, consoante

demonstrativos anexos extraídos do sítio virtual da justiça federal no Rio de Janeiro. Os citados

demonstrativos podem ser verificados no endereço eletrônico www.ijri.ius.br.clicando no link

I!onsulta processual," selecionando a opção Ilndamento de processos," inserindo o número do

processo judicial; e clicando em jJeças," consoante documentos que acompanham o ANEXO V"

Tendo em vista a confirmação da tutela antecipada por decisão já transitada em julgado,

não é possível à Unidade Jurisdicionada realizar o ressarcimento dos valores.

5.2.1.4 INFORMAÇÃO

Falhas no cadastramento de aposentadorias em razão de dificuldades operacionais do

Sistema Siape.

Questionada sobre o fundamento das aposentadorias do servidor de matrícula Siape n°

6662142 e CPF nO ***.411.518-** e da servidora de matrícula Siape n° 6662131 e CPF n°

***.832.561-**, a Unidade informou que as aposentadorias foram julgadas legais pelo TCU por

meio da Decisão 73311994.

Contudo, em consulta à transação "CDCOINDFUN" no Siape, verificou-se que persiste

a ausência de informações acerca do fundamento das aposentadorias (campo "Aposentadoria" do

cadastro dos servidores).

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nO 201305605/002, de

14/03/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 299/2013/CGEP/SPOA/SE-MinC,

de 221031 2013, que:

"Em relação aos servidores {omissis}Matrícula S/APE n.' 6662142, e {omissis], aposentados pela

Decisão TCU 733194, em 27 de junho de /995, julgadas legais pelo TCU em /O de maio de 2006, pelo

Acórdão n' 670/2006, esclarecemos que afuncionalidade do S/APE denominada "CDCOINDFUN", não

possibilita a visualização dos dados legais referentes ao tipo das aposentadorias concedidas aos

aludidos servidores, motivo pelo qual a Divisão de Benefícios desta unidade de Gestão de Pessoas já

havia encaminhado comunicação eletrônica a uma das áreas técnicas da Secretaria de Gestão Pública

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando sobre a situação, a fim de análise e

implementação de sistemática voltada para atender tais casos, sanando assim a inconsistência apontada,

tendo sido reiterada a referida solicitação em /9 de março de 20/3, bem como acionamos atendimento

pelo canal Alô SEGEP, tendo sido gerado o protocolo n° 20/3/000396073. Entretanto, cabe salientar que

as iriformaçães pertinentes aos fundamentos legais das inativaçães daqueles servidores foram lançadas

na transação >CAAPSERVID, podendo ser verificadas na transação >CACOAPOSSE, consoante

documentos que acompanham o ANEXO VIII."

Dinheiro público é da sua conta.
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Conforme os documentos apresentados pela Unidade lurisdicionada, verifica-se que a

situação. de fato. a situação foi comunicada à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do

Planejamento. Orçamento e Gestão e ao Serpro para a regularização do cadastro dos servidores.

5.2.1.5 INFORMAÇÃO

Falhas no cadastramento de faltas em razão de dificuldades operacionais do Sistema Siape.

Questionada sobre o desconto de faltas ao serviço na folha. sem o respectivo registro no

cadastro para o servidor de matrícula Siape n° 1366998 e CPF n° ***.358.881-**, a Unidade

informou que as correções já haviam sido providenciadas.

Contudo, em consulta ao Siape (transações "CACOOCORSE" e "CAEMDOSSIE"),

realizada em 15/02/2013, verificou-se que não há o registro de ocorrência de afastamento (faltas

ou atrasos/saídas antecipadas).

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/002, de

14/03/20\3, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 299/2013/CGEP/SPOA/SE-MinC,

de 22/03/2013. que:

"o servidor {omissís], Matrícula SIAPE n° 1366998, ocupante exclusivamente de cargo em comissão,

teve desconto em folha em razão de atrasos e saídas antecípadas, e mio por faltas. No S1APECAD, na

transação 'CA1NOCORSE', existem 2 (duas) ocorrências: 00172 e 00195, ambas denominadas 'ATRASO

OU SAíDA ANTECIPADA '. A primeira refere-se a ocorrências de atraso ou saída antecipadas para

servidores detentores de cargo efe/ivo: e a segunda destina-se àqueles servidores já ingressos no serviço

público antes da instituição da Lei n° 8.//2, de /I de dezembro de 1990, sendo que as referidas

ocorrências não aceitam lançamentos daquela natureza para os servidores ocupantes exclusilmmente de

cargos em comissão (EST04), situação do apontado servidor."

Conforme comprovantes do Sistema Siape apresentados pela Unidade, de fato, não é

possível o lançamento dessas ocorrências para servidores não ocupantes de cargo efetivo.

5.2.1.6 INFORMAÇÃO

Realização de desconto indevido de parcela de devolução ao erário na folha de pagamento

de servidor.

Questionada sobre o cancelamento do desconto de ressarcimento ao erário, no valor de

R$ 13.068,34, para o servidor de matrícula Siape n° 1718592 e CPF n° ***840.517-**. a

Unidade informou que o débito foi lançado erroneamente na folha de pagamento do servidor,

sem apresentar outras justificativas.

Foram então solicitados maiores esclarecimentos à Unidade lurisdicionada, por meio da

Solicitação de Auditoria n° 201305605/002, de 14/03/2013.

A Unidade. por meio do Mem. 299/2013/CGEP/SPOA/SE-MinC, de 22/03/ 2013.

informou que:

"quanto ao cancelamento do desconto de ressarcimento ao erário. no valor de R$ 13.068,34 (treze mil,

sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), do empregado {om;.,sis] SIAPE n° 1718592, para o qual /J1
/,C:

Página 177 de 278

Dinheiro público é da sua conta. WWH..:portuldairanspll reIIeia. got'. br

L\SFC\DR\DRCULT\2013 DRCULnREL AAC\SE\SE FNC Relatóriu Definiti\'u.doc�



foi informado anteriormente que o débito foi lançado equivocadamente, destacamos com maior

especificidade que: {1"J o valor do desconto questionado foi lançado na folha de out12009; {2°J no

processamento da folha do mês subsequente, isto é, nov/2009, o equívoco foi detectado, o lançamento

excluído e o valor descontado indevidamente foi restituído ao empregado; {3°} o valor do desconto era

devido, de fato e de direito, à servidora {omissisJ SIAPE nO 0456737, na folha de outl2009, em razão do

descontado de Plano de Saúde Medial que não era realizado nafolha da servidora por falta de margem

consignável; [4] () equívoco no lançamento consistiu-se, designadamente, em que () valor foi lançado

para (} servidor {omissis]. quando deveria ser lançado para a servidora {omissisl. confonne revela (}

valor idêntico lançado em sua ficha financeira, ou seja, R$ /3,068,34 (treze mil, sessenta e oito reais e

trinta e quatro centavos). Esclarecemos ainda que a servidora {omissisJ faleceu em 7 de novembro de

2009, não tendo deixado beneficiário de pensão, tendo sido igualmente interrompido o desconto,

consoante documentos que acompanham o Anexo III".

Diante das informações prestadas pela Unidade, resta justificado o cancelamento do

desconto na folha de pagamento do servidor de matrícula Siape nO 1718592 e CPF nO

***.840.517-**, em razão de equívoco o lançamento do débito em sua folha de pagamento.

5,2.1.7 INFORMAÇÃO

Impropriedades no cálculo de ressarcimento ao erário de gratificação natalina.

Questionada sobre o cancelamento do desconto de ressarcimento ao erário, com valor

pendente de ressarcimento de R$ 547,53 pela servidora de matrícula Siape n° 0160497 e CPF n°

***.471.731-**, a Unidade informou que a quitação do débito foi realizada por meio do

pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Para tanto, apresentou cópia da Carta n° 222IDPAG/CGEP/SPOAlMinC, de 1310812012,

endereçada a servidora e cópia da CGU, mas não apresentou o seu comprovante de pagamento.

Em consulta ao Siafi, o pagamento da referida GRU não pode ser localizado.

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nO 2013056051002, de

14/03/2013, a Unidade informou, por meio do Mem. 29912013/CGEP/SPOA/SE-MinC, de

22103/2013, que:

"Quanto ao cancelamento do desconto de ressarcimento ao erário, no valor pendente de R$ 547,53

(quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), da servidora {omissisl. SIAPE nO

0160497 e CPF nO ***.471.731-**, informamos que, após revisão do cálculo de desconto, constatou-se

que (} valor de R$ 3.421,87 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) foi

calculado a título de devolução de 10/12 da gratificação natalina, rubrica 00176, percebida em novl2009

e dezl2009, no valor total de R$ 4. /06,25 (quatro mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos),

conforme espelho de ficha financeira, em anexo. A saber, foi considerado à época que a servidora não

faria jus ao valor integral da gratificação, pois sua nomeação ocorreu em 07/1112008.

Contudo, conforme instrui a Lei 8.112190, Art. 63, 'A gratificação natalina corresponde a //12 (um doze

avós) da remuneração a que o servidorfizerjus no mês de dezembro, por mês de exercido no respectivo

ano (grifo nosso)'; considerando, ainda, o entendimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, ponderado no Ofício-Circular nO 83/SRH/MP, de 18 de dezembro de 2002, item 3. I. 'dos

pagamentos/indenizações', aUneas 'a' e 'b', cópia anexa; e avaliando, igualmente, que a servidora já era

ocupante de cargo efetivo à época em que se deu o seu aceito, ela fez jus, sim, ao valor integral da

gratificação natalina, isto é, aos 12/12 e não apenas aos 2/12 que foram considerados no cálculo (})

anterior. /:-b'

/,C
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Desta forma, o desconto de 10/12, a título de devolução de gratificação natalina, foi indevid--o�7ifestes .!
termos, será instruído processo para pagamento de exercícios anteriores objetivando restituir o valor de

R$ 2.874,34 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) quefoj descontado à época, equivocadamente,

dos rendimentos da servidora no período dejan/2009 a ju1/2009. conforme documentos que acompanham

o Anexo IV".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201305605/035, de

11/06/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nO 842/2013/COGEP/SPOA/SE

MinC, de 24106/2013, que:

"No Mem. 29912013/CGEP/SPONSE-MinC, de 22 de março de 2013, 'Item 2 - Trilha 8-A', no final do

segundo parágrafo, houve ajustiftcação que a reposição ao era indevida. Nesse cOlltexto.joiformalizado

o processo de exercícios anteriores n° 01400/006572/13-22. de modo a restituir à servidora o valor de R$

2.874,34 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), que foi desconto ii

época, indevidamente, cuja reposição foi quitada em abril de 2013, jálha de pagamento, conforme

demonstrativo anexo extraído do Sistema Infegrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE".

A Unidade reconheceu o desconto indevido e informa que seria instruído processo com

o objetivo de restituir o valor descontado indevidamente à época. No entanto, o desvio pode ser

considerado sanado somente após a restituição do valor à servidora.

Em análise à documentação adicional apresentada pela Unidade, em complementação à

primeira manifestação apresentada em 22/03/2013, verifica-se que, efetivamente, houve a

quitação do débito junto à servidora, por meio de pagamento em Folha Suplementar no mês de

abri112013.

5.2.1.8 CONSTATAÇÃO

Servidora com ingresso no cargo efetivo após 25/11/1995 recebendo quintos.

Questionada sobre o pagamento de quintos à servidora de CPF n° ***.079.961-**, a

Unidade afirmou que seu ingresso no serviço público, como servidora efetiva, ocorreu em

05/08/1996 e que o fundamento legal para a concessão dos quintos é o art. 3° da Lei nO

962411998.

Contudo, a servidora possui vínculo efetivo com a Administração cuja investidura

ocorreu após 2511111995 e, a partir da Medida Provisória nO 1.195, de 2511111995, passou a ser

requisito legal imprescindível para a incorporação do tempo de serviço em cargo em comissão ou

função de direção, chefia ou assessoramento, o exercício concomitante de cargo efetivo regido

pela Lei n° 8.112/90, cuja investidura deve ter ocorrido até 2511111995.

Causa

Divergências na interpretação dada aos normativos relativos à concessão de quintos.

Manifestação da Unidade Examinada

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/002, de

14/0312013, a Unidade informou, por meio do Mem. 29912013/CGEP/SPOA/SE-MinC, de 9-'

3 �.22/03/20 I , que: ,,< L
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"Em relação à servidora [omissis], detectada recebendo a vantagem denominada quintos, após 25 de

novembro de 1995, em desacordo com os termos da Medida Provisória n° 1.195, de 25 de novembro de

1995, uma vez que ingressou no serviço público em 5 de agosto de 1996, informamos que enviamos à

referida servidora a Carta n° 115ICGEPISPONSE-MinC, de 21 de março de 2013, dando-lhe ciência

sobre a necessidade de se proceder com a regularização do pagamento em questão, inclusive com a

devida reposição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.112, de 1 I de dezembro de 1990,

oportunizando-Ihe o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme documentação que acompanha

o ANEXO VI. Por oportuno, esclarecemos que o pagamento em questão vinha sendo mantido em

decorrência de interpretação equivocada da legislação sobre a matéria por parte desta unidade de

Gestão de Pessoas, nos termos do quefora anteriormente informado àquela CGU".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 2013056051035, de

11106/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° 84212013/COGEP/SPOA/SE

MinC, de 24/06/2013, que:

"Em tratativas sobre o assunto com a Auditoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

com o servidor [omissis],o entendimento daquela Auditoria, quando do relato do caso, é que é devido o

pagamento. Nesse sentido, expedimos comunicação eletrônica dirigida àquela área, confonne cópia

anexa, cuja resposta ainda encontra-se pendente. De todo modo, formalizaremos consulta oficial junto

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de ofício, contendo a recomendação dessa CGU, o

entendimento dessa unidade de Gestão de Pessoas quando concedeu a incorporação, e tão logo,

tenhamos a manifestação, daremos ciência a essa CGU e adolaremos as providências pertinentes ".

Adicionalmente, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou,

por meio do Memorando n° 1.05812013/CGEP/SPONSE-MinC, anexo ao Ofício n°

313/SE/MinC, de 25/07/013, que:

"A servidora foi notificada da exclusão da rubrica de 'VPN1 - Art. 62-A da Lei nO 8.112190' e da

reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente por meio de carta, Anexo lU, a partir da folha

de agosto de 2013...

Análise do Controle Interno

Questionada sobre o pagamento de quintos à servidora de CPF n° ***.079.961-** , a

Unidade afirmou que seu ingresso no serviço público, como servidora efetiva, ocorreu em

05/0811996 e que o fundamento legal para a concessão dos quintos é o art. 3° da Lei n°

9.624/1998.

Contudo, a servidora possui vínculo efetivo com a Administração cuja investidura

ocorreu após 25/11/1995 e, a partir da Medida Provisória nO 1.195, de 25/11/1995, passou a ser

requisito legal imprescindível para a incorporação do tempo de serviço em cargo em comissão ou

função de direção, chefia ou assessoramento, o exercício concomitante de cargo efetivo regido

pela Lei nO 8.112/90, cuja investidura deve ter ocorrido até 25/11/1995.

A partir das manifestações da Unidade em razão da Solicitação Final e do Relatório

Preliminar de Auditoria, verifica-se que a Unidade está envidando esforços no sentido de atender

a recomendação expedida. Dessa feita, o seu efetivo atendimento será monitorado no âmbito do

Plano de Providências Permanente, ao longo da gestão.

Dinheiro público é da sua conta.
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Tendo em vista que a servidora já foi notificada por meio da Carta n°

I 13/20l3/CGEP/SPOAlSE-MinC, de 21/03/2013, providencie a correção, na folha de

pagamento, dos valores indevidamente pagos à servidora de matrícula Siape n° 1205217.

5.2.1.9 INFORMAÇÃO

Controles internos da área de gestão de pessoas.

A fim de analisar a consistência dos controles internos administrativos relacionados à

gestão de pessoas, de acordo com Item 6, letra "c" do Anexo N, Parte A, da DN TCU n°

12412012, foram encallÚnhados questionamento à Unidade por meio da Solicitação de Auditoria

nO 201305605/027, de 25/04/2013.

As respostas, as quais serão analisadas na sequência, foram encaminhadas por meio do

Memorando n° 596/2013/COGEP/SPOA/SE-MinC, de 07/05/2013, anexo ao Ofício n°

I 75/SElMinC, de 07/05/2013.

Ambiente de Controle

Solicitada a disponibilizar os documentos e procedimentos que formalizam as

atividades relacionadas à gestão de pessoas, bem como os normativos internos que determinam

os responsáveis, o organograma hierárquico dos departamentos com as respectivas atribuições e

responsabilidades, bem como os atos de delegação de autoridade do último ano, a Unidade

informou que:

"Os atas relativos à gestão de pessoas, tais como: cessão, requlslçao, redistribuição, remoção,

afastamento do país. exercício provisório, pleitos de concursos públicos, redução de carga horária e

retorno à jornada normal de trabalho. jornada de trabalho. plano de capacitaçüo, ajuda de custo,

auxílio-moradia, Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural-- GDAC, programa de estágio,

Política de Desenvolvimento de Pessoas do Mine, regimento interno, auxílio-transporte, cartilha de

benefícios, delegação de competência, organogramn, capacitação em língua estrangeira. atribuição da

Gratificação Temporária das Unidades-dos Sistemas Estruturadores dá Administração Pública Federal

GSISTE,. e a nomeação para o provimento dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento

Superiores - DAS, estão vinculados aos atos legais e infralegais editados pelo Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão. na qualidade de Órgüo Central do Sistema de Pessoal Civil da

Administração Pública Federal - S/PEC, bem como aos editados por este Ministério da Cultura,

conforme constam dos seguintes Anexos".

A Unidade apresentou farta legislação de apoio as suas atividades, da qual se destacam

os seguintes normativos:

"ANEXO X/II - Programa de estágio: Foi editada em abril de 20/2. a Cartilha do ProgranUl de Estágio

do Ministério da Cultura.

(... )

ANEXO XV/II - Cartilha de beneficios: O MinC editou a Cartilha de Beneficios para os servidores, a

qual encontra-se disponível na intranet do órglio.

(... )

ANEXO XX - Organograma da Coordenaçüo-Geral de Gestão de Pessoas.

(... )

Dinheiro público é da sua conta.
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ANEXO XXIII - Nomeação para o. provimento dos cargos em comlssao do Grupo-Direção e

Assessoramento Superiores - DAS: Foi editado o Ofício-Circular n° 009/GM, de 8 de maio de 2009,

dirigido aos Presidentes das entidades vinculadas a este Ministério, bem como (} Memorando-Circular n°

ooOl/GM, também de 8 de maio de 2009. dirigido aos titulares das unidades do MinC, com a finalidade

de orientar quanto aos critérios de observância para as indicações dos candidatos a ocuparem os

referidos cargos, tendo sido reeditados pelo Ofício-Circular n° 43/SE-MinC, de 27 de agosto de 20/2 e

Memorando-Circular nO 88/SE-MinC, também de 27 de agosto de 2012 ".

Em análise aos referidos documentos, verificou-se que a "Cartilha do Programa de

Estágio", de abril de 2012, apresenta de maneira bastante ilustrativa o que é o programa de

estágio, a legislação que o regulamenta e as obrigações tanto do estagiário quanto do supervisor

do estágio. Além disso, a cartilha explicita em formato de "dicas" como deve ser o

comportamento do estagiário no que diz respeito a sua postura profissional e o tratamento

dispensado aos demais no ambiente de trabalho.

Já a "Cartilha de Benefícios" (sem data) informa como se dá o pagamento dos auxílios

transporte, alimentação, pré-escolar, saúde e funeral e como esses benefícios podem ser

requeridos.

Quanto ao organograma funcional apresentado pela Unidade (acompanhado do nome

dos servidores responsáveis por cada setor), verificou-se que está adequado às disposições do

novo regimento interno da Secretaria-Executiva, instituído pela Portaria MinC n° 40, de

30/04/2013.

Por fim, relativamente aos documentos elencados relativamente ao provimento dos

cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, verificou-se que as

orientações repassadas às Unidades Diretas e Indiretas do MinC, no sentido de atender às

determinações do Decreto n° 5.49712005, que dispõe sobre os percentuais mínimos de ocupação

de cargos em comissão por servidores de carreira, não foram suficientes para prevenir

inconsistências, de modo que foi registrada constatação em item específico do presente

Relatório.

Em suma, quanto ao ambiente de controle, verifica-se que a Unidade tem buscado

regulamentar internamente as situações que não estão totalmente disciplinadas em lei e nos

normativos editados pelo MPOG.

Além disso, por meio da edição das referidas cartilhas, as informações estão sendo

disponibilizadas em linguagem acessível ao público a que se destinam, de modo a aumentar a

percepção do ambiente de controle pelos servidores e estagiários.

Avaliação de Riscos

Em relação aos instrumentos utilizados para a identificação dos riscos quanto ao

atingimento das metas estabelecidas e aos pontos críticos e medidas de prevenção, a Unidade

informou que:

"Os riscos e pontos críticos que comprometem (} atingimento de metas no âmbito do Mine estão

relacionados: a) ao quadro de evasão e desistências decorrentes de concurso público (último de 2010),

conforme se verifica no ANEXO XXIV: b) o quadro real de cargos apresenta um alto índice de carg�s 0/
.,>
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vagos, na ordem de 49,79% (quarenta e nove vírgula setenta e nm'e por cento), o que equivale à 489

(quatrocentos e oitenta e nove) cargos vagos, con!onne consta do ANEXO XXV; c) alto índice de

aposentadorias previstas para os próximos 5 (cinco) anos, incluindo 2013. que no caso do Mine. chega

se a 108 (cento e oito) cargos, qae equivale à 21.4% (vinte e um vírgula quatro por cento) do quadro

efetivo, conforme ANEXO XXVI; d) o volume de servidores cedidos, no total de 54 (cinquenta e quatro)

servidores, eqaivale a 12,24% (doze vírgula vinte e quatro por cento) da força de trabalho (ativos

permanentes), conforme ANEXO XXVll.

Essa evasão, somada às ocorrências de aposentadorias compromete com o cumprimento das metas

institacionais de todas as anidades do Mine.

A rotatividade de servidores demonstrada no ANEXO XXIV. em decorrência das exonerações/vacâncias,

faz com qae o MinC tenha que promover remoç"es e ajustes de qaadro, de forma a ter am eqailíbrio

mínimo. de modo a atender as demandas das unidades.

Outros pontos críticos podem ser vistos pelo número de sindicâncias e processos administrativos

disciplinares. ANEXO XXVIII. que demandam servidores ejpeciali:.ados e experenciados para aluarem

nesses processos, ao mesmo tempo em que os mesmos processos podem ser objetos de possíveis

irregularidades constadas no âmbito do Mine.

Outro ponto cabível de registro, é a constataçüo recente em Relatório de Auditoria produzido por essa

CGU, acerca de indícios de irregularidade em parte dos atuais contratos vigentes de apoio

administrativo (BRASFORT e ICEP), fato que demandará estudo,l" pormenorizados e nova licitaçâo, de

modo a dar regularidade a esse processo no âmbito do MinC, cujo estudo preliminar já foi fornecido

cópia a essa CGU",

De acordo com a resposta, verifica-se que a Unidade possui seus riscos mapeados

relativamente à gestão de pessoas e ao impacto da efetivação desses riscos no atingimento das

finalidades estabelecidas pelo Mine.

Procedimento de Controle

Solicitada a informar as medidas corretivas adotadas no caso de desvios no

cumprimento das metas estabelecidas pela UJ, esta informa que:

"Fundamental salientar que sem a promo�'üo de concursos com maior frequência, e também ações que

melhorem a questão remuneratória dos servidores, de modo a promover a retençüo da força de trabalho

de fonna mais competitiva, inferimos que os problemas tenderão a continuar. Importante registrar,

ANEXO XXIX, as inúmeras demalUias apresentadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, no âmbito de todo o Sistema Mine. que penneiam concursos públicos. ampliação de distribuiçdo

da GSISTE, reestruturação organizacional, fortalecimento da área de TI e remanejamento de cargos

DAS, conforme demonstrado nos quadros apresentados no referido Anexo, muito embora parte dessas

demandas foram devolvidas ao MinC, com o pleito de que .tiJS,l'em inseridas nas demandas para o PLOA

2014",

Sobre a existência de priorização para atividades/procedimentos relacionadas à gestão

de pessoas que sejam mais sensíveis, em termos de relevância, criticidade, materialidade e objeto

a Unidade informa que:

"O que há de mais prioritário, urgente, relevante e crítico. é a existência do passivo de 14.641 (catorze

mil, seiscentos e quarenta e um) projetas culturais incentivados, que foram foco de apontamento pelo

Acórdão n" 1.38512011íFCU/Plenário, cujo objelo é de que no período de 4 (quatro) anos, o MinC deve

zerar esse elevado estoque de prestação de contas que encontra-se sem análise conclusiva. Nesse sentido,

o MinC, em conjunto com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fonnularam Plano de Açdo

que garanta medidas estruturantes, de modo a assegurar de fonna sustentável, os recursos humanos e ..f'
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materiais, de informação e informática para o acompanhamento e a prestação de contas dos projetos

culturais incentivados.

Para dar cumprimento a essa pane do Acórdão, esta unidade de Gestão de Pessoas, após autorização

por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, promoveu processo seletivo simplificado

para contratação de 114 (cento e catorze) temporários, que atuarão, exclusivamente, no estoque de

passivo da prestação de contas; promoveu ainda concurso público para nomeação de 83 (oitenta e três)

servidores efetivos, para atuarem, exclusivamente, na análise e acompanhamento da prestação de contas

dos processos culturais tempestivos. A contratação dos temporários se dará em 20 de maio de 2013, e os

concursados, tem previsão para julho de 2013. Os espaços físicos, o mobiliário e os equipamentos estão

em fase de montagem e instalações, com localização na Torre B do Edifício Parque Cidade (1 14

temporários), e os 83 concursados serão distribuídos entre as seguinte unidades do MinC: Secretaria de

Fomento e Incentivo à Cultura - SEF/C; Secretaria de Audiovisual - SA V; Secretaria da Cidadania e da

Diversidade Cultural - SCDC; Secretaria de Políticas Culturais - SPC e Secretaria de Aniculação

lnstitucional- SAI",

No que diz respeito aos novos concursos autorizados pelo Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão - MPOG, verifica-se que a Unidade vem traçando estratégia para o melhor

aproveitamento dessa força de trabalho, o que se toma especialmente relevante em relação ao

passivo de prestação de contas, que exigirá a capacitação dos servidores envolvidos de modo a

maximizar a sua produtividade.

Instada a apresentar a rotina utilizada para assegurar que as atividades/procedimentos

sensíveis sejam efetuadas tempestivamente, a Unidade apresentou o monitoramento das

demandas encaminhadas ao MPOG, de modo a fortalecer o seu quadro de pessoal:

"As demandas de concursos são apresentadas anualmente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, conforme dispõe o Decreto nO 6.944, de 2002. cujo prazo final de solicitação é 31 de maio de

cada ano. O MinC cumpre sistematicamente este ritual, até porque a questão do Quadro de Pessoal é

sabidamente panefrágil deste Ministério. Outro dado que reflete no pleito de concursos, monitorado por

esta unidade de Gestão de Pessoas, são os números elevados de aposentadorias para os próximos anos,

dados estes já constantes no ANEXO XXIX, relativo às demandas junto àquela Pasta de Governo. Esta

unidade de Gestão de Pessoas procede com o recadastramento de aposentados e pensionistas e de

utilização do auxílio-transporte de modo a garantir e assegurar o cumprimento das normas legais ".

Sobre a rotina utilizada para assegurar que as providências em caso de identificação de

inconformidades sejam adequadas e tempestivas, a Unidade informa que:

"Algumas inconformidades foram apontadas em estudo relativamente recente dessa CGU, por

intermédio de 'Trilhas de Auditoria', e por ocasião das Solicitações de Auditorias, cujas

inconformidades e inconsistências são prontamente atendidas e respondidas a essa CGU, com cópia

para a Assessoria Especial de Controle Interno deste Mine, que auxilia no monitoramento do

cumprimento das demandas e determinações".

As análises da folha de pagamento da Unidade registradas em item específico do

presente Relatório corroboram tal afirmação, pois diversas situações foram sanadas no momento

em que a Unidade foi informada sobre a existência de impropriedades.

A partir das respostas apresentadas pela Unidade, verifica-se que os procedimentos de

controle desenvolvidos na área de gestão de pessoas possuem aderência com os riscos mapeados.

Conforme já informado em item específico do presente Relatório, a fragilidade do<-Y
/",c.
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quadro funcional do Ministério é um ponto crítico relevante, de modo que o seu fortalecimento

necessita da realização de ações conjuntas com o MPOG que, por meio da Secretaria de Gestão

de Pública - SEGEP, é o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

SIPEC.

Registre-se, ainda que, no âmbito dos procedimentos de controle, a Unidade realizou,

em 2012, o recadastramento dos seus servidores aposentados e pensionistas:

"ANEXO XVII - Recadastramento de aposentados e pensionistas 2012: O recadastramento de

aposentados e pensionistas de 2012, foi feito pelo MinC, considerando que () Ministério do

Planejamento. Orçamento e Gestão, que tinha li competência emfazê-Io, nos termos do Decreto n° 7.141.

de 29 de março de 2010, não o fez. Em dezembro de 2012, foi editado o Decreto nO 7.862, de 8 de

dezembro de 2012, delegando competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestâo

e do Ministério da Defesa, para disciplinar () recadastramentu dos aposentados e pensionistas da União

que recebem recursos à conta do Tesouro Nacional, e editada pelo Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, a Portaria n° 8, de 7 de janeiro de 2013, estabelecendo normas e diretrizes para

atualização cadastral dos aposentado.\' e pensionistas. No âmbito do Mine, foram editadas as Cartas

Circulares de nOs 003/CGEP/SPONSE-MinC e oo2/CGEPlSPONSE-MinC, ambas de 31 de dezembro de

2012, convocando à referida clientela para o recadastramento. Em relação às aposentadorias, estas

observam o regramento constitucional do art. 40, alterado pelas Emendas Constitucionais nOs 20. de

1998: 41. de 2003; 47, de 2005 e 70, de 2012, em conjunto com as disposições da Lei nO 8.112, de 1990".

Tendo em vista os riscos de ocorrência de falhas no pagamento de seus inativos e

pensionistas, a realização do recadastramento, mediante a apresentação pessoal do beneficiário,

demonstra que a Unidade tem envidado esforços no sentido de prevenir o pagamento de

benefícios não mais devidos.

Informação e Comunicação

Em análise ao Relatório de Gestão, verificou-se que a área de gestão de pessoas possui

indicadores estruturados, cujas análises foram registradas em item específico do presente

Relatório de Auditoria.

Monitoramento

Solicitou-se, também, que a Unidade disponibilizasse os documentos/relatórios que

comprovem a rotina de acompanhamento (monitoramento) das ações tomadas no ano de

exercício de 2012 em atendimento das determinações e recomendações dos órgãos de controle.

Em resposta, a Unidade informou que:

"Os acompanhamentos de cumprimento de determinações e recomendaç'ões dos Órgc70s de Controle são

monitorados no âmbito desta Coordenação-Geral de Gestào de Pessoas, por intermédio de check-list

para Auditoria e Corregedoria dessa CGU e TCU. cO/lforme dell1on.>trados no ANEXO XXX".

Em síntese, verifica-se que o ambiente de controle da área de gestão de pessoas está

satisfatoriamente estruturado, tem sido realizada a avaliação de riscos e, na medida do possível,

os riscos têm sido tratados com os procedimentos de controle adequados.

No que diz respeito ao componente da informação e comunicação dos controles

internos, a área dispõe de indicadores capazes de lhe fornecer informações gerenciais para a /-.r
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tomada de decisão e o monitoramento das demandas dos órgãos de controle tem sido realizado

de maneira satisfatória.

6 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

6.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS

6.1.1 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

6.1.1.1 INFORMAÇÃO

Análise da utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na

contratação de serviços e obras.

Com a finalidade de realizar avaliação da gestão de compras e contratações,

especialmente no que diz respeito à utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na

aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, conforme o item 8, letra "b" do Anexo

IV, Parte A, da DN TCU n° 124/2012, foi enviada à Secretaria-Executiva a Solicitação de

Auditoria nO 20\305605/0 II.

Por meio do referido documento, solicitou-se informações sobre os procedimentos

licitatórios sustentáveis realizados pela Unidade em 2012, se a Unidade mantém rotinas que

permitem a inserção, nos editais, de critérios de sustentabilidade conforme a IN/SLTI-MP nO

112010 e a PortarialSLTI-MP nO 2/2010, além de informar se a Unidade promoveu/estimulou a

capacitação dos membros da equipe de licitação.

Em resposta, a Unidade encaminhou, por meio do Ofício n° 96/SElMINC, de 26/03/2013,

o Memo nO 1012013 - CGLIC/SPOAlSElMinC, também de 26/03, as manifestações a seguir

transcritas.

Acerca dos procedimentos licitatórios sustentáveis, em que foram utilizados critérios de

sustentabilidade ambiental, realizados pela Unidade na gestão de 2012, a Unidade apresentou os

seguintes certames:

Número
Modalidade Objeto Contraio

Identificação Item
CPFICNPJ Nome

Valor

Conlrato Conlralo (conforme (;;nJrat,":.o
(no SIASG)

Compra (conforme SIASG)
S/ASG. 22 dí�ilos)

Fornecedor Fornecedor
aTilem R$

03112012 Exigibilidade
Fornecimento de Energia

Item 7 e 13 do PB 15./39.629/0001-94 COELBA 8.960.40
Elétrica/BA.

02112012 (*)
Pregão

Vigilância AmwdalPE. l1em8e9 09.081.459/0001-31 RIMA 215.260,00
Elerrônico

00212012
Pregâo

Vigilância Armada/DF. 11em8e9 03.601.036/0001-19 IPANEMA 3.346.314,72
Eletrônico

014/2012
Pregão

Brigada de Incêndio. Item 8 05.922.287/0001-20 MISTRAL 1.688.303.52
Eletrônico

00312012
Pregão Serviços de copeira.

Item 7 02.685.728/0001-20 GESTOR 1./21.428.76
Ele/rônico f!arcom e suver1'isor.

Pregâo
Serviços de limpeza na

034120/2
Eletrônico

Representaçâo Regional Item 17 do TR 07. 123.889/000143 ALFA 26'(}()3.90

de Minas Gerais.

("') - No Memo n° 1012013. CGLIC/SPONSEIMinC este item encontra-se repetido 4 vezes.

Em consulta ao Sistema Siasg, verificou-se que, para essas contratações, não hOU%ea 'if'

marcação do indicador de sustentabilidade. .,.
,�
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Em que pese o fato de a utilização do referido marcador não ser um critério vinculado

para o cadastramento do procedimento licitatório no sistema, a sua utilização representa uma boa

prática que pode ser adotada pela Unidade para que o resgate de informações sobre as compras

sustentáveis seja realizado de maneira mais ágil e para que a própria Unidade possa avaliar os

avanços obtidos com a utilização desses critérios.

Sobre a rotina de inserção, nos editais licitatórios, de critérios de sustentabilidade da

IN/SLTI-MP n° 01/2010 e da PortarialSLTI-MP n° 2/2010, a Unidade informou que:

"A Coordenação-Geral de Licitações e Contratos. quando da elaboraçüo dos editais que regem os

certames licitatórios. busca atender prioritariamente às disposições da /N/SLTI-MP n° 0/120/0 e da

Portaria/SLTI-MP nO 2120/0 em articu/açáo com área demandante com a adoçáo de critérios que visem

dar efetividade à sustentabilidade ambiental em editais de aquisições de bens e serviços. Importante

consignar que a previsão de indicação de critérios de sustentabilidade ambiental é regra que deverá ser

prevista no Projeto Básico ou Termo de Referência que será elaborado pela área demandante dos

serviços. bem como tratar-se-á de um anexo do Edital da Licitação.

No exercicio de 2012 ficou evidenciado conforme noticiado no quadro acima, a preocupação da Unidade

com a aderência às rotinas administrativas, bem como, com a observância de critérios de

sustentabilidade nos editais licitatórios. Cabe ressaltar que há um aprimoramento constante na adoção

de medidas preventivas para que os editais cumpram a já citada Instrução Normativa, como a análise

pela Divisão de Conformidade por meio de check-list que contemplam tal obrigatoriedade, dos processos

licitatórios.

Destaca-se ainda que a Divisão de Confórmidade ao realizar a análise nafase inicial dos procedimentos

licitatôrios, recomenda à área demandante que verifique se o Projeto Básico ou o Tenno de Referência

levou em consideração os requisitos: Sexurança, adequação ao interesse público, economia,

regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalhador. A previsão de

critérios de sustentabilidade depende diretamente dos elementos de cada caso concreto, porque os

critérios devem ter pertinência com o objeto a ser licitado, e devem estar previstos no Projeto Básico ou

Termo de Referência ".

De acordo com a manifestação, verifica-se que a Unidade tem buscado dar efetividade

aos normativos que preceituam a adoção de critérios sustentáveis em suas contratações. Ressalte

se a boa prática da Unidade em buscar o envolvimento das áreas demandantes nesse processo.

Solicitada a informar se promoveu/estimulou a capacitação dos membros da equipe de

licitação, a Unidade informou que:

"A Coordenação-Geral de Licitação e Contratos sempre observou a necessidade de capacitação dos

membros de sua equipe. Durante () exercício de 2012, os servidores participaram de cursos que tinham

comofoco a questão da sustentabilidade ou cursos que possu(wn em seu conteúdo tal enfoque.

Exemplo disto são os cursos para a elaboração de instrumentos necessários aos certames (Plano de

Trabalho. Projeto Básico e Termo de Referência) para subsidiar a elaboraçáo de /nstrumentos

Convocatórias que sempre abordam em seu conteúdo a necessidade da inserção de critérios de

sustentabilidade em observância às normas contidas na /N/SLT/-MP n° 0/120/0 e da Portaria/SLTI-MP

n° 2120/0. quando houver".

Dinheiro público é da sua conta.
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Por fim, ainda de acordo com a resposta da Unidade, verifica-se que durante o exercício

de 2012 a Unidade buscou promover a capacitação dos servidores que atuam diretamente na área

de compras.

6.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

6.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO

6.2.1.1 INFORMAÇÃO

Análise da Regularidade das Dispensas.

A fim de cumprir o disposto no Item 8, letra "a", do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO

124/2012, relativo à análise da regularidade das contratações realizadas por dispensa de licitação

e tendo em vista que a publicação é, de acordo com parágrafo único do artigo 61 da Lei n°

8.66611993, condição indispensável para sua eficácia, foi realizada extração de dados do sistema

Siasg-DW, a fim de obter a listagem e todos os contratos de dispensa publicados durante o

exercício de 2012.

A partir do resultado da consulta, selecionou-se para análise o Contrato n° 5112011,

assinado em 30/12/2011 e publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) de 08/02/2012, Seção

3, página 25, com valor total de R$ 3.198.825,90.

O referido contrato foi firmado a partir da dispensa de licitação publicada na Seção 3,

pagma 25, do D.O.U. de 16112/2011 com fundamento Legal art.24, Inciso XIII, da Lei nO

8.666/93, in verbis:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

(. .. )

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à

recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético

profissional e não tenha fins lucrativos".

Tal contrato, portanto, representa 80,27% do valor total de R$ 3.984.994,10 dispensados

em 2012. Definiu-se como escopo da análise da regularidade da dispensa a verificação da

adequação do perfil da instituição contratada ao dispositivo legal.

O Contrato n° 051/2011 (processo n° 01400.03620512011-44), firmado entre o

Ministério da Cultura e a Fundação Getúlio Vargas - FGV (CNPJ nO 33.641.633/0001-44), em

30112/20 II, tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados na modalidade de

ensino à distância para capacitação de 2.500 administradores e gestores públicos, selecionados

para a implantação das Praças do Esporte e da Cultura - PEC's.

Em análise ao processo e em consulta ao Sistema CNPJ, verificou-se que a instituição

contratada é fundação de direito privado sem fins lucrativos para a qual estão registradas as

seguintes atividades econâmicas (registro CNAE):

/�
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CNAE

I" ODO�:S l
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Ti o

Princi ai

Códi o

8532-5-00

7220-7-00

7490-1-99

9101-5-00

Descri ão

Educa ão 5U riar - radua ão e ós- radua ão.

Pes uisa e desenvolvimento ex erimental em ciências sociais e humanas.

Outras atividades rofissionais, científicas e técnicas não es ecificadas anteriormente.

Atividades de bibliotecas e ar uivos.

Secundário

Além disso, o Decreto n° 82.474/1978, posteriormente substituído pelo Decreto sem

número de 27/05/1992, publicado no DOU de 28.5.1992, reconheceu a instituição como sendo

de utilidade pública.

Verifica-se, assim, que a instituição se enquadra na qualificação requerida pelo comando

legal.

6.2.1.2 INFORMAÇÃO

Existência de motivação para contratar a Empresa Brasileira de Comunicação por

inexigibilidade.

No que diz respeito à fase interna, conforme o Memorando n° 01/2011, de 13107/2011, a

Divisão de Compras e Contratações solicitou à Coordenação de Processos de Compras e

Contratações providências no sentido de se realizar uma nova contratação para prestação de

serviço de distribuição de publicidade Legal.

Para o caso em tela, de acordo com a Lei 8.666/93, as dispensas e as situações de

inexigibilidade devem ser instruídas com a razão da escolha do fornecedor ou executante e a

justificativa do preço.

Com relação à eXlgencia da escolha do fornecedor, o Ministério alegou que a

contratação da Empresa Brasil de Comunicação SIA por inexigibilidade estaria amparada na Lei

11.652/2008 e no Decreto n° 6.55512008. Sobre a justificativa do preço, o Ministério diligenciou

a pretensa contratada a proposta de preço, com justificativa/comprovação de que os mesmos

estariam de acordo com os praticados no mercado.

De fato, segundo o Inciso VII, do ar!. 8°, da Lei n° 11.652/2008, compete à EBC a

distribuição da publicidade legal dos órgãos e entidades da administração federal, à exceção

daquela veiculada pelos órgãos oficiais da União. Por sua vez, o Decreto n° 6.555/2008, no �3°,

do art. 9°, disciplina que a publicidade legal, exceto aquela veiculada nos órgãos oficiais da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deve ser distribuída pela Empresa

Brasil de Comunicação - EBC, nos termos previstos no referenciado art. 8°, da Lei n°

11.652/2008.

O � 1°, do art. 8°, da Lei n° 11.652/2008 entende publicidade legal como a publicação de

avisos, balanços, relatórios e outros a que os órgãos e entidades da administração pública federal

estejam obrigados por força de lei ou regulamento. Nesse sentido, o objeto definido para o

contrato em análise se conforma com tal conceituação à medida que define o objeto do contrato

como a publicação de avisos de licitações, anúncios, convocações entre outros que estejam

obrigados por força de lei ou regulamento.
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contratação da EBC por órgãos e entidades da administração pública, com vistas a realização de

atividades relacionadas ao seu objeto, desde que o preço contratado seja compatível com o de

mercado, o Decreto, ao obrigar a contratação da EBC para publicidade legal, acabou por

inviabilizar a competição, favorecendo, neste caso, a adoção da inexigibilidade.

Sobre os quesitos exigidos pela Lei n° 8.666/93, a leitura do processo releva que há

embasamento para a razão da escolha do fornecedor, bem como o Ministério diligenciou a EBC

para que apresentasse proposta de preços, comprovadamente de acordo com os praticados no

mercado.

o Ministério diligenciou a pretensa contratada a proposta de preço, com

justificativa/comprovação de que os mesmos estariam de acordo com os praticados no mercado,

os quais chegaram a ser encaminhados ao MinC, em 08/09120 II.

6.2.1.3 INFORMAÇÃO

Análise dos controles internos da área de compras.

Para a avaliação qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade

de compras e contratações, em consonância com o Item 8 do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO

12412012, foi expedida a Solicitação de Auditoria n° 201305605/011, de 19/03/2013.

A partir das respostas da Unidade, encaminhadas por meio do Memorando n° 1012013 

CGLIC/SPOA/SEIMinC, de 26/03/2013, expedido pela Coordenação-Geral de Licitações e

Contratos (CGLIC), anexo ao Ofício n° 96/SElMinC, de 26/0312013, foram elaboradas as

seguintes análises.

Ambiente de Controle

Durante o exercício de 2012, vigia como estrutura regimental o disposto na Portaria

MinC nO 15, de 25/04/2007.

Segundo ela, a Coordenação de Licitações e Contratos compunha a Coordenação-Geral

de Recursos Logísticos da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva e era composta

pela Divisão de Cadastro e Compras e pela Divisão de Análise e Acompanhamento de Contratos.

Com a publicação do Decreto nO 7.743, de 31/05/2012, que aprovou a nova estrutura

Regimental do Ministério da Cultura, houve uma reestruturação da área de suporte do Ministério.

Foi criada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/SE, ligada

diretamente à Secretaria-Executiva, com as seguintes atribuições:

"Arf. 40À Secretaria-Executiva compete:

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento

e Administração, é o órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, de

Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, de Gestão

de Documentos de Arquivo - SIGA, de Planejamento e de Orçamento Federal. de Administração

Financeira Federal, de Contabilidade Federal. de Organização e Inovação Institucional do Governo

Federal- SIORG".

Dinheiro público é da sua conta.
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Contudo, com a publicação do Decreto, as áreas passaram a atuar em nova-eStrutura

sem a tempestiva adequação do regimento interno da Unidade, que só se deu com a edição da

Portaria n° 40, de 30/04/2013, já durante o exercício de 2013.

Assim, a área de licitações e contratos passou a compor a Coordenação-Geral de

Licitações e Contratos - CGLIC, ligada diretamente à Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração - SPONSE e composta pela seguinte estrutura:

Coordenação-Geral de Licitações e Contratos - CGLIC

Coordenação de Licitações e Contratações Coordenação de Gestão de Contratos

(COUC) (COGEC)

I

Divisão de Licitações Divisão de Análise de

- (OlUC) Contratos (OlANC)

Divisão de Contratações
Serviço de

- Diretas (OlCON) - Acompanhamento de

Contratos (SEACO)

Divisão de Conformidade

-
de Licitações (OlCOU

Verifica-se, portanto, que após a publicação do Decreto n° 7.743, de 31/05/2012, que

aprovou a nova estrutura Regimental do Ministério da Cultura não houve a tempestiva

adequação do regimento interno da Unidade.

Avaliação de Risco

Questionada relativamente à identificaçüo dos riscos e pontos críticos relativos ao atingimento das

metas, a Unidade respondeu que:

"A meta institucional desta Coordenaçüo-Geral para () exerClCIO de 2012 foi estabelecida pelo

Ministério da Cultura e consistia em finalizar 70% (setenta por cento) das demandas recebidas no setor e

foi cumprida em 72% {setenta e dois por cento} na área de Processos de Compras e Contratações.

conforme demonstrado na planilha de levantamento para este fim. entretanto, cumpre infonnar que a

meta estipulada referiu-se unicamente aos processos finalizados com a contratação realizada pelo

Ministério, não levando em consideração os processos que nãoforam finalizados com a contratação por

motivos diversos relacionados às áreas demandantes. tais como, arquivamentos, indisponibilidade de

recursos, entre outros.

Assim, com vistas à satisfaçilo desses propósitos. esta Coordenação procedeu ao acompanhamento

criterioso dos processos em tramite utilizando-se de planilha de acompanhamento de processos de

contratação, que é dividida em: Entrada de processos, processos concluídos, arquivados e licitações

concluídas. Por meio do citado instrumento. foi feito um acompanhamento periódico dos procedimentos

adotados pela área demandante e do espaço de tempo demandado para a finalização da contratação,

acordando-se caso a caso os prazos ideais para afinalização da contratação. A-r

"
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Mediante reuniões com a área demandante, são identificadas as peculiaridades dos processos, os pontos

chave e maiores necessidades do procedimento licitatório, bem como as carências logísticas sofridas

pela Pasta. a exemplo da carência de pessoal para sua condução. As supracitadas reuniões também

possibilitaram a visualização de dificuldades na execução contratual que podem ser evitadas durante o

procedimento para contratação, o que viabiliza o aprimoramento de futuras avenças que porventura

possam surgir no decorrer da execução contratual ",

No que diz respeito às medidas de prevenção aos riscos, a Unidade se manifestou no

seguinte sentido:

"Como medida preventiva. esta Coordenação adota os Modelos de Check-list para Licitação e Minutas

de Editais disponibilizados no site da AGU. com vistas a evitar desvios de ordem legal e procedimental

que acarretariam impugnações e morosidade da contratação. Cumpre ressaltar que a Consultaria

Jurídica - CONJUR orienta a utilização desses instrumentos nos moldes disponibilizados pela AGU.

Quanto ao tema da execução contratual. este Ministério. atualmente está trabalhando na elaboração do

Manual de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos firmados por este Ministério

da Cultura.

No decorrer do processo são levadas a feito junto à área demandante todas as diligências necessárias

para o atendimento das nonnas legais, também é realizado o acompanhamento periódico dos contratos

em execução com vistas a possibilitar o planejamento tempestivo dasfuturas contratações.

Há. ainda, a preocupação em atender todas as orientações emanadas da CONJUR, como suscitá-la em

caso de dúvidas que surjam no andamento da contratação. Como forma de evitar vícios que porventura

possam ocorrer no decorrer da licitação, esta Coordenação-Geral tem buscado analisar por meio de sua

Divisão de Conformidade, os processos antes da efetivação da contratação. e nos processos licitatórios.

antes da publicação do edital. Com isso, podemos sanar eventuais incorreções Cumpre informar que o

setor conta também com uma área de Confonnidade que presta assessoramento técnico prévio nos

processos que dão entrada na Coordenação ".

A estratégia da Unidade parte da realização de reuniões com as áreas demandantes, de

modo a identificar as "peculiaridades dos processos. os pontos-chave e maiores necessidades do

procedimento licitatório". Verifica-se que o estabelecimento de rotina de reuniões possibilita

maior interação entre as áreas demandantes e demandada.

A elaboração de "Manual de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos

Administrativos" fortalecerá os seus controles internos, pois, independentemente da rotatividade

de servidores na área, os procedimentos de acompanhamento e fiscalização poderão ser

constituídos e sedimentados. Além disso, a troca de experiências possibilitadas pelas reuniões

poderá facilitar o aprimoramento das práticas a serem descritas no referido Manual.

Também a estruturação da Divisão de Conformidade - DICOL, com atuação preventiva

(antes da efetivação das contratações e antes da publicação dos editais) poderá possibilitar a

prevenção de riscos.

Ressalte-se, ainda, que a criação da DICOL, para a verificação da conformidade das

contratações, com estrutura separada da Divisão de Contratações Diretas - DICON e da Divisão

de Licitações - DILIC, contempla a necessidade de segregação das funções de execução e

controle.

Dinheiro público é da sua conta.
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Procedimento de Controle

Para a avaliação dos procedimentos de controle instituídos, questionou-se a Unidade

sobre quais são as medidas corretivas adotadas no caso de desvios no cumprimento das metas

estabelecidas pela Unidade, ao que esta respondeu que:

"Por intermédio de reuniões com a equipe integrante desta Coordenação-Geral são estimulados debates

visando à identificação de problemas apontados, bem como a busca constante de soluções para evitar

que novos problemas voltem a acontecer, fazendo com isto que o curso das metas seja transcorrido

integra/mente confonne ajustado. Cumpre ainda ressaltar, que os pontos objeto de desvios são

atentamente analisados com vistas ao atendimento das orientaçiJes dos ôrgtíos de controle ".

Sobre a existência de priorização para ati vidades/procedimentos relacionadas à gestão

de compras e contratações que sejam mais sensíveis, em termos de relevãncia, cri ticidade,

materialidade e objeto, a Unidade respondeu:

"Quando do recebimento do processo, é ver�ficado junto à área demandante, bem como à Subsecretária

de Planejamento, Orçamento e Administraçâo a urgência, a relevância, a necessidade e o caráter

essencial da compra/serviço e, se houver, o prazo de validade do contrato em curso. Com esses dados em

mãos, procede-se ao estabelecimento das prioridades".

Relativamente à rotina utilizada para assegurar que as atividades/procedimentos

sensíveis sejam feitas tempestivamente (rotinas estabelecidas como check-list, ou instrução

normativa), a Unidade informou o seguinte:

"Para assegurar que os procedimentos sensíveis sejam realizados, a Coordenaçc7o de Licitação e

Contratos implantou uma Divisão de Conformidade no intuito de aumentar a eficácia no controle dos

atas administrativos emitidos nos processos que envolvam licitaçüo e contratos, com o objetivo de

melhorar o aproveitamento dos recursos públicos, bem como para o cumprimento do disposto no Art. 37,

CAPUT da CF/88. A Divis<lo possui uma rotina que engloba as seguintes atividades:

l. Prestar assessoramento técnico aos Setores da CGUC;

2. Analisar os processos relacionados a procedimentos licitatúrios, compras, contratações, nas suas

diversas modalidades, acordos e ajustes e verificar o cumprimento quanto aos aspectosformais e legais;

3. Realizar a análise na fase final dos processos a fim de verificar a regularidade dos atos processuais

praticados após as contratações e identificar eventuais falhas procedimentais que por ventura venha a

comprometer o já realizado ato.

4. Definir procedimentos no ãmbito da CGLIC com padronização dos processos de trabalho, visando à

regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicaçc70 dos recursos di.\p(mÍveis, observados os

princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

5. Alenar formalmente à Coordenação-Geral de Licitaçôes e Contratas - CGLIC sempre que tiver

conhecimento de ato ilegal, ilegftimo ou antieconâmico ensejador de sindicância, processo

administrativo disciplinar e/ou Tomada de Contas Especial, conforme o caso;

Todas as atividades realizadas pela Divisão de Conformidade, como a realizaçâo de um check-list após

análise dos processos seguem as orientações da AGU em relaçâo ii padronização dos processos

licitatórios no ãmbito da Administração Pública Federul".

Sobre as rotinas utilizadas para assegurar que as providências sejam adequadas e /,f
/.......0
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tempestivas, em caso de identificação de inconformidades nas atividades/procedimentos, a

Unidade informou que:

"No caso de identificação de inconformidades nas atividades das áreas demandantes do Ministério da

Cultura, o processo é encaminhado para as mesmas para que as impropriedades sejam sanadas após

análise (check-list) e elaboração de Nota Técnica expedida pela Divisão de Conformidade. Caso as

inconfonnidades não sejam oriundas dessas áreas, o processo é encaminhado para a autoridade

competente para que os problemas sejam resolvidos ".

De acordo com a manifestação da Unidade, verifica-se que, com a reestruturação da

área de licitações e contratos, houve um aprimoramento do fluxo dos processos de compras no

Ministério.

Ainda assim, para reforçar os controles internos instituídos, faz-se necessana a

normatização desse fluxo, de modo que os controles não sejam concentrados na Divisão de

Conformidade, mas distribuídos entre todas as Unidades envolvidas na condução dos processos

de compras.

Informação e Comunicação

No que diz respeito ao componente Informação e Comunicação dos controles internos,

em análise aos indicadores da Unidade, verificou-se que não há indicadores para a área de gestão

de compras e de contratações.

Monitoramento

Já quanto ao Monitoramento, refletido no acompanhamento das recomendações e

determinações expedidas pelos órgãos de controle, conforme já relatado em item específico, é

realizado externamente à área de gestão de compras e contratações, sendo realizado pela

Assessoria Especial de Controle Interno.

Em síntese, verifica-se que o ambiente de controle da área de compras e contratações,

durante o exercício de 2012, não estava satisfatoriamente estruturado e, quanto ao componente

informação e comunicação, não havia indicadores estruturados para o auxílio à gestão.

No que diz respeito aos componentes de avaliação de risco e procedimento de controle,

verificou-se que estão satisfatoriamente estruturados e, quanto ao monitoramento, verificou-se

que estava relativamente estruturado durante o exercício de 2012.

Dinheiro público é da sua conta.
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6.3 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO

6.3.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

6.3.1.1 INFORMAÇÃO

Informações gerais sobre a área de transferências voluntárias

A Secretaria-Executiva do MinC, de acordo com o Decreto n° 7.74312012, que aprovou

a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas do Ministério da Cultura, é composta pelas seguintes Unidades:

"Arf. 2° O Ministério da Cultura tem a seguinte estrutura organi-:'llciona/:

I - órgãos de assistência direta e imediata (lO Ministro de Estado:

(.. )

b) Secretaria-Executiva:

1. Subsecretaria de Planejamenlo, Orçamento e Administração;

2. Diretoria de Relações Internacionais;

3. Direloria de Direi/os Intelectuais; e

4. Diretoria de Programas Especiais de lrifraeslrulura Cultural".

Sobre a referida Diretoria, dispõe o Decreto n° 7.743/2012 que:

"Art. 8°À Diretoria de Programas Especiais de ltifraeSlrutura Cultural compete:

I - coordenar a implementação de espaços públicos, em especial as Praças dos Esportes e da Cultura e

os Espaços e as Bibliotecas Mais Cultura. destinados a integrar aç(}es de acesso li cultura e de promoção

da cidadania;

II - formular, p/anejar, coordenar, desenvo!\'er, monitorar e integrar as açcies no campo da infraestrutura

cultural com parceiros públicos e privados, visando à articularilo illfersetorial, com os demais níveis de

governo e com parceiros nacionais e internacionais:

III - articular e integrar ações de cooperaçüo técnica com Estados, Distrito Federal e Municípios, para

fortalecer a gestão descentralizada de programas, projetas e ações da infraestrutura cultural; e

IV - monitorar e avaliar a efetividade da execução dos projetos e açôes da Diretoria, relativos à

infraestrutura cultural".

Assim, para a análise da gestão das transferências voluntárias, em conformidade com o

Item 7 do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 124/2012, foi selecionada a UG 420044 - Diretoria

de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural - DINC/SE, em razão da materialidade das

transferências voluntárias por ela geridas.

Por meio dessa UG, foram firmados 29 convênios com início de vigência em 2012, no

valor total de R$ 35.912.656,24, os quais representam 12,79% do valor total de transferências

voluntárias firmadas, no âmbito da Secretaria-Executiva.

A partir de amostra não probabilística baseada no critério da materialidade, foram

analisados 02 das 29 transferências voluntárias (os convênios 765344 e 760310), firmadas pela

referida Unidade Gestora, cuja vigência teve início em 2012. Tais convênios representam

59,57% do valor total de recursos conveniados pela DINC/SE.

Dinheiro público é da sua conta.
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o convênio Siconv nO 765344, processo n° 01400.042161/2011-91, foi celebrado entre o

Ministério da Cultura, por meio da Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura da

Secretaria-Executiva - DINC/SE e a Prefeitura do Município de São Joaquim da Barra/SP

(CNPJ n° 59.851.543/0001-65) para a construção de Centro Cultural- Teatro e Espaço Cultura

no município de São Joaquim da Barra/SP.

o total de repasses da União previstos é de R$ 2.300.000,00, por meio da Nota de

Empenho n° 201lNE800132 emitida pela Unidade Gestora nO 420044, com contrapartida no

valor de R$ 3.167.355,10, totalizando R$ 5.467.355,10. O convênio foi assinado em 27/07/2012

e possui com vigência de 17 meses, já prorrogado de ofício até 17/10/2014.

Já no que diz respeito ao convênio Siconv n° 760310, processo n° 01400.35680/2011

01, verificou-se que foi celebrado entre o Ministério da Cultura, por meio da Diretoria de

Programas Especiais de Infraestrutura da Secretaria-Executiva - DINC/SE e a Secretaria de

Estado de Cultura do Município de Porto Alegre/RS (CNPJ nO 94.235.330/0001-(0), cujo objeto

é a construção do Museu da Música e Teatro da Orquestra Sinfónica de Porto Alegre.

A proposta teve origem em emenda parlamentar da Bancada do Rio Grande do Sul, nO

71220012 - OGU-2011, Funcional Programática n° 13.392.1142.1611.0001 (fls. 35 e 36),

conforme Ofício n° 153/2011 GPP/SM, de 30.08.2011, sendo R$ 19.092.488,10 provenientes de

recursos do Tesouro Nacional e R$ 4.773.122,02 de recursos da contrapartida financeira da

convenente, totalizando R$ 23.865.610,12.

Com esses valores pactuados, o convênio foi assinado em 03/07/2012, fls. 7411750, com

base na Nota de Empenho nO 2011NE8oo01O, de 01112/2011 (fls. 71).

Conforme pactuado na Cláusula Quinta do Termo de Convênio (fls. 744), os recursos

serão liberados em 18 parcelas e o convênio possui vigência até 03/07/2014.

6.3.1.2 INFORMAÇÃO

Itens da Planilha de Custos com detalhamento insuficiente.

Em análise ao processo nO 01400.035680/2011-01, referente ao convênio Siconv nO

760310, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Município de Porto Alegre/RS (CNPJ

n° 94.235.330/0001-00), evidenciou-se que constam na Planilha de Custos, fls. 671/672, diversos

itens que não apresentam em sua descrição o detalhamento suficiente que permita efetuar uma

cotação de preços.

Apenas exemplificativamente, citem-se os itens 5.1 "portas de madeira de 01 folha" e

5.2 "portas de madeira de 02 folhas" e os itens sem número de referência "portas de vidro de 01

folha" e "portas de vidro de 02 folhas".

Os itens não foram referenciados com base nos códigos do SINAPI e não apresentam

maiores detalhamentos, tais como o tipo de madeira, se maciça ou não (para os itens 5.1 e 5.2),

ou mesmo sobre as suas dimensões, como altura, largura e espessura (para as portas de vidro).

Dinheiro público é da sua conta.
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Sem informações dessa natureza, resta prejudicada a avaliação dos custos unitários,

especialmente quando os itens não estão referenciados de acordo com a tabela SINAPI.

Por meio do Memorando n° I 231201 3-DINC/SE-MinC, de 13105/2013, encaminhado

por meio do Ofício n° I 83/SElMinC, de 1310512013, a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma:

"A questão apontada pela Controladoria-Geral da União foi ob}eto de questionamento da área técnica

da DINC, via e-mail, em 26 de abril de 2012, conforme fis. 638 do processo (ver Anexo 04). Neste, foram

solicitados esclarecimentos acerca dos diversos tipos de portas identificadas nos projetos que não

encontravam correspondência com as relacionadas na planilha orçamentária. Em resposta, ()

proponente apresenta justificativa e nova p/anilha com a tipologia das portas (porta corta fogo. porta de

vidro, porta de madeira, etc).

A ausência de especificações para os itens citados, apresentadas na p/anilha orçamentária, não

prejudicaram a análise, considerando que as especificações detalhadas das esquadrias foram

apresentadas no Memorial Descritivo de Arquitetura às fis. 205 a 2071 Vai II do processo (ver anexo 05).

Quanto às dimensões, foram consideradas as verificadas no Projeto Arquitetônico (para a largura) e,

para a altara, o padrão de 2, /O metros.

Cabe observar, conforme cópia anexa do parecer, que, mesmo após a apresentação de novas

informações por parte do proponente, os itens referentes às esquadrias (portas)foram ob}eto de corte no

orçamento inicial da proposta na ordem de R$ 72.7/0,00.

Segue abaixo a transcrição da justificativa apresentada para os cortes efetuados, conforme registrado no

parecer citado:

'item não identificado na Tabela SINAPI. Custo estimado por meio de cotações'"

** Composição de custos estimada por meio dos valores unitários fornecidos no informativo SBC; pela

média de valores unitários jórnecidos em planilhas públicas abertas em sites de órgãos públicos

governamentais; e/ou pela Revista Guia de Construção PINI".

Inicialmente, retome-se o fato de que a indicação das portas foi utilizada apenas como

exemplo da existência de itens que não foram adequadamente discriminados.

Também exemplificativamente, citem-se outros itens indicados na mesma na Planilha

de Custos, fis. 671/672:

Item Descri..ão °uantidade Unidade Valor

5.1 Portas de Madeira 1 Folha K4,CXl Un 676,00

5.2 Portas de Madeira 2 Folhas 14,CXl Un 1.190,00

5.3 Portas Abrir com Isolamento Acústico 81,(Xl Un 5.212,00

Porta Corta FOQO 65,CXl Un 1.2CXl,00

Porta de Vidro de I Folha 8,CXl Un 1.211.00

Porta de Vidro de 2 Folha 12,00 Un 2.100,00

Porta de Vidro Girat6ria 4.00 Un II.()()(}.OO

Porta de Alumínio 16,00 Un 925,00

7.4 Cimentos Esneciais (Po('o Elevadores) 27K.OO M' 48,00

7.8 Isolamento Térmico 5.246.00 M' 28,00

9.89 Caixa Alvenaria CIP com Tampa 1 Un 393,77

9.90 Caixa Alvenaria CIC com Tampa 16 Un 398.81

9.91 Caix:u Alvenaria CIC com Tampa 12 Un 402,8

9.92 Caixa Alvenaria CIG com Tampa 4 Un 408,21

9.93 Caixa Alvenaria CGE com Tampa 1 Un 406.23

Dinheiro público é da sua conta.

v

k".'--

Página 197 de 278 �

wu'u',portaldat ran,\parenc;a.go\'. br

L:\SFC\DR\DRCUL1\2013 DRCUL1\REL AAC\SE\'iE f:'lC R�lill(íri\llJcfinitinul\lt:.\



As portas e caixas de alvenaria não possuem o registro de suas dimensões, já os

cimentos especiais e isolamento térmico não possuem maiores indicações quanto aos materiais.

Portanto, a constatação se refere a falhas de descrição de itens registrados na planilha de

custos e não apenas e especificamente às portas mencionadas como exemplo.

Contudo, considerando-se que, conforme informado pela Unidade, a descrição dos itens

foi suprida no Memorial Descritivo da obra, deve-se registrar a necessidade de que essas

informações estejam refletidas da planilha de custos, tendo em vista que esse documento é

primordial nas licitações por critérios de "menor preço" ou "técnica e preço".

Some-se a isso o fato de uma melhor instrução dos processos, com informações corretas

e completas, indicam a existência de controles internos eficientes e, consequentemente, podem

levar a diminuição de reanálises e de diligências junto ao convenente.

Portanto, verifica-se que houve, por meio da diligência, ação tempestiva da Unidade

quanto à incompletude de descrição de itens na Planilha de Custos, mas que há a necessidade de

aprimorar a instrução dos processos por intermédio da exigência, pela Unidade, de um melhor

detalhamento dos itens das planilhas de custos elaboradas pelos entes e entidades convenentes.

6.3.1.3 CONSTATAÇÃO

Não demonstração da realização de análise dos custos das obras dos convênios nOs 765344 e

760310 de acordo com o art. 29 da Portaria lnterministerial nO 507/2011.

Sobre a análise do orçamento das obras, no ãmbito das transferências voluntárias, a

Portaria Interministerial n° 507120 II estabelece que:

"Arf. 29. A análise do preço orçado deverá considerar:

/ - a análise do custo orçado. realizada por meio da seleção das parcelas de custos mais relevantes,

identificadas por meio da aplicação do método denominado curva ABC, contemplanáo no mínimo 10%

(dez por cento) do número de itens da planilha que somados correspondam ao valor mínimo de 80%

(oitenta por cento) do valor total das obras e serviços de engenharia orçados; e

li - o BDI orçado, devidamente detalhado na forma estabelecida nesta Portaria, que não poderá ser

superior ao BDl de referência estabelecido pelo concedente, salvo em condições especiais devidamente

justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo

concedente.

Parágrafo único. O custo global orçado pelo convenente não poderá ultrapassar o custo global de

referência ".

Quant ao convemo nO 765344, em análise ao processo nO 01400.042161/2011-91,

verificou-se que, por meio do registro no Despacho n° 21212012 - DINC/MINC, de 20/06/2012,

fl. 203, o processo foi enviado para a análise com a indicação de que "o aferimento dos custos

relacionados à execução da obra deverá ser procedido com referência à Tabela SINAPl/Caixa

Econômica Federal" e conforme as exceções previstas no art. 30 da PI nO 50712011.

Assim, foi emitido o Parecer Técnico, fls. 205/207, da lavra do parecerista de CPF n°

***.224.333-**. Contudo, no que diz respeito à verificação da curva ABC dos itens da pIanilha

orçamentária, não há nenhum registro no referido Parecer ou mesmo em outro documento do/,y

processo. ./,-�
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o parecer está estruturado na forma de perguntas e respostas sendo que, para a pergunta

"os custos previstos no orçamento do projeto estão adequados aos preços de mercado?" apenas

há a resposta "sim" e a informação sobre as fontes de consulta utilizadas.

Já em análise ao processo n° 01400.035680/2011-01, referente ao convênio n° 760310,

verificou-se que, por meio do Despacho sem número, de 03/05/2012, fl. 642-verso, e do

Despacho nO 17812012 - DINC/MINC, de 24/05/2012, fl. 663, o processo foi enviado à

parecerista para realização de análise técnica

Assim, foram emitidos o Parecer Técnico, de 04/05/2012, fls. 643/645-verso, e o

Parecer Técnico, de 25/0512012, fls. 1013/1014, da lavra do parecerista CPF n° ***.865.681-**,

CREA-DF nO 15172/D-DF. No item "Os custos previstos no orçamento do projeto estão

adequados aos preços de mercado?" consta a informação de que utilizado como referencial a

Tabela SINAPI da Caixa Econômica Federal e o Informativo SCB. Contudo, no que diz respeito

à verificação da curva ABC dos itens da planilha orçamentária, não há nenhum registro

(memória de cálculo, por exemplo) no referido Parecer ou mesmo em outro documento do

processo.

Da mesma forma, ao ser analisado o pedido de termo aditivo foi expedido o Parecer

Técnico sobre o Termo Aditivo de Valor, fls. 1013/1014, em que consta no item "Os custos

previstos no orçamento do projeto estão adequados aos preços de mercado'" a informação

"Percentual de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) = 25% (não se altera)" (grifo no

original).

Não há, portanto, registro da avaliação da curva ABC, do valor total analisado e dos

itens considerados na análise em ambos convênios.

Causa

Ausência de aderência dos fluxos de trabalho da DINC/SE às disposições da Portaria

Interministerial n° 507/2011, no que diz respeito à realização de convênios para a realização de

obras.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 12312013-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, encaminhado

por meio do Ofício nO 183/SE/MinC, de 13/05/2013, a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma sobre o convênio nO 765344:

"De fato o modelo de parecer técnico disponibilizado pela DINe não apresenta tópico especifico para ()

registro do método de muílise adotado, ficando ao critério do parecerista o registro da informação no

tópico (I) INFORMAÇÕES ACERCA DO PARECER do item (7) PARECER, conforme modelo em anexo

(ver anexo 01 - modelo de parecer). Entende-se que () Arf. 29 da Portaria lnterministerial determina que

a 'análise de preços deverá considerar' a utilizaçüo do método conhecido como curva ABC. Isto posto, a

orientação repassada pela Diretoria aos que exercem a função de análise técnica é a de utilização da

curva ABC para avaliação dos orçamentos apresentados. No entanto. nos casos de orçamentos com o

número reduzido de itens, esta Diretoria recomenda aos pareceristas a análise integral dos orçamentos,

item por item.
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Para os projetos que tramitam na DINe, informa-se que o valor global analisado se demonstra no

campo 6 (ANAUSE TÉCNICA DA PROPOSTA) do modelo de parecer técnico, tópico INDICAÇÃO DOS

VALORES SOUCITADOS E SUGERIDOS PARA A APROVAÇÃO. OS ajustes e!ou supressões que as

análises possam sugerir são registrados no tópico INDICAÇÃO DOS ITENS ORÇAMENTARIOS
AJUSTADOS/SUPRIMIDOS, que devem ser (quando) apresentados acompanhados de respectiva

justificativa. Quando não há ajustes el ou supressões resultantes da análise, costuma-se excluir este

tópico do parecer. entendendo-se não haver óbices acerca do orçamento avaliado. Registra-se. ainda, no

modelo de parecer técnico, o tópico DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA, que relaciona os orçamentos,

projetos e demais documentos técnicos objetos da análise realizada.

Cabe observar que pode ocorrer de o valor analisado pela DINC não corresponder ao valor global da

proposta, no caso de propostas que necessitem de análise complementar de áreas especificas do MINC;

por exemplo, equipamentos de porte para teatro (FUNARTE), acervos de livros (FBN), etc. Quando

assim, os pareceres apresentam o resultado da análise pertinente à DINe e indicam a necessidade de

análise complementar da unidade especifica, de modo a se alcançar a avaliação técnica integral da

proposta, que deverá ser, porfim, demandada e consolidada pela própria DINe.

Embora o modelo de parecer disponibilizado pela DINC não apresente tópico especifico para o registro

do método de análise adotado, ou mesmo para incorporação de memórias de cálculo referente às

análises, registra-se que todos os pareceristas que aluam na DINe são orientados a preservar suas

memórias de cálculo das análises realizadas na pasta Cronos desta Diretoria, para consultas e aparte às

demais etapas de execução dos convênios.

A partir da presente data, incluiremos no Parecer Técnico Modelo, o registro do método de análise e a

incorporação das respectivas memórias de cálculo".

Já em relação ao convênio nO 760310, por meio do mesmo documento, a Diretoria de

Programas Especiais de Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma:

"Defato o modelo de parecer técnico disponibilizado pela DINC não apresente tópico especifico para o

registro do método de análise adotado, ficando ao critério do parecerista o registro da informação no

tópico (I) INFORMAÇÕES ACERCA DO PARECER do item (7) PARECER. Entende-se que o An. 29 da

Portaria lnterministerial determina que a 'análise de preços deverá considerar' a utilização do método

conhecido como curva ABe. Isto posto, a orientação repassada pela Diretoria aos que exercem afunção

de análise técnica é a de utilização da curva ABC para avaliação dos orçamentos apresentados. No

entanto, nos casos de orçamentos com o número reduzido de itens, esta Diretoria recomenda aos

pareceristas a análise integral dos orçamentos, item por item.

Para os projetos que tramitam na DINC, informa-se que o valor global analisado se demonstra no

campo 6 (ANALISE TÉCNICA DA PROPOSTA) do modelo de parecer técnico, tópico INDICAÇÃO DOS

VALORES SOUCITADOS E SUGERIDOS PARA A APROVAÇÃO. OS ajustes e! ou supressões que as

análises possam sugerir são registrados no tópico INDICAÇÃO DOS ITENS ORÇAMENTARIOS
AJUSTADOS/ SUPRIMIDOS, que devem ser (quando) apresentados acompanhados de respectiva

justificativa. Quando não há ajustes e! ou supressões resultantes da análise, costuma-se excluir este

tópico do parecer, entendendo-se não haver óbices acerca do orçamento avaliado. Registra-se, ainda, no

modelo de parecer técnico, o tópico DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA, que relaciona os orçamentos,

projetos e demais documentos técnicos objetos da análise realizada.

Embora o modelo de parecer disponibilizado pela DINC não apresente tópico especifico para o registro

do método de análise adotado, ou mesmo para incorporação de memórias de cálculo referente às

análises, registra-se que todos os pareceristas que atuam na DINC são orientados a preservar suas

memórias de cálculo das analises realizadas na pasta Cronos desta Diretoria, para consultas e aparte as/(' Ç/

demais etapas de execução dos convênios. _ :-
....
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A partir da presente data, incluiremos no Parecer Técnico Modelo, o registro do método de ana ,se elr . . ..... I

incorporação das memórias de cálculo".

Análise do Controle Interno

Embora a Unidade afirme que orienta os pareceristas a utilizar o método de análise da

curva ABC e a preservar as suas memórias de cálculo na rede local, apesar de o modelo de

parecer disponibilizado pela DINC não apresentar tópico específico para o registro do método de

análise adotado, não foram apresentadas evidências do repasse de orientações aos pareceristas.

Relembre-se a necessidade de padronização dos procedimentos e das instruções

operacionais, além da formalização dos mesmos e a disseminação desse conhecimento e

mecanismos de controle entre os servidores, funcionários e prestadores de serviço em geral, na

busca por ambiente de controle satisfatório e efetivo para o atingimento das finalidades do órgão.

Desse modo, faz-se necessário que, de fato, a Unidade institua os mecanismos

necessários para o registro do método de análise e a incorporação das respectivas memórias de

cálculo, mediante sua inclusão no Parecer Técnico Modelo, conforme informado pela DINC/SE.

Registre-se a boa prática na Unidade no sentido de providenciar análise técnica

especializada ao buscar o apoio de outras Unidades do MinC, como a Fundação Nacional de

Artes - Funarte e a Fundação Biblioteca Nacional - FBN. Da mesma maneira, é salutar que o

modelo de Parecer Técnico também abranja o registro das cotações de preços realizadas por

essas Unidades, a exemplo da realização da análise dos valores orçados para a aquisição de

equipamentos.

Ademais, as informações colhidas na execução desta ação de controle, indicam que a

Unidade não possui estrutura operacional suficiente para a realização de acompanhamento e

fiscalização de obras por meio de convênios, nos termos exigidos pelo Parágrafo Único, da
Portaria Interministerial n° 50712011, a seguir transcrito:

"Ar!. 66. O concedente deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de

acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no

instrumento. programando visitas ao local da execução com tal finalidade que, caso não ocorram,

deverão ser devidamente justificadas.

Parágrafo único. No caso de realização de obras por convênio, o concedente deverá comprovar que

dispõe de estrutura que permita acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, de forma a garantir a

regularidade dos atas praticados e a plena execução do objeto, nos termos desta Portaria, em especial o

cumprimento dos prazos de análise da respectiva prestação de contas".

Assim, com o objetivo de verificar se a DINC possui estrutura para acompanhar e

fiscalizar os convênios firmados, incluindo aqueles que se destinam à realização de obras de

engenharia, solicitou-se à Unidade informações relativas ao quantitativo de pessoal e aos

recursos materiais disponíveis para a gestão das transferências voluntárias na referida Diretoria.

Em resposta, por meio do Memorando n° 075/2013-DINC/SE-MinC, de 26/03/2013,

anexo ao Ofício n° 100/SE/MinC, a Unidade informou que:

"/tem / .4././ (5.4./): Análise das propostas:

Documentall legal - 02 servidores.

Dinheiro público é da sua conta.
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Instrução Técnica parafins de análise - 2 servidores.

Fiscalização-Ol servidor.

Prestação de Contas - 01 servidor.

Item 1.4.1.2 (5.4.1): Considerando o volume de processos! convenlOS sob responsabilidade desta

Diretoria e o atual quadro de servidores envolvidos nas diversasfases, o quantitativo é insatisfatório.

Item 1.4.2.1 (5.4.2): Não há no momento equipamentos de cinefotografia/localização medição.

Item 1.4.2.2 (5.4.2): Os recursos materiais disponíveis são suficientes".

Nota-se, portanto, que a OINC/SE possui seis servidores envolvidos na gestão das

transferências voluntárias, e apenas um dedicado à fiscalização, ao passo que, dos 10 maiores

convênios firmados em 2012 pela Unidade, 60% envolviam a realização de serviços de

engenharia, ou 81,70% dos recursos. Em menor medida, apesar de citar que os materiais

disponíveis são suficientes, a Unidade afirmou não existir equipamentos que suportem as

atividades de acompanhamento e fiscalização em obras.

A tabela a seguir demonstra a representatividade dos convênios firmados pela OINC/SE

cujos objetos se referem a obras, pois, conforme dito anteriormente, dos 10 convênios de valores

mais elevados em execução em 2012, 06 tem como objeto a execução de obras e totalizam

81,70% desses recursos:

N° Objeto do Convênio
Valor do Envolve

Convênio obras?

O Objetivo geral e a etapa estrutural da construção do Museu da Musica e Teatro da

760310 Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no terreno cedido pela Prefeitura de Porto Alegre 19.092.488,10 Sim

esnecialmente nara esta finalidade.

765344 Construção de Centro Cultural - Teatro e Espaço Cultura. 2.300.000,00 Sim

768808
Prover a Sala Cecília Meireles da infraestrutura necessária em mobiliário e equipamentos

2.000.000.00 Não
I nara comnlementar o escono de sua reforma.

765347 Construção do espaço mais Cultura em Bebedouro/SP. 1.750.148,85 Sim

Realizar o projeto Teatro Essencial Transformação, Criação e Vivência da Cidadania, com

o objetivo de atingir um público global aproximado de 11.920 pessoas e oferecer as

751912 comunidades do Complexo Alemão, com especificidade para a faixa etária de 15 a 24 1.500.000.00 Não

anos, a oportunidade de aprendizado dos conteúdos de arte, civilidade. ética, socialização,

educac.ão e convívio civil, resultando num trabalho com fins artísticos e sociais.

Reformar e equipar espaço público para construção do Espaço Mais Cultura Centro

755165
Cultural de Mangabeira, no município de Joao Pessoa, PB, contando com palco para a

1.442.831.44 Sim
realização de diversas atividades culturais, inclusive Espaço Cinema; atelies; centro de

inclusão dioital; biblioteca e Esnar-o Memória.
Realização de Evento Cultural voltado para os segmento musical. dança, humorismo,

poesia, artes circenses e teatro, denominado Festival de Artes, abrangendo a participação

765339 de produtores culturais em 22 municípios do Estado de Rondônia, contribuindo para 1.399.791.00 Não

facilitar o acesso aos meios de promoção. divulgação e valorização através da difusão das

obras em eventos nromovidos nelo Estado.

768811
Modernizar a Casa de Cultura Laura Alvin, ampliando seus espaços e melhorando sua

1.000.000.00 Sim
infraestrutura.

753852
O objeto do convênio refere.se à compra de equipamentos e mobiliário para o Cine Teatro

1.000.000.00 Não
de Parnamirim.

767473 Construção do Espaço Cultural na Praça Mario Batista na cidade de Camacan- BA 755.726,72 Sim

Da relação de convênios, verifica-se que nenhum dos convênios listados se enquadra no

conceito de "obras e serviços de engenharia de pequeno valor" do art. 77 da Portaria

Interministerial nO 50712011, que são aquelas "apoiadas financeiramente por contratos de

repasse cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00",

Dinheiro público é da sua conta.
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Outro fato, é que apesar de se tratarem de obras, em consulta ao Siconv, não foram --

identificados os representantes do concedente para os convênios nOs 761831 e 761759, inclusive

ao se consultar a aba "Acompanhamento e Fiscalização", conforme exigido no art. 67, da

Portaria Interministerial n° 507:

"Arl. 67. A execução do convênio será acompanhada por um representante do concedente, especialmente

designado e registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

à consecução do objeto, adorando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

* I" O concedente deverá registrar no SICONV os atas de acompanhamento da execução do objeto e

fiscalização do convênio, confonne disposto no art. 3°".

Avançando no assunto, questionou-se a Unidade a respeito das rotinas de

acompanhamento e execução de convênios, especificamente sobre informações relativas à

realização de fiscalizações físicas e presenciais pela Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural - DINC/SE quanto ao planejamento e respetiva realização, os

quantitativos de transferências, dentre outros dados relevantes para o contexto das atividades de

fiscalização desenvolvidas pela Unidade relativamente às transferências voluntárias por ela

concedidas e não apenas aos processos selecionados na amostra para análise.

Em resposta, por meio do Memorando nO 075/20l3-DINC/SE-MinC, de 26/03/2013,

anexo ao Ofício n° IOO/SE/MinC, a Unidade informou que:

"Com relação ao convênio 760310 firmado com o Estado do Rio Grande do Sul: Informa-se que o

mesmo ainda não seguiu para a Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios. O convênio

foi firmado com recomendações técnicas do parecerista que, uma vez respondidas, foram submetidas a

nova análise para atesto do cumprimento das mesmas. O desenvolvimento das peças técnicas (Projeto

estrutural definitivo e da fachada de vidro) gerou solicitação de aditivo de valor por parle do

proponente. sendo também objeto de análise técnica. análise esta demandada pela coordenação (de

arquitetura e urbanismo). Uma vez finalizado o TA de acréscimo de valor. o projeto seguirá para a

Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios.

Com relação ao convênio 765344firmado com o município de São Joaquim da Barra: Informa-se que o

mesmo ainda não seguiu para a Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios. considerando

que o pagamento da primeira parcela deu-se em 15 de março de 20/3. O convênio retomou a esta

DINC/SEf MinC da CGEXI MinC em 21 de março. seguindo direto para a Secretaria Executiva para

atendimento do presente Memorando.

Ressalta-se que o envio dos processos à Divisão de Acompanhamento e Fiscalização ocorre somente

após a liberação do recurso".

Em que pese a manifestação da Unidade a respeito da não possibilidade de se apresentar

o plano de fiscalização e sua respectiva execução em razão da não ocorrência de liberações

financeiras, desde já é preciso complementar as considerações específicas a respeito das

obrigações do concedente quando se trata de execução de convênios por meio de obras.

Nessa linha, cumpre mencionar as prescrições do art. 69, da Portaria Interministerial n°

507/20 II, de que a execução e o acompanhamento da implementação de obras não enquadradas

no conceito de pequeno valor devem ser realizadas por regime especial de execução, com os

seguintes requisitos:

Dinheiro público é da sua conta.
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"An. 69. A execução e o acompanhamento da implementação de obras não enquadradas no conceito de

pequeno valor deverá ser realizado por regime especial de execução, disciplinado pelo concedente, que

deverá prever:

I - estratificação dasfonnas de acompanhamento porfaixa de valor do convênio;

II - requisitos e condições técnicas necessárias para .aprovação dos projetos de engenharia;

III - elementos mfnimos a serem observados naformação dos custos do objeto do convênio;

N - mecanismos e periodicidade para aferição da execução das etapas de obra; e

V - dispositivos para verificação da qualidade das obras.

Parágrafo único. O concedente terá o prazo de /2 (doze) meses contados da publicação desta Portaria

para disciplinar o disposto neste artigo".

Por fim, é preciso registrar que a Portaria Interministerial n° 50712011, no Inciso I, art.

5°, determina que a fiscalização, pelo concedente, consiste em ateste da aquisição de bens e da

execução dos serviços realizados no âmbito do convênio a cada medição, por meio da

verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medições com os quantitativos

efetivamente executados. Por isso, depreende-se a exigência em vigor de que a Unidade

concedente demonstre a capacidade operacional em acompanhar e fiscalizar a realização de

obras por meio de convênios.

"Art. 5°Ao concedente caberá promover:

* 2°A fiscalização pelo concedente consistirá em:

/ - ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no ãmbito do convênio a cada

medição, por meio da verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medições com

os quantitativos efetivamente executados (... r.

Recomendação 001:

A partir da designação dos servidores para o acompanhamento dos convênios pactuados

e/ou geridos pela DINC/SE, bem como do conhecimento das demais atividades relacionadas às

fiscalizações das transferências voluntárias no âmbito da Diretoria, realize o levantamento das

necessidades de pessoal, de modo a verificar o quantitativo de servidores necessários para a

realização dessas atividades.

Recomendação 002:

Estabeleça planejamento periódico para a realização de fiscalizações nos objetos

conveniados, nos termos da Portaria Interministerial n° 507/2011 e da regulamentação

estabelecida pelo art. 69, parágrafo único, da referida Portaria.

Recomendação 003:

Regulamente a execução e o acompanhamento da implementação de obras não

enquadradas no conceito de pequeno valor, conforme o disposto no art. 69, parágrafo único, da

Portaria Interministerial n° 507/20 II.

Recomendação 004:

Realize levantamento dos equipamentos e materiais necessários para que a DINC/SE

possua estrutura suficiente para a realização do acompanhamento e da fiscalização da execuçã:,(.r

.,
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das obras executadas no âmbitos dos convênios em que a DINC/SE é concedente dos recursos, --

nos termos do art. 66 da Portaria Interministerial n° 507/2011.

Recomendação 005:

Após a realização do levantamento dos equipamentos e do quantitativo de pessoal,

necessários à realização das atividades de acompanhamento e fiscalização dos convênios, caso a

DINC/SE conclua que, de fato, os equipamentos e o quantitativo de pessoal atualmente

disponíveis são insuficientes, avalie a conveniência e a oportunidade da realização de novos

convênios sem a devida estrutura física e de pessoal para o seu acompanhamento.

Recomendação 006:

Designe representante da concedente e registre-o no Siconv, para cada um dos

convênios concedidos e/ou geridos pela DINC/SE, nos termos do art. 67 da Portaria

Interministerial n° 507/20 II.

Recomendação 007:

Para que a atuação dos representantes do concedente seja efetiva no acompanhamento

da execução dos convênios, ao designar os representantes providencie para que recebam

orientações sobre as atividades que devem desempenhar e a capacitação necessária para o

desempenho das suas atividades.

6.3.1.4 CONSTATAÇÃO

Aceitação de percentual de BOI sobre material em percentual igual ao de serviços, na obra

dos convênios nO 765344 e 760310, em contrariedade à jurisprudência do TCU.

o Tribunal de Contas da União possui jurisprudência firmada no sentido de que devem

ser utilizados percentuais de BDI diferenciados para os itens relativos a materiais e a serviços,

quando da elaboração de orçamentos de obras pela Administração Pública, conforme se verifica

na Súmula TCU n° 253:

"Comprovada a inviabilidade técnico-econâmica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da

legislação em vigor. os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica, que

possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas, e que representem

percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e

Despesas Indiretas - BDI reduzida, em relação à taxa aplicável aos demais itens".

No mesmo sentido, podem também ser citados o Informativo de Jurisprudência sobre

Licitações e Contratos n° 16/2010 e os Acórdãos nOs 1.600/2003, 1.020/2007, 1.599/2008 e

2.875/2008, todos do Plenário do TCU.

Em análise ao processo nO 01400.042161/2011-91, verificou-se o registro no Despacho

nO 212/2012 - DINCIMINC, de 20/06/2012, que, ao enviar o processo para análise técnica do

parecerista, o Coordenador CPF nO ***.473.261-**, informa que "o percentual de BDI

(Bonificação de Despesas Indiretas) aceitável para os projetos (meta obra) que tramitam nesta

coordenação técnica é de 25%", nos termos do art' 30, �2°, da PI n° 507/2011. < !'
/,,'"
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Verifica-se, portanto, que não há uma diferenciação de BOI estabelecida em razão da

natureza dos materiais ou serviços.

Registre-se que, quanto à formação dos preços, conforme cronograma físico e

financeiro apresentado pela convenente, estes foram baseados na Tabela SINAPI - Edição de

março de 2012 e quando não encontrados recorreu-se aos preços da Tabela da FDE - Fundação

para o Desenvolvimento da Educação e, em terceira instância aos preços da Tabela CPOS 

Edição de março de 2012. Nos casos omissos, recorreu-se a pesquisas de preços nos mercados de

Ribeirão Preto/SP.

Em análise à planilha orçamentária vencedora da Concorrência Pública n° 003/2012,

elaborada pela empresa Eplan Projetos e Construções LTDA (CNPJ n° 54.773.858/0001-18), fis.

396/440, verificou-se que, de fato, houve a utilização do BOI de 25% tanto para serviços quanto

para materiais.

Para evidenciar tal afirmação, foi elaborada a tabela abaixo, com o cálculo do

percentual utilizado, de acordo com os valores informados nas colunas "R$/unidade" e

"R$/unidade + BOI", tendo em vista que não há uma coluna específica que indique o percentual

do BOI.

FI. Código Descrição

Itens da Planilha Orçamentária Apresentados pela Licitante Vencedora

Unid + Preço

BOI Item

R$ R$

Un Qt
R$

Unid

Valor

BOI
Rer. Item

404 Cotação
s/

ínfonnação

Atestado de conformidade

das Instalações Elétricas

conforme anexo R da IT- Un

41 do Corpo de

Bombeiros

06.02

407 SINAPI 739101004 04.0!.
01

Porta de madeira

compensada lisa para

cera/verniz, 0,70 x 2, 10m, Uo

incluso aduela ia, alizar ia

e dobradiça com anel

407 SINAPI 739101006 04.01.
02

Porta de madeira

compensada lisa para

cera/verniz, 0,80 x 2,10 m, Uo

incluso aduela ia, alizar ia

e dobradiça com anel

Porta de madeira

compensada lisa para

cera/verniz, 0,90 x 2,10 m, Un

incluso aduela ia, alizar ia

e dobradiça com anel

Porta de madeira

compensada lisa para

408 SINAPI 73910/011 01.01. pintura, 1,60 x 2,50 m, 2 Dn
04 folhas, incluso aduela ia,

alizar ia e dobradiça com

anel

Porta de madeira

compensada lisa para

408 SINAPI 73910/011 01.01. pintura, 4,00 x 2,50 m, 2 Dn
05 folhas, incluso aduela ia,

a1izar ia e dobradiça com

anel

407 SINAPI 73910/007 01.01.
03

Dinheiro público é da sua conta.
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BD!

9 950.00 1.187,50 1.187,50 25,00% 95.50

9 382,00 477,50 4.297,50 25,00% 95,50

10 389,21 486,51 4.865,10 24,99% 97,30

12 403.29 504,11 6.049,32 24,99% 100,82

526,82 658,53 6.049,32 25,00% 131,71

2 1.317,05 1.646,31 6.049,32 25.00% 329,26

c.

�.;

.,
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Porta de madeira
Ass'
---'-'.: ..

compensada lisa para

408 SINAP[ 73910101 [
01.01. pintura, 6,15 x 2,50 m, 2

Vn 2 2.024.96 2.53[,20 6.049,32 25,00% 506,24
06 folhas, incluso aduela ia,

alizar ia e dobradiça com

anel

Disjuntor em ex moldada,

09.02.
térmico ajustável e

4[3 ePOs 371373
01.03

magnético fixo, tripolar Vn [ 7.385,78 9.232,23 9.232,23 25.00% 1.846,45

I 250N690 V, faixa de

ajuste de 800 até 1250A

Disjuntor série universal,

09.02.
em c)\ moldada, térmico

413 epos 371373
01.04

fixo e magnético ajustável, Vn 2 2.351,54 2.939,43 5.878.86 25,00% 587,89

tripolar 600 V, corrente de

500 A até 630 A.

Painel monobloco

autoportante em chapa de

4[3 ePOs 370601
09.02. açn de 2.0 mm de

Vn I 785,50 981.88 981,88
25,001

196,38
02.01 espessura, cnm proteção %

mfnima lP 54 ,em

componentes

Disjuntor série universal,

09.02.
em ex moldada, térmico

413 ePOs 371373
02.02

fixo e magnético ajustável. Vn [ 1.602,79 2.003,49 2'£X)),49 25,00% 400,70

tripolar 600 V, corrente de

500 A até 630 A

Eletrocalha lisa tipo "U",

424 ePOs 372136
09.03. galvanizada a fogo,

M 72,45 [00,35 125,44 9.088,13 25.00% 25,09
01 4OOx100 mm cnm

acessórios

Eletrocalha perfurada lipo

424 ePOs 3822[7
09.03. "V", galvanizada a fogo

M 130.2 118,14 147.68
[9.227,9

25,00% 29,54
03 500 x 100 mm cnm 4

acessórios

439 Cotação
SI

1101
Elevador dimensão 2,0 JI,

Vn 2 72.099,00 90.[25,00
[80.250.

25.oofk 18.026,00
informação 2,Om 00

Em razão disso, verifica-se que o componente lucro do BOI está sendo calculado,

inclusive, sobre os materiais utilizados na construção, para os quais a empresa construtora atua

apenas como intermediadora.

Verifica-se, portanto, o descumprimento à jurisprudência já consolidado do Tribunal de

Contas da União e a sua não incorporação às rotinas de trabalho da DINC/SE, ao fixar o BOI

máximo aceitável de 25%, linearmente,

Destaque-se, inclusive, que também sobre o valor de R$ 950,00 do item 06,02

"Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme anexo R da IT-4I do Corpo de

Bombeiros" , fi, 404, foi aplicado o BD! de 25%, que apresenta valor total de R$ l.l 87 ,50, Tal

item se trata, apenas, de serviço a ser prestado pelo órgão competente e, mesmo assim, há a

incidência do BOI.

Com relação ao Convênio nn 760310, conforme o despacho nO 155/2012 - DNIClMinC,

de 26/0412012 (fis, 637), o Coordenador da Diretoria de Infraestrutura Cultural da Secretaria

Executiva, CPF ***.473,261-**, orienta o parecerista no sentido em que a aferição "dos custos

relacionados à execução da obra deverá ser procedido com referência à Tabela SINAPIICaixa

Econômica Federal", e que "o percentual de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) aceitável

para os projetos (meta obra) que tramitam naquela coordenação é de 25% ",

Dinheiro público é da sua conta.
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Registre-se que a pianilha de custos de proposta de termo aditivo apresentadas às folhas

785/787, indica o percentual de 25%, aplicado lineannente, para todos os itens da pianilha,

independentemente de serviço ou material, o que, apesar da falta de documentos referentes à

licitação, a exemplo do detalhamento da composição do BDI, demonstra a necessidade de análise

da sua composição pela DINC, a fim de verificar se está sendo seguida a jurisprudência do TCU

sobre o assunto.

Já no Parecer Técnico sobre o Termo Aditivo de Valor, fls. 1013/1014, consta no item

"Os custos previstos no orçamento do projeto estão adequados aos preços de mercado?" a

informação "Percentual de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) = 25% (não se altera)"

(grifo no original).

Causa

Falha nos controles internos no que diz respeito ao monitoramento das determinações

expedidas pelo Tribunal de Contas da União.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 12312013-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, encaminhado

por meio do Ofício n° 183/SE/MinC, de 13/0512013, a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma:

"Registra-se que a infonnação de que 'o percentual de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas)

aceitável para os projetos (META OBRA) que tramitam nesta coordenação técnica é de 25%',

incorporada no modelo de despacho que demanda análise técnica de parecerista, tem por objetivo. tão

somente. orientar (} parecerista acerca do limite de BD! aceitável, de modo a cumprir com (} que

determina o * 20, Art. 30, da Portaria Interministerial 507/201 I, ou seja, de que 'o percentual de BDI de

referência aceitável deverá ser estabelecido pelo concedente',

Tal fato não representa incorporação às rotinas de trabalho desta DINC de adoção de linearidade de

percentual de BDI de 25% para materiais e serviços. Reconhece-se, sim, que a informação na forma

apresentada no despacho pode incorrer na interpretação apresentada pela Controladoria-Geral da

União, sendo que a frase será objeto de reformulação em imediato, substituindo-se o termo "é de 25%,

por 'é de no máximo 25%'. Deverá também ser incorporada/rase especifica acerca dos casos para BDl

reduzido, informação por serformulada.

Reconhece-se o equívoco na apresentação e aprovação de percentual de BDIpara o item 06.02 (atestado

de conformidade das instalações elétricas conforme anexo... ), assim como de BDI (sem redução) para o

item 1101 (elevador dimensão 2,00 x 2.00). Tais inadequações, assim como outras que poderão ser

observadas a partir de nova análise dos casos, deverão ser objeto de ajustes elou compensações a serem

tratadas junto ao convenente pela Divisão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização da DINe. Em

relação aos demais itens identificados na tabela (referentes à instalação de portas, disjuntores, painéis,

eletro calhas), esta Diretoria não os interpreta como materiais e equipamentos de natureza específica e

que representam percentual significativo do preço global da obra, de modo a justificar a aplicação de

BDI reduzido, conforme Súmula TCU 253".

"Sobre a constatação, o relatório de auditoria indica a aplicação linear (para todos os itens) de

percentual de BDI em 25 %, sobre o orçamento àsfis. 785/787, e aponta a necessidade de análise de sua

composição pela DINC, a fim de verificar se está sendo seguida a jurisprudência do TCU sobrek.,f
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assunto. Informa-se que a DINC estará procedendo à análise requerida de modo a verificar se está sendo

seguida a jurisprudência do TCU".

Análise do Controle Interno

A constatação trata de aceitação pela concedente, de BDI em percentuais lineares para

todo o projeto. Verifica-se, portanto, que não há diferenciação de BD! estabelecida em razão da

natureza dos materiais ou serviços.

É razoável que a empresa contratada não deva lucrar com o repasse dos matemus

adquiridos para a execução do objeto, haja vista que o seu objetivo não é a venda destes

materiais, mas a obra em si.

Vislumbre-se situação em que a contratada seja a fornecedora de determinados materiais

para a obra. Neste caso, tais materiais já seriam fornecidos com margem de lucro, e, no caso em

tela, seriam majorados por um BDI de 25% sobre o seu preço final de mercado.

Pommto, é razoável a decisão do TCU, no exame da matéria, exigindo BDI reduzido

para os casos da aquisição ou fornecimento de material.

Nessa esteira, considerando as determinações do TCU, faz-se mister que os pareceristas

passem a analisar projetos considerando a aplicação de BDI reduzido, quando houver

fornecimento de material, que também depende de orientação da DINC/SE nesse sentido.

Sobre este particular, trazemos a resposta da UI, quanto à interpretação em

desconsiderar os itens mencionados.

Em relação aos demais itens identificados na tabela (referentes à instalação de portas, disjuntores,

painéis, eletro calhas), esta Diretoria não os interpreta como materiais e equipamentos de natureza

específica e que representam percentual significativo do preço global da obra, de modo a justificar a

aplicação de BDI reduzido, conforme Súmula TCU 253".

Cabe mencionar que a resposta considera a instalação dos materiais (portas, disjuntores,

painéis, eletro calhas), ou seja, a UI mencionou os serviços de instalação, o que não é o caso. O

cerne da questão é o fornecimento desses materiais, no caso portas, disjuntores, painéis, eletro

calhas, dentre tantos outros que foram adquiridos.

Defende, ainda a UI, que os equipamentos citados na constatação não representam

percentual significado do preço global da obra, de modo a justificar BDI reduzido, sem, no

entanto, demonstrar os valores que comprovam tal situação.

Contudo, é certo que materiais utilizados em uma construção são representativos em

relação ao custo da obra em sua totalidade, tendo em vista que os serviços realizados utilizam-se

desses materiais, pelo que devem ser considerados na análise da composição do BD! pelos

pareceristas, à luz da Súmula TCU nO 253/2010.

Em resposta a DINC/SE, para o convênio 760310, informa que "estará procedendo à

análise requerida de modo a verificar se está sendo seguida a jurisprudência do TeU". Desse v

modo, as análises devem considerar o teor da súmula e adequar os custos dos projetos para os�'}
./'-c

Página 209 de 278 �

WH1w.portaldatransparencia.gov.brDinheiro público é da sua conta. �-'\�
L:\SFC\DR\DRCUL'T\2ü 13 DRCULnREL. AAC\SE\SE FNC Relatório Definitivo.docx



itens de fornecimento de material.

Para tal, o conteúdo da norma deve ser internalizado pela DINC/SE de modo a orientar

os pareceristas e demais responsáveis pelas análises no âmbito da Secretaria-Executiva, haja

vista que não há diferenciação de BOI estabelecida em razão da natureza dos materiais ou

serviços, com a aplicação do BOI linear para todos os itens.

Tal situação, inclusive, também foi verificada na análise de outros processos dessa

mesma Diretoria, como relatado em itens específicos do presente Relatório.

Em suma, faz-se mister que os pareceristas passem a analisar projetos considerando a

aplicação de BOI reduzido para o fornecimento de materiais, em conformidade com a

jurisprudência do TCU, o que também depende de orientação da DINC/SE nesse sentido.

Recomendação 001:

Diligencie a convenente para que seja revisto o BOI aplicado sobre os materIaIS na

planilha orçaIDentária da obra do convênio nO 765344, de modo a seguir a orientação da

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais especificamente a orientação de utilização

de BOI diferenciado para materiais e serviços.

Recomendação 002:

Diligencie a convenente para que seja revisto o BOI aplicado sobre os materIaIS na

pianilha orçamentária da obra do convênio n° 760310, de modo a seguir a orientação da

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais especificamente a orientação de utilização

de BOI diferenciado para materiais e serviços.

6.3.1.5 CONSTATAÇÃO

Incompatibilidade entre o prazo de execnção estabelecido no cronograma físico registrado

no Siconv e o prazo de execução estabelecido no Plano de Trabalbo e no contrato celebrado

com a empresa construtora, no âmbito do convênio nO 765344.

Enquanto o Programa de Trabalho aprovado e o contrato assinado com a empresa

construtora estabelecem o prazo de 18 meses para a realização das obras, o cronograma físico

registrado no Siconv estabelece o início da execução da primeira etapa da obra em 27/07/2012 e

o final da execução da última etapa em 17/10/2014, o que totaliza cerca de 02 anos e 02 meses,

conforme a tabela a seguir:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CRONOGRAMA FíSICO
N" N"

Mês Ano
Respon Desem Desembolso

Especificação da Etapa Valor (R$)
Data de Data de

Eta� Parcela sável. bolso (R$) Total (R$) Inicio Ténnino

I lul 2012 Cone. 500.000,00 Serviços preliminares .

I 556.562,91 movimento d, torra , 556.562,91 27n12012 I6I5n013
10 lul 2012 CORVo 56.562,91

infraestrutura

2 SeI 2012 Cone. 450.000.00 Movimento de Torra.

2 593.909,85
Infraestrutura, supraestrutura.

593.909,85 2819/2012 1617/2013
II Sol 2012 CORVo 143.909.85 instalações e1élricas ,

inslala�ões hidmsanitárias.

3 Nov 2012 Cone. 192.857,14 Reservatório de Água, 281111201
3 544.544,18 544.544,18 211912013

12 Nov 2012 Conv. 351.687,04 supraestrutura, alvenaria , 2
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CRONOGRAMA F SICO

N" N°
Mês Ano

Respon Desem Desembolso
Espedflcação da Etapa Valor (RS)

Data de Data de

Eta... Parcela sáveJ • bolso (R$) Total (R$) Início Ténnino

divisórias, instalações

elélricas, instalações

hidrosanitárias e serviços

como\ementares.

4 lan 2013 Cone. 192.857,14 Reservatório de água.

alvenaria e divisórias,

4 516.041.87
cobertura, instalações

516.04\,87 312/2013 19111/2013
13 lan 2013 CORVo 323.184.73 elétricas. instalações

hidrosanitárias e serviços

complementares.

5 M... 2013 Cone. 192.857,14 Alvenaria e divisórias,

esquadrias cobertura,

5 594.004,06
revestimento em piso,

594.004.06 314/2013 19/1/2014

14 M... 2013 CORVo 401.146.92 instalações elétricas,

instalações hidrosantárias e

serviços complementares.

6 Moi 2013 Cone. 192.857,14 Alvenaria e Divisórias,

esquadrias. cobertura,

revestimentos, forros e

6 636.383.85 paredes. revestimento em piso, 636.383.85 316/2013 2113/2014
15 Moi 2013 Conv. 443.526.71

pintura, instalações elétricas,

instalações hidrosanitárias e

servicos complementares.

7 lul 2013 Cone. 192.857,14 Esquadrias, cobertura,

revestimento, forros e paredes,

7 675.309,00
revestimento em piso, pintura,

675.309.00 318/2013 2115/2014
16 lul 2013 Conv. 482.451,86 instalações elétricas,

instalaçõe.s hidrosaniárias,

serviços complementares

8 SeI 2013 Cone. 192.857,14 Pavimentação, serviços

complementares,

8 693.625,25 revestimentos, fnrros e 693.625.25 3110/2013 21m2014
17 Sei 2013 Conv. 500.768.11

paredes, revestimento em piso,

I ointura, instalaeões elétrieas.

9 Nnv 2013 Cone. 192.857,16 Pavimentação, serviços

9 656.974.13
complementares, revestimento

656.974.13 3/12/2013 17/1012014

18 Nov 2013 Conv. 464.116,97 em piso, pinlUm, instalações

elétricas e entreJ;!:a finai.

... Cone. = Concedente; Conv. = Convenente

Deste modo, faz-se necessário adequar o cronograma tanto ao prazo de execução de 18

meses, quanto à data de início das obras de 28112/2012, data da Ordem de Serviço expedida à

empresa contratada para início das obras.

Causa

Fragilidades na estrutura de acompanhamento de convênios da DINC/SE, especialmente

em relação a não definição de servidor responsável pelo acompanhamento do convênio sob

análise, nos termos da Portaria Interministerial n° 507/20 II.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 123/20\3-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, encaminhado

por meio do Ofício nO I 83/SElMinC, de 13/05/20\3, a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma:

"O convênio em questão sofreu prorrogação de Ofício após a liberação do recurso referente à r

parcela. o que alterou a �ata da �igência fin�l. O Convenente, em atendimento a �i:ig�ncia. ajustará as /r

metas e etapas da execuçao do objeto convemado (de acordo com a data final de VlgenClQ. /ti

'
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Informo que o Ofício n044612013-D/NC-DAFCONV - SE/MinC, de lO de maio de 2013, notifica o

convenente acerca do assunto (ver anexo 03)".

Análise do Controle Interno

Por meio do Ofício na 446/2013-DINC-DAFCONV - SElMinC, de 10/05/2013, a

Unidade solicitou à convenente que ajuste "as metas e etapas da execução do objeto, no Plano

de Trabalho, de acordo com a data final da vigência e o cronograma de desembolso ao valor

exato ao da empresa vencedora da licitação". Por meio do Ofício, a Unidade também informa à

convenente que deverá "ser realizado um Termo Aditivo de supressão de valores".

Quanto ao ajuste do cronograma, verifica-se que, após os apontamentos desta Unidade

Técnica serem encaminhados à Unidade, esta solicitou à convenente que fizesse os devidos

ajustes.

Contudo, verifica-se que não houve o devido acompanhamento da execução do

convênio pela DINC/SE, haja vista que não houve o ajuste tempestivo do cronograma de

execução.

Em consequência, o planejamento de fiscalizações in loco pode restar prejudicado, na

medida em que a Unidade não possui informações no Siconv sobre o efetivo estágio das obras e,

consequentemente, se torna dificultoso planejar a realização de vistorias.

Recomendação 001:

Reveja o cronograma físico, registrado no Siconv, e o prazo de execução estabelecido

no Plano de Trabalho do convênio na 765344, de modo à compatibilizá-los com o prazo para a

execução das obras, conforme estabelecido no contrato celebrado com a empresa construtora.

6.3.1.6 CONSTATAÇÃO

Ausência de registros no Siconv relativamente à execução dos convênios n° 765344 e

760310.

Com a finalidade de evidenciar a realização de acompanhamento da execução contratual

por parte da concedente, foram analisados os registros realizados no Sistema Siconv, bem como

o processo na 01400.04216112011-91, referente ao convênio 765344.

Em consulta ao Siconv, verificou-se que não há de registro de:

a) Cronogramas ajustados após a licitação:

O Termo de Convênio foi assinado em 27/07/2012 com valor total pactuado de R$

5.467.355,10, sendo R$ 2.300.000,00 do Mine e R$ 3.167.355.10, correspondente à

contrapartida do convenente, conforme o cronograma físico e financeiro do Plano de Trabalho

aprovado, bem como os registros do Siconv, constantes no processo.

Tal valor representa a estimativa da contratação, a qual foi efetivada após a realização < ,p
�c
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da Concorrência n° 03/2012, em que se sagrou vencedora a empresa Eplan Projetos e

Construções LTDA (CNPJ 54.773.858/0001-18) pelo valor global de R$ 5.377.000,77. Em

12/12/2012, foi assinado o Contrato nO 22412012 com a licitante vencedora e a Ordem de Serviço

para início das obras foi expedida à em 28/1212012.

Contudo, verifica-se que não consta no Siconv cronograma de desembolso compatível

com o valor obtido na licitação. Resta uma diferença de R$ 90.354,33 ainda pendente de ajuste.

Além disso, o cronograma aprovado prevê a realização da obra em 18 meses, contudo

não há no Siconv, nas abas de "Cronograma Físico" e "Cronograma de Desembolso",

cronogramas ajustados, de modo que a concedente possa acompanhar, efeti vamente, se as obras

estão sendo realizadas tempestivamente e quando devem ser liberados os repasses referentes ao

convênio.

O cronograma ajustado deve ser utilizado para o planejamento da área de

acompanhamento e fiscalização para a realização de inspeções in loco para os convênios sob sua

responsabilidade.

Corrobora tal assertiva a Diligência Técnica n° 2812011 - DINCIMINC, enviada por e

mail à convenente em 21/12/2011, fls. 43/45, em que foi solicitado o seguinte ajuste na proposta

registrada no Siconv:

"NA ABA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

J. Prever em mais parcelas o repasse visando potencializar os instrumentos de fiscalização e minimizar

os riscos ao erário diante da prerrogativa de suspensão da liberação dos recursos no caso de ocorrência

de quaisquer irregularidades.

Observarão: A liberação da 2° parcela, e demais parcelas previstas, estará condicionada à execução das

metas e à aprovação da prestação de contas parcial e referente ao repasse anterior, e assim por diante"

(grifo no original).

b) Ingresso de Contrapartida ou de Rendimentos de aplicação:

O repasse da primeira parcela do convênio foi realizado à convenente em março12013

(20 I 30B800020), contudo não há registro do depósito da contrapartida na conta corrente

específica do convênio e de seus rendimentos.

Assim, não está comprovado o depósito da contrapartida na conta específica do

convênio de acordo com o cronograma de desembolso, conforme o estabelecido no art. 24, � 1°,

da Portaria Interministerial n° 507/2011.

c) Detalhamento da composição do BDI

Conforme arquivo "Composição do BDI" anexo no Siconv na aba "Processos de

compra", a proposta vencedora da licitação possui a seguinte composição de BDI:

Cornoosicão do BOI

o I - Administracão Central 4,57% 05 - Risco 0,50%

02 - Desnesas Financeiras 1,27% 06 Lucro 9,20%

03 - Tributos 9,14% 07 - Total 25,00%

04 - Garantias 0,32% - /!-,r
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Com a ausência de detalhamento, verifica-se, portanto, a impossibilidade de se verificar

o cumprimento do disposto no art. 27 da PI n° 507/20 II, especialmente no que diz respeito à

natureza dos tributos inclusos na composição do BDI:

"Arf. 27. O preço para a contratação de obras e serviços de engenharia executados com recursos do

orçamento da União será obtido a partir do custo acrescido da parcela de Benefícios e Despesas

Indiretas - BDI.

Parágrafo único. O BDl deverá evidenciar em sua composição, exclusivamente:

I - taxa de rateio da administração central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço. excluídos aqueles de natureza direta e

personalística que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

IV - taxa de lucro; e

V - taxa das despesasfinanceiras".

d) Pagamentos realizados à empresa contratada para a realização das obras:

Há no Siconv, como documento anexo na aba "Processo de Compra", o registro do

cronograma de pagamentos à empresa vencedora da licitação, com a previsão de pagamentos

mensais a partir do início das obras. Entretanto, não há registro no Siconv da realização desses

pagamentos à empresa.

Desse modo, resta fragilizado o acompanhamento, por parte da concedente, da

realização de pagamentos à empreiteira em estrita observância ao fluxo das obras.

Reforça tal afirmação o fato de a liberação de primeira parcela do convênio ter ocorrido

em 15/03/2013 (Ordem Bancária nO 20 I 30B8oo020) ocorreu após encaminhamento do Ofício n°

033/2013, de 08103/2013, fl. 483, da convenente à Secretaria-Executiva, por meio do qual a

convenente solicitou a liberação dos recursos em razão da possibilidade de paralização das obras

a partir de 11/03/2013.

Diante do exposto e tendo em vista a inexistência das informações supracitadas também

no processo n° 01400.04216112011-91, verifica-se que, até o momento, não houve a realização

de acompanhamento da execução do objeto do convênio por parte da concedente.

Com a finalidade de evidenciar a realização de acompanhamento da execução contratual

por parte da concedente, foram analisados os registros realizados no Sistema Siconv, bem como

o processo nO 01400.035680/2011-01, referente ao convênio 760310.

De acordo com a Portaria Interministerial n° 507, de 24/11/2011, ao concedente caberá

promover:

"art. 5" (... )

I - a gestão dos programas, projetas e atividades, mediante:

a) monitoramento, acompanhamento e fiscalização do convênio, aLém da avaliação da execução e dos

resultados".

De acordo com a mesma Portaria, ao convenente compete, dentre outras atribuições":

/"f/
,/\.,.c
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Art. 6° ( ) XVI - realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, eb!!lili!" l--- ..
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos .

convênios, quando couber".

Assim, foi realizada consulta ao Siconv e se verificou que não há de registro de

informações sobre a execução do convênio. Em razão da ausência de informações no processo e

no Siconv sobre o resultado da licitação, as seguintes análises não podem ser efetuadas e,

consequentemente, resta fragilizada a possibilidade de acompanhamento da obra por parte da

concedente:

a) Compatibilidade entre o cronograma físico planejado e o resultante da licitação: o

cronograma ajustado deve ser utilizado para o planejamento da área de acompanhamento e

fiscalização para a realização de inspeções in loco para os convênios sob sua responsabilidade.

b) Compatibilidade entre o cronograma financeiro e o resultante da licitação: o

cronograma é necessário para que a Unidade tenha em vista os valores a serem desembolsados,

mês a mês, como parcela dos convênios.

c) Ingresso de Contrapartida ou de Rendimentos de aplicação: a ausência dessas

informações no Siconv impossibilita o acompanhamento do cumprimento, pela convenente, das

obrigações de depositar a contrapartida na conta corrente vinculada e de aplicar os recursos;

d) Pagamentos realizados à empresa contratada para a realização das obras: a ausência

dessas informações no Siconv dificulta ao acompanhamento, pela concedente, da aderência das

execução do convênio aos termos do contrato firmado com a licitante vencedora, de modo a

coibir a realização de pagamentos antecipados.

Portanto, embora a responsabilidade do registro no sistema seja do convenente, cabe à

concedente exercer o controle, o acompanhamento e a fiscalização dos recursos repassados,

atuação que, de acordo com as análises realizadas, não resta evidenciada.

Causa

Fragilidades na estrutura de acompanhamento de convênios da DINC/SE, especialmente

em relação a não definição de servidor responsável pelo acompanhamento dos convênios sob

análise, nos termos da Portaria Interministerial n° 50?/20 II.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° I 23120 I 3-DINC/SE-MinC, de 13/0512013, encaminhado

por meio do Ofício na 183/SE/MinC, de 13/0512013, a Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural se manifestou da seguinte forma:

"a) Cronograma ajustados após a licitação:

O Convenente está ciente que é preciso ajustar no SICONVo cronograma de desembolso ao valor exato

ao da empresa vencedora da licitação. Devendo ser realizado um Termo Aditivo de supressão de valores

(ver anexo 03)

Sobre a ausência de ajustes no SICONV nas abas de "Cronograma Físico'" e "Cronograma de

Desembolso"", (} Convenente ajustará as mesmas e a área responsável pelo acompanhamento e execução

do objeto orientará, acompanhará e fiscalizará a execução do objeto, podendo se manifestar sobre a

liberação dos repasses referente ao convênio. (2;

�6
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b) Ingresso de Contrapartida ou de Rendimentos de aplicação:

O Convenente efetivou o depósito referente à primeira parcela da contrapartida em 02/0412013 conforme

consta no SICONV nas abas de 'Registro de Ingresso de Recurso' através de TED n° 35870 - de acordo

com o estabelecido no art, 24, !ilo da Portaria Interministerial n° 5071201 I,

c) Detalhamento da composição do BDI:

O Convenente está ciente e em atendimento Q diligencia apresentará a composição do BDl conforme

estabelecido no art, 27 da Portaria Interministerial n° 5071201 I, detalhando cada item contemplado na

composição do mesmo, (ver anexo 03),

d) Pagamentos realizados à empresa contratada para a realização das obras:

A Divisão de Acompanhamento e Fiscalização do Objeto do convêniofirmado só teve acesso ao convênio

após o mesmo retornar da auditoria em questão. Referente aos registras de pagamento a empresa

vencedora da licitação, consta no SICONV na aba de 'Contratos', informações referente ao contrato n°

00022412012, anexado ao Sistema de Convênios, bem como apensado aos autos,fls. 422 a 452.

Na aba de 'Documentos de Liquidação' consta a informação que em 22103120/3 a empresa apresentou

02 (duas) Notas Fiscais de nOs e valores respectivamente: NF 276 no VR de R$ 286.404,01 (duzentos e

oitenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e um centavos) e NF 275 no VR de R$ 262.324,81

(duzentos e sessenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos).

Na aba de 'Pagamento' foi registro que as Notas Fiscais acima mencionadas foram pagas em

02/0412013 conforme numero de documento pagamento 3029/3039.

O Convenente está ciente que deve encaminhar a documentação física para que seja acostada ao

processofísico ".

"O Convenente esta ciente que deve fazer os registras no S/CONV bem como encaminhar a

documentação referente a exata execução do objeto. Foi repassado o recurso referente a la parcela e o

Convenente encaminhou Of 355/GABINETF/SEDAC-RS solicitando Termo Aditivo de Acréscimo de

Contrapartida tendo em vista a entrega do projeto estrutural executivo. Assim o processo retornou a área

técnica para análise e manifestação. Sem a conclusão do referido termo, o processo foi encaminhado à

auditoria, que só seráfinalizado após o Convenente atualizar o SICONV e atender a diligência".

Análise do Controle Interno

Em síntese, a Unidade informa que é do conhecimento da convenente a obrigação de

manter o Siconv atualizado, obrigatoriedade já expressa no art. 6°, inciso XVI, da Portaria

Interministerial n° 507, de 241111201 I.

A Unidade também apresentou o Ofício n° 446/2013-DINC-DAFCONV - SElMinC, de

10/0512013, em que solicita à convenente a inclusão de informações no Siconv.

Contudo, faz-se necessário reafirmar que os recursos transferidos por meio do convênio

são de responsabilidade do concedente, no caso, da DINC/SE, de modo que cabe ao ente

repassador dos recursos zelar pela sua boa e regular execução.

É a partir dessa obrigatoriedade de realizar o acompanhamento da execução desses

recursos, com vistas ao atingimento dos objetivos e metas estabelecidos para o objeto do

convênio, que a Unidade deve zelar pela fidedignidade e tempestividade dos registros no Siconv.

Tal responsabilidade não pode ser transferida ao convenente, alegando-se que é de seu

conhecimento realizar os devidos registros no Siconv. Cabe à Unidade, sempre que detectar que /.",0/

/,'-'
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há informações incompletas no sistema, solicitar à convenente que as informações sejam

atualizadas.

Ressalte-se que a própria Unidade baseia parte dos seus controles nas informações

registrados no Siconv, a exemplo do envio dos avisos de cobrança das prestações de contas dos

convênios.

Em razão disso, a atualização dos dados registrados no Siconv é necessária para que

esse instrumento de gestão possa, de fato, contribuir para a boa e regular aplicação dos recursos

no objeto do convênio e a Unidade deve atuar no sentido de que os convenentes cumpram as

obrigações estabelecidas na Portaria Interministerial nO 507, de 24111/2011.

Quanto ao convênio 760310, em síntese, a Unidade informa que é do conhecimento da

convenente a obrigação de manter o Siconv atualizado, obrigatoriedade já expressa no art. 6°,

inciso XVI, da Portaria Interministerial n° 507, de 24111/20 II.

Contudo, faz-se necessário reafirmar que os recursos transferidos por meio do convênio

são de responsabilidade do concedente, no caso, da DINC/SE, de modo que cabe ao ente

repassador dos recursos zelar pela sua boa e regular execução.

É a partir dessa obrigatoriedade de realizar o acompanhamento da execução desses

recursos, com vistas ao atingimento dos objeti vos e metas estabelecidos para o objeto do

convênio, que a Unidade deve zelar pela fidedignidade e tempestividade dos registros no Siconv.

Tal responsabilidade não pode ser transferida ao convenente, alegando-se que é de seu

conhecimento realizar os devidos registros no Siconv.

Ressalte-se que a própria Unidade baseia parte dos seus controles nas informações

registrados no Siconv, a exemplo do envio dos avisos de cobrança das prestações de contas dos

convênios (informação registrada em item específico do presente relatório).

Em razão disso, a atualização dos dados registrados no Siconv é necessária para que

esse instrumento de gestão possa, de fato, contribuir para a boa e regular aplicação dos recursos

no objeto do convênio e a Unidade deve atuar no sentido de que os convenentes cumpram as

obrigações estabelecidas na Portaria Interministerial n° 507, de 24111/20 II.

Recomendação 001:

Providencie, junto à convenente, a atualização dos registros no Siconv referentes ao

convênio nO 760310.

Recomendação 002:

Providencie, junto à convenente, a atualização dos registros no Siconv referentes ao

convênio nO 765344.

�..P
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6.3.1.7 INFORMAÇÃO

Sistemática de aviso de cobrança de prestações de contas da DINC.

Solicitou-se à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305605/008, de

19/03/2013, informações relativas à existência de sistemática de aviso de cobrança das

prestações de contas das transferências concedidas pela Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural - DINC/SE.

Em resposta, por meio do Memorando nO 075120\3-DINC/SE-MinC, de 26/03120\3,

anexo ao Ofício n° 100/SElMinC, a Unidade informou que:

"/tem 1.3.1 (5.3.1 ): Sim, procedimento PADRÃO adotado aos convênios emfase de prestação de contas:

- Consulta ao S/CONV.

- Encaminhamento de Diligência via S/CONV.

Caso não haja atendimento é encaminhado Ofício cobrando e advertindo a convenente para o envio da

prestação de contas em cumprimento à legislação, mencionando as sanções pelo não atendimento à

demanda, e estabelecendo prazo, conforme estabelecido no Termo de Convênio.

Observação:

Com relação aos processos de convênios 760310, 765344 (... ), informo que os mesmos se encontram em

fase de execução, ponanto, não há ainda motivação para enviar notificação de cobrança de prestação de

contas".

Em análise aos processos Siconv n° 760310 e 765344, cujas análises estão registradas

em item específico do presente Relatório de Auditoria, verificou-se que os registros no Siconv de

ambos estão desatualizados.

Dessa forma, se o Siconv não for efetivamente utilizado e as informações nele contidas

não estiverem sempre atualizadas, restará fragilizada a sistemática de aviso de cobrança das

prestações de contas das transferências concedidas estabelecida pela Unidade.

6.3.1.8 INFORMAÇÃO

Análise dos controles internos da área das transferências voluntárias.

Para a realização da análise da qualidade e da suficiência dos controles internos

administrativos instituídos pela UJ relacionados à gestão das transferências, em conformidade

com o Item 7, letra "a", do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO 124/2012, solicitou-se à Unidade,

por meio da Solicitação de Auditoria n° 201305605/009. de 19/03/20\3. informações relativas à

estrutura dos seus controles internos.

Em resposta. Memorando n° 073/20\3-DINC/SE-MinC. de 26/03120\3. anexo ao

Ofício n° IOI/SEIMINC. de 27/03120\3. a Unidade encaminhou manifestações a partir das quais

foram realizadas as seguintes análises. as quais serão confrontadas com os resultados obtidos a

partir da análise dos convênios selecionados na amostra.

Ambiente de Controle

Quanto ao ambiente de controle. verificou-se. inicialmente. que a DINC/SE não estava ç./

inserida no Regimento Interno da Secretaria-Executiva. aprovado pela Portaria n° 15. d��"l
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Suas competências foram regimentalmente disciplinadas apenas em 06/05/2013, com a

Publicação da Portaria n° 40, de 30/04/2013, que aprovou o novo Regimento Interno do

Ministério da Cultura trouxe, em seu anexo II, o Regimento Interno da Secretaria-Executiva.

25/04/2007 e vigente ao longo do exercício sob análise.

Ainda em relação ao regimento, verificou-se que a estrutura nele estabelecida é a

seguinte:

Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura

Cultural - DINC

Coordenação
Looruenaçao

Coordenação-Geral

Técnica Usinas
Técnica Coordenação-Geral

de Infraestrutura

Culturais - CTUSI
Administrativa - de Gestão - CGGES

Cultural - CGINCrnTH'

Divisão Técnica Serviço de Suporte
Coordenação de

Coordenação de

Usinas Culturais - Administrativo - Infraestrutura -
-

DTUSI
'-

SESAD
- Gestão - COGES '-

COINC

Assim, verifica-se que a já mencionada Divisão de Acompanhamento e Fiscalização,

responsável pelo acompanhamento das transferências voluntárias após a liberação dos recursos,

não possui suas atribuições disciplinadas no referido regimento interno.

Questionada sobre a existência de normativos que formalizem as atividades e

procedimentos relacionados a transferências, Unidade informou que não há normativos

específicos e que, por conseguinte é utilizada a legislação vigente, mais especificamente a

Portaria nO 507/2011 e o Decreto nO 6170/2007.

Os normativos em comento, de fato, devem ser seguidos na prática de atos de gestão

dos recursos transferidos por meio de convênios. Contudo, verifica-se que não há outros

normativos internos que propiciem maior segurança e clareza quanto às atribuições e

responsabilidades pela gestão das transferências na referida Diretoria.

Além disso, em análise aos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados pela

DINC/SE com recursos próprios, e ao convênio Siconv nO 761759, firmado pela DINC/SE com

recursos do Fundo Nacional de Cultura (conforme já relatado, respectivamente, neste e no

Relatório de Auditoria n° 201305606, referente à gestão 2012 do Fundo Nacional de Cultura)

verificou-se que não houve a demonstração da realização da análise de custos de acordo com a

metodologia estabelecida no art. 29 da Portaria nO 507/20 II.

Ainda na análise do convênio Siconv nO 760310, verificou-se a existência de pianilha de

custos com detalhamento insuficiente, também em desacordo com a Portaria n° 507/2011.

Já ao ser questionada sobre a existência de normativos que determinem os responsáveis

pelo acompanhamento das transferências concedidas e de atos publicados de delegação de

autoridade do último ano, a Unidade apresentou a Portaria MinC n° 497, de 20/06/2013.
v
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A referida Portaria foi publicada na Seção 2, página 4, do Diário Oficial da União n°

119, de 21106/2012. Por meio dela, foram designados os servidores responsáveis:

"para a prática de atas de Gestão Orçamentaria e Financeira dos recursos classificados no agregado de

outros custeios e capital, das Unidades Gestoras 420044 - DINC/SE/MinC e 340042 

DINC/SE/FNClMinC".

Pelo teor da referida Portaria, evidencia-se que não há clara definição das atribuições e

dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das transferências concedidas.

Igualmente, tal fragilidade do ambiente de controle está refletida na ausência do registro

de informações no Siconv relativas aos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados pela

DINC/SE com recursos próprios, e ao convênio Siconv n° 761759, firmado pela DINC/SE com

recursos do Fundo Nacional de Cultura (conforme já relatado, respectivamente, neste e no

Relatório de Auditoria n° 201305606, referente à gestão 2012 do Fundo Nacional de Cultura).

Da mesma forma, na análise do convênio Siconv nO 765344, verificou-se a

incompatibilidade entre o prazo de execução estabelecido no cronograma físico registrado no

Siconv e o prazo de execução estabelecido no Plano de Trabalho e no contrato celebrado com a

empresa construtora.

Ainda no que diz respeito à normatização, verificou-se que a Unidade não disciplinou o

regime especial de execução para obras não enquadradas no conceito de pequeno valor, nos

termos no art. 69, parágrafo único, da Portaria Interministerial nO 507/2011.

Verifica-se, portanto, que a atuação da DINC/SE e de suas subunidades, ao longo do

exercício de 2012, não contavam com ambiente de controle claramente normatizado.

Avaliação de Risco

Quanto à avaliação de risco para atingimenta das metas estabelecidas no Plano de

Trabalho dos convênios, questionou-se a DINC/SE sobre a Identificação dos pontos críticos das

transferências (em função do objeto, da entidade e da materialidade) e sobre as medidas de

prevenção adotadas.

Em resposta, a Unidade informou que para minimizar os riscos realiza a:

"verificação de possiveis restriçães da Instituição Parceira no CAUC e no SAL/C, se a Entidade possui

capacidade técnica de executar o objeto e, caso a Entidade já tenha celebrado convênio com o MinC, se

o objeto foi cumprido conforme o Plano de Trabalho" e que também diligencia o "convenente

informando sobre as restrições existentes, solicitando a regularização da situação",

Quanto às medidas de prevenção utilizadas, quais sejam, a verificação de possíveis

restrições no CAUC e no SALIC, a priori, é possível identificar situações nas quais a convenente

possa estar com pendências fiscais ou com débitos com a administração pública. Porém, o

procedimento necessita ser seguido de análises e decisões capazes de evidenciar os riscos e

evitar inconsistências ou impropriedades que possam surgir, no trâmite do processo rumo à

liberação dos recursos.

/.'-1"
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Contudo, em análise ao processo relativo ao convênio Siconv nO 76183 ',(lfP,1��.;; j

recursos do Fundo Nacional de Cultura, verificou-se que o convênio foi cancela o eÍÍúazão .de .

ter sido assinado com ente em situação irregular perante o CAUC (registro realizado no âmbito

do Relatório de Auditoria n° 201305606, referente à gestão 2012 do Fundo Nacional de Cultura).

Procedimento de Controle

Relativamente às medidas corretivas, a Unidade foi questionada sobre as providências

adotadas no caso de desvios no cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

Em Resposta, afirma que a:

"Situação inexistente até o momento no âmbito desta Diretoria de Programas Especiais. Contudo, caso

venham a existir, serão adotados os seguintes procedimentos: advertência ao do convenente sobre a

irregularidade; solicitação de regularização com a urgência que o caso requer; e, por último, bloqueio

do repasse do recurso restante (caso haja) ".

Já em relação à sistemática utilizada para assegurar que as análises das prestações de

contas sejam feitas tempestivamente, a Unidade informou que os procedimentos são:

"Consulta ao SICONV e encaminhamento de Diligência via S/CONV. Caso não haja atendimento, é

encaminhado Ofício de advertência ao convenente para o envio da prestação de contas em cumprimento

à legislação, mencionando as sanções caso não sejam atendidas as demandas, e estabelecendo prazo,

conforme Termo de Convênio".

No que diz respeito à sistemática utilizada para assegurar que as providências sejam

adequadas e tempestivas, informa que é realizada "diligência solicitando ao convenente a

complementação das informações pertinentes e necessárias àfinalização da análise, informando

sobre as possíveis sanções a serem aplicadas".

Quanto à sistemática de consulta ao Siconv, registre-se que em análise aos processos

Siconv n° 760310 e 765344 selecionados por meio de amostra, verificou-se que os registros no

Siconv de ambos estão desatualizados.

Dessa forma, resta fragilizada a rotina de consulta ao Siconv e o encaminhamento de

diligências instituídas pela Unidade, caso não seja também estabelecida uma rotina de cobrança

aos convenentes, de utilização do Siconv e de atualização das informações nele registradas.

Por fim, verificou-se que a Unidade não possui estrutura operacional suficiente para a

realização de acompanhamento e fiscalização de obras por meio de convênios, nos termos

exigidos pelo Parágrafo Único, da Portaria Interministerial n° 507/2011.

Informação e Comunicação

Quanto ao componente dos controles internos administrativos, relativo à informação e à

comunicação, solicitou-se que a Unidade informasse se há indicadores utilizados para identificar

fragilidades e para acompanhar os processos envolvidos na gestão das transferências voluntárias.

Em resposta, a Unidade informou que:

/,/'
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"Não. Porém, faz-se a análise técnica antes de encaminhar à Coordenação-Geral de Execução

Financeira. Caso a análise não ateste restrições encaminha-se ao Setor Financeiro. Cabe observar que o

Setor Financeiro também realiza sua própria análise".

Verifica-se, portanto, que não há indicadores, mas, de fato, a Coordenação-Geral de

Execução Financeira tem colaborado para a condução regular dos convênios.

Corrobora tal afirmação o fato de a referida Coordenação não ter realizado a liberação

de recursos para o convênio n° 761831, cancelado por ter sido celebrado com ente que

apresentava pendência no CAUC, como já relatado anteriormente.

Monitoramento

Já ao ser solicitada a apresentar documentos/relatórios que comprovem a existência de

sistemática de monitoramento (acompanhamento) das ações tomadas no exercício de 2012, em

atendimento às determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU e CGU), a

Unidade informou que "está emfase de elaboração de modelo de relatório a ser implantado".

Especificamente quanto a não existência de sistemática de monitoramento das

recomendações e determinações expedias pelos órgãos de controle, verifica-se, como

consequência, a aceitação de percentual de BDI sobre material em percentual igual ao de

serviços, em contrariedade à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, verificada na

análise dos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados pela DINC/SE com recursos

próprios, e ao convênio Siconv nO 761759, firmado pela DINC/SE com recursos do Fundo

Nacional de Cultura (conforme já relatado, respectivamente, neste e no Relatório de Auditoria n°

201305606, referente à gestão 2012 do Fundo Nacional de Cultura).

Em suma, foram verificadas fragilidades nos componentes "Ambiente de Controle",

"Avaliação de Risco", "Procedimento de Controle" e "Monitoramento", dos controles internos

da DINC/SE, relativamente à gestão das transferências voluntárias. Já em relação ao componente

"Informação e Comunicação", evidenciou-se que sua estrutura é satisfatória.

/��
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Achados da Auditoria. nO 201305606

1 GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Programação dos Objetivos e Metas

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMAlPROJETO

1.1.1.1 INFORMAÇÃO

Infonnação básica sobre a contribuição do Fundo Nacional de Cultura (FNC) no âmbito do

Programa 2027 • Cultura: Preservação, Promoção e Acesso.

A avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à

eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas (físicas e financeiras) planejados ou

pactuados para o exercício de 2012, demanda, previamente, o levantamento de informações

sobre os Programas e Ações pelos quais a unidade realizou as atividades de sua competência,

com vistas, não somente, a contextualizar eventuais constatações e informações, mas, também,

para permitir a identificação das causas de insucessos no desempenho da unidade, se for o caso.

Convém assinalar que o FNC é um fundo contábil vinculado à Secretaria Executiva do

Ministério da Cultura (MinC), cujos recursos devem ser preponderamente aplicados em ações

finalísticas voltadas à promoção da cultura. Nessa linha, no que diz respeito à utilização do FNC,

tomando-se por base as programações estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, esse Fundo

exerceu suas atividades no ãmbito dos seguintes Programas e Ações:

Despesas Liquidadas

UG I Ação Orçamentária Total (R$)

340029 - Secretaria da Cidadania e da Diversidade CulturallFNC 14.749.149

20k9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a Redes
14.749.149

e Circuitos Culturais

340034 - Secretaria de Fomeuto e Incentivo a CulturaIFNC 6.337.416

4481 - Coordenação e Manutençao dos Mecanismos de Incentivo à Cultura Previstos na Lei n°
2.445.747

8.313 - Pronac

4796 - Fomento e Promoção a Projetas em Arte e Cultura 656.501

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura 3.235.168

340030 • Secretaria De Economia CriativaIFNC 5.000.000

4796 - Fomento e Promoção a Projetas em Arte e Cultura 5.000.000

340033. Secretaria Do AudiovisuallFNC 519.971

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura Previstos na Lei n°
2.621

8.313 - Pronac

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais 517.350

340037 • Cinemateca BrasileiraIFNC 430.942

4795 . Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais 430.942

340035 • Secretaria ExecutivaIFNC 5.674

4796 - Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura 5.674

Total Geral 27.043.152
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1.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1.2.1 EFETlVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Baixa utilização do Fundo Nacional de Cultura para o alcance dos objetivos das açõcs

finalísticas do Ministério da Cultura.

Centrando a análise apenas na meta financeira estabelecida na LOA/2012,

confrontando-se com os dados de execução do SIAFI, constata-se que a execução das principais

ações finalísticas do FNC ficaram abaixo do previsto. A Lei Orçamentária dotou

R$45 1.360.348,00 milhões em créditos orçamentários ao FNC para aplicação no Programa 2027

- Cultura: Preservação, Promoção e Acesso. Desse montante, somente 5,45% dos créditos foram

executados, conforme dados constantes da tabela a seguir:

Ação

20IJ

20KH

20KJ

20KM

20KR

20K9

20QK

20S0

4795

4796

6517

8053

8102

8106

005Z

006A

12PG

4481

Execução dos Créditos Orçamenlários do FNC - 2012

Créditos Orça.

mentários (R$)

451.360.348,00

21.650.000,00

500.000,00

Descrição da Ação

Programa 2027

Preservação do Patrimônio Cultural

Acões Inteirradas de Cultura e Educacão

Fomento a Projetas, Eventos e Intercâmbio na Area

Museológica

Fomento a Projetas Culturais na Area do Livro, da

Leitura e do Conhecimento

Instalação e Modernização de Bibliotecas Públicas

Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e

Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos

Culturais

Instalação e Modernização de Equipamentos e Espaços

Culturais

Administração das Atividades do Fundo Setorial do

Audiovisual - Lei n° 11.437

Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de

Atividades Audiovisuais

Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura

Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura

Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira

Administração dos Investimentos Retomáveis no Setor

Audiovisual

Apoio a Pro.ietos Audiovisuais Específicos

Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas

Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual

Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual

Cinema da Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual

Pro2rama 2107

Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de

Incentivo à Cultura Previstos na Lei n° 8.313 - Pronac

TOTAL

Execução

SIAFI (R$)

24.594.784,00

0,00

0,00

0,0012.000.000,00

8.119.000,00

23.361.000,00

0.00

0,00

%de

Execucão

5,45

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,11

0,00

0,00

4,83

4,73

95,15

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

20,84

20,84

5,84

De acordo com a tabela anterior, foram previstos aporte de recursos do FNC em 17

ações orçamentárias do programa finalístico do Ministério da Cultura e para uma ação vincUlad�'r
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81.450.000.00 14.749.149,00

47.939.000,00 0,00

1.640.000,00 0,00

19.650.000,00

119.801.000,00

3.400.000,00

6.000.000,00

1.983.807,00

2,176.193,00

200.000,00

99.190.348,00

2.300.000,00

ll.75O.oo0,00

11.750.000,00

948.292,00

5.662.175,00

3.235.168,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.448.367,00

2.448.367,00

463.ll0.348,00 27.043.151,00
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ao Programa 2107 - Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura. Das 18 ações, somente -

cinco apresentaram execução. Nota-se que, considerando os dois programas, o percentual de

execução dos créditos orçamentários foi de 5,84%.

A execução dos créditos do FNC ocorreu em atividades de "pontos de cultura",

audiovisual, fomento a projetos, promoção de intercâmbios e manutenção de mecanismos do

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Por outro lado, não foram executados

créditos nas ações de preservação do patrimônio, bibliotecas e projetos da cultura afro-brasileira.

Tomando-se como referência a execução dos créditos orçamentários, nota-se que 54,54% dos

recursos foram aplicados na ação 20K9, que inclui as atividades de fomento aos "pontos de

cultura" .

Convém registrar, ainda, que a ação que alcançou patamar relevante na aplicação dos

créditos foi a 6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura, com execução de

95,15% do valor previsto. Todavia, deve-se levar em consideração que a dotação financeira na

ação em comento representou 0,75% do montante de créditos do FNC para o Programa 2027.

No âmbito das ações que apresentaram execução de créditos orçamentários, os recursos

do Fundo deveriam ser utilizados para apoiar 1.514 projetos, para a produção de 14.100

pareceres técnicos decorrentes dos mecanismos do Programa Nacional de Apoio à Cultura e para

a realização de 27 intercâmbios culturais.

No que diz respeito aos resultados físicos obtidos, os levantamentos, a partir da

manifestação do Ministério, apontam para o não alcance dos produtos esperados e, por

conseguinte, a baixa utilização do FNC para o alcance dos objetivos das açôes do MinC, no ano

de 2012. Isso porque, dos 1.514 projetos planejados, o Ministério teria apoiado 47,

correspondendo a 3,10% do previsto, ou a utilização de R$21.359.616 dos R$349.l23.952,00 de

créditos orçamentários alocados para apoio a projetos. Assim, considerando apenas os produtos

esperados das ações 20K9, 4795 e 4796, que representam 94,3% da destinação dos recursos do

FNC, foram utilizados apenas 6,11 % da dotação do Fundo.

Metas Físicas

Ação Meta Física Previsto
Realizado *

%

naLDA Realizado

20K9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e Projeto
206 12 6%

Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos Culturais Apoiado

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de
Parecer emitido 14100 6775 48%

Incentivo à Cultura Previstos na Lei n° 8.313 - Pronac

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação Projeto
206 32 16%

de Atividades Audiovisuais Aooiado

4796 - Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura Projeto apoiado 1102 3 0%

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Intercâmbio
27 545 2019%

Cultura realizado

* Informações prestadas pelo Gestor

No cálculo acima não foram incluídos os produtos esperados da ação 4481, vez que se

trata de operacionalização do PRONAC, ou seja, está inserida em contexto da atividade

operacional que suporta a realização do Programa. Ademais, sua representatividade é de 3,17%

dotação orçamentária do Fundo, o que não levaria a alterar o fato anteriormente apontado.
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A respeito da realização de intercãmbios, o Ministério informou ter efetivado 545

"auxílios". Porém, a informação prestada não permite inferir se a concessão de auxílios

corresponde à efetividade no cumprimento do intercãmbio, não permitindo, portanto, a aferição

adequada do alcance dos produtos esperados para a ação.

o Ministério informou ter realizado o apoio a três projetos pela Ação 4796. No entanto,

na análise de conformidade desse resultado, verifica-se que, de fato, o apoio não foi

concretizado, pois não houve o repasse de recursos.

Dessa forma, a execução do FNC, para 2012, pode ser sintetizada nos termos da tabela a

seguir:

Ação
Execução Execução

Análise
Financeira Física

20K9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e
18,11% 5,83% Baixa Execução

Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos Culturais

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de
20,84% 48,05% Baixa Execução

Incentivo à Cultura Previstos na Lei nO 8.313 - Pronac

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação
4,83% 15,53% Baixa Execução

de Atividades Audiovisuais

4796 - Fomento e Promocão a Proietos em Arte e Cultura 4,73% 0,27% Baixa Execucão

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e
95,15% 2018,52%

Restrição à metodologia

Cultura de apuração

Causa

Ocorrência de contingenciamentos no cronograma mensal de desembolso do Poder

Executivo para o exercício de 2012 ao longo do exercício de 2012.

Manifestação da Unidade Examinada

A Secretaria de Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC) se manifestou por meio do

Memorando n° 16IDICDC/SCDClMinC, de 5.4.2013, do qual destacamos os seguintes trechos:

"A meta (física) foi superestimada no momento PLOA e adequada no decorrer do exercício,

considerando diversos fatores. especialmente a capacidade operacional dos convenentes e da unidade,

conforme explicitado nesse documento pela UJ SCDC/Mine.

(... )

Há que se considerar ainda que em 2012 o Fundo Nacional de Cultura sofreu contingenciamento de

recursos. Dos R$ 79.000.000,00 previstos em dotação (exclusive emendas), a UJ responsável, a

SCDC/MinC, teve aprovação da Comissão do Fundo Nacional de Cultura - CFNC para operar com o

valor de R$ 49.395.665,00.

o valor de execução financeira (empenhos liquidados) apontado na S.A., no total de R$ 14.749.149,00

considera apenas os recursos executados por meio da UG 340029 (SCDC/FNC) quando, na realidade,

outras três UGs também executaram recursos dessa ação.

(... )

Considerando-se que a celebração de Termos de Cooperação entre órgãos federais por meio de

descentralizações de crédito foram objeto de diversas orientações da CONJUR visando a convalidação

de Termos já firmados ou mesmo a análise e ajuste dos Termos a serem celebrados, os processos desta

natureza passaram por trâmites adicionais não previstos anteriormente quando de sua fonnalização ou /....,Ç/
/\.<
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da celebração de aditivos aos mesmos.. Com o advento da Portaria Interministerial n° 08, de

07IIl/2012, que regulamentou os Termos de Cooperação entre órgãos da esfera federal, puderam ser

retomadas as tratativas e trâmites para execução entre novembro e dezembro, mas em muitos casos não

houve tempo hábil para efetivar a execução, posto que havia grande tendência de criação de restos a

pagar, atitude que vinha sendofortemente evitada conforme orientação da SPONMine.

Acúmulo de vários projetos em parceria herdados das linhas de atuação dos Programas Cultura Viva e

Brasil Plural, (executados por SCC e SID, respectivamente, cujo escopo de atuação foi herdado pela

SCDC). Com quadro de pessoal reduzido e insuficiente, a UJ tentou atender as diversas demandas por

meio de parcerias internas ao Mine e externas, com outros órgãos. Ocorre que muitas das parcerias

foram apresentando complicações para serem efetivadas, seja pela questão apresentada no item I dessa

lista, seja por dificuldades nas tratativas entre SCDC e unidade parceira para chegar a termos

conclusivos em tempo hábil. Como resultado muitas parcerias, aofim do exercício, tiveram sua execução

reprogramada para 2013, e não houve tempo hábil para reprogramar a aplicação dos recursos

orçamentários que estavam reservados para sua execução.

(... )

A reduzida equipe de técnicos responsáveis pelo acompanhamento dos convênios frente à quantidade de

demandas da coordenação, os técnicos ficaram divididos entre suas atribuições que envolviam as

análises de Plano de trabalho, de solicitações de prorrogação de vigência e de utilização de rendimento

de recursos aplicados;

o monitoramento de convênios que ainda estavam com parcelas "A Pagar", "A Empenhar" e outras

atividades que despendiam tempo com a elaboração de notas técnicas, pareceres, ofícios, despachos e

outros. Tais demandas chegavam diariamente, o que impossibilitou zerar o estoque com o efetivo

disponível.

Em relação aos convênios celebrados, cabe destacar ainda outros fatores que impediram a execução

orçamentária efinanceira:

- Irregularidade fiscal dos convenentes;

- Não atendimento pelos proponentes de diligências do MinC;

- Ausência de Recursosfinanceiros do Mine no encerramento do exercfcio;

- Em análise pelo Mine, por motivos diversos;

- Em execução de parcela anterior;

- Cancelamento de Ordem Bancária;

- Termo de Referência não cadastrado no SICONV".

A Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC) se manifestou por meio do

Memorando n° 14üI2Ü13/GABIN/SEFlClMinC. de 3.4.2013. do qual destacamos os seguintes

trechos:

No âmbito da Ação 6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura, observava-se que a

meta física foi alcançada, vez que a LOA indicou que a meta a ser alcançada seria de 206 projetos

apoiados, e ao final do exercício 2012, a Sefíc apoiou 519 projetos, alcançando e superando a meta LOA

2012.

Informamos ainda que, a meta financeira da Sefíc indicada para esta ação e cuja previsão foi de R$

4.775.000,00, foi readequada ao longo de 2012 face ao contingenciamento orçamentário ocorrido no

ãmbito do Mine. O Programa de Intercâmbio da Sefíc executou R$4. 056. 500, 00 em 2012. Este montante

foi composto de R$ 3.400.000,00 do valor inicialmente autorizado pelo FNC e outros R$ 656.500,00, que

foram remanejados da ação 4796 para assegurar a execução da ação 6517.

/,r
\,
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A execução desta ação se deu mediante a publicação, no dia 27 de janeiro de 2012 do edital nO 112012

do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural, com investimentos de R$ 3,3 milhões. Esta primeira

seleção contemplou viagens que ocorreram entre abril e setembro de 2012.

Em agosto de 2012, foi lançado o edital n° 212012, para viagens realizadas entre os meses de novembro

de 2012 efevereiro de 2013. Esse segundo processo seletivo contou com investimento de R$ 1,47 milhão,

petfazendo um total de R$ 4,8 milhões, relativos ao 1" e 2° editais. Sendo que, em 2012 o programa

executou R$ 4.056.500,00.

No ãmbito da Ação 4796 - Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura, considerando-se as ações

específicas da Sefíc, observava-se que a metafísica não foi alcançada sequer no PPA, vez que, até 31 de

dezembro de 2012, data de referência para a aferição das metas, foram fomentados 2 projetos com

recursos integrantes do planejamento orçamentário do ciclo 2012-

2015. Para esse recorte, muito embora não tenha ocorrido repasse de recursos, considerou-se como

projeto fomentado aquele que já foi devidamente conveniado, e estava apto a receber o repasse de

recursos.

Com referência às metas específicas da Sefíc e afetas ao PPA, constata-se que dos R$71.880.6oo,00

(FNC) previstos para execução pela Sefíc, apenas R$ 8.614.371,00 foram empenhados para

conveniamentos da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Ressalte-se que deste total, apenas foi

liquidado o valor de R$ 656.500,00, os quais não se referem a repasse dos 2 convêniosfírmados, mas sim

a remanejamento de recurso feito, excepcionalmente, da ação 4796 para garantir a execução da Ação

6517, relativamente ao Edital nO 0212012 do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural.

Saliente-se que o descompasso entre o planejamento, feito ainda em 2011 e afeto a previsão da dotação

LOA 2012, e a respectiva execução, se deve ao superdimensionamento feito para a execução 2012. Tal

situação decorre especialmente da díficuldade do MinC em avaliar os impactos que resultariam das

vedações impostas para conveniamentos com entidades privadas e para apoios a eventos culturais, e

ainda, das díficuldades de previsão quantitativa e antecipada acerca das do atendimento, pela sociedade,

do chamamento público que seria realizado para atendimento da demanda espontânea.

Quanto ao citado chamamento público, informamos que em agosto de 2012 foi lançado o edital de

"Demandas Espontâneas", com investimento de R$ 10,5 milhões. O objetivo do edital foi de apoiar

projetos que estejam em consonância com as diretrizes e critérios do FNC e que não fossem, por suas

características, contemplados em outras ações do Ministério da Cultura. Ao fínal de 2012, os projetas

contemplados no Edital de Demanda Espontânea ainda estavam em fase de habilitação e passariam por

uma Comissão que avaliaria os projetos de acordo com os critérios estabelecidos em edital. Por

conseguinte, deve-se ressaltar que iniciativa relativa aofomento de projetas possui um descompasso com

o período de execução orçamentária. Muitos projetos empenhados e selecionados por edital em 2012

serão conveniados apenas em 2013.

No âmbito da Ação 4481, observa-se que, embora não se tenha atingido a meta física e a meta

orçamentária, nos termos inicia/mente previstos relacionados a quantidade de pareceres emitidos,

constata-se que as metas previstas internamente para esta açãoforam plenamente atendidas. Trata-se de

4 metas internas, que por sua vez refletem metas mais amplas do que as dispostas no PPA, no PNC e na

LOA, em razão da obrigatoriedade de se informar apenas uma única meta e unidade de medida para

cada ação.

Por outro lado, tais metas internas foram concebidas ainda sem a mensuração dos impactos decorrentes

de ações de economicidade realizadas ainda em 2011 e 2012. Estas ações surtiriam efeitos drásticos a

partir de meados de 2012, tanto com relação ao orçamento, quanto com relação as metas físicas.

confonne quadro acima e de acordo com os motivos abaixo e/encados.
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A execução em tela foi inferior ao planejado (R$ 2,4 milhões de R$ 11,8 milhões), principalmente em .

razão das mudanças institucionais promovidas no Programa Nacional de Apoio à Cultura em 2011 e

2012 e que visavam especificamente a economicidade para pasta.

A primeira mudança institucional foi provocada pela publicação da Instrução Nonnativa MinC

n°112012, que alterou alguns procedimentos do mecanismo de incentivo fiscal. Com vistas a equalizar a

quantidade de projetas admitidos com a capacidade administrativa e operacional da SEFlC e garantir

uma melhor distribuição dos benefícios entre as diversas áreas que compõe a cuLtura, a lN limitou a

quantidade máxima de projetas admitidos por ano a 6.300 unidades, com o quantitativo por área a ser

disposto no Plano Anual de Trabalho dos Incentivos Fiscais.

Outra mudança institucional ocorreu com a publicação da Súmula 14 pela Comissão Nacional de

Incentivo à Cultura, que limitou a quantidade máxima de projetas ativos que cada proponente pode ter

no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SAUC).

Uma terceira mudança nas regras ocorreu com a publicação da Portaria MinC n° 8312011, que define as

regras de classificação e distribuição de projetas ou produtos culturais entre peritos credenciados. Com

a nova normativa, os pareceristas passaram a receber de fonna diferenciada. Antes, a remuneração era

realizada por produto do projeto; ou seja. se um projeto possuía três produtos. eram emitidos três

pareceres e cada um era remunerado pelo preço da tabela.

A partir da Portaria 8312011, o valor da tabela é dividido entre os pareceres (três produtos ensejariam

na divisão do valor por três). O nível de complexidade a que detennina o valor da remuneração também

foi alterado. Anterionnente, eram classificados como de nível de complexidade baixa os projetas de até

R$ 100 mil. Agora, são enquadrados dentro dessa classificação todos os projetas de até R$ 700 mil. O

reenquadramento em nível de complexidade alterou a remuneração de forma significativa, uma vez que

grande parte dos projetas está dentro dessafaixa.

A quarta atuação da Sefíc, com o objetivo de alcançar economicidade para o sistema PRONAC, foi a

assinatura de seis termos de cooperação técnica em 2012 entre o Mine e as empresas que operam o

sistema por meio de editais públicos com recursos da Lei Rouanet.

Esta mudança visou, principalmente. a economicidade e otimização das atividades, rotinas e fluxos

relacionados a projetas culturais a serem selecionados para patrocínio por meio de editais de seleção

prévio. Por outro lado, nos referidos editais passou a constar que o número do Pronac (concedido

apenas pelo MinC após a análise de admissibilidade dos projetas incentivados) seriam exigidos apenas

após a respectiva fase de seleção dos editais, assim estes editais que têm em média 3.000 inscrições cada

um, impactaram o MinC com a entrada de uma média de 70 projetas por Edital.

Considerando que os investimentos das empresas com as quais a Sefíc concretizou os termos de

cooperação técnica representam cerca de 20% do montante captado pelo mecanismo do incentivo fiscal,

o impacto no sistema foi considerável, uma vez que diminuiu, sobremaneira, a qunntidade de projetas

apresentados à Sefíc, com a consequente diminuição de despesas com a gestão do PRONAC.

Com estas mudanças, a quantidade de projetas culturais apresentados ao mecanismo de incentivo fiscal

em 2012 reduziu em 21% em relação ao ano anterior. Conseguintemente, a quantidade de pareceres

emitidos reduziu em 39% (de 10.776 para 6.571) e o valor pago ao pareceristas, em71% (de R$ 5,44

milhões para R$ 1,54 milhão)".

A Secretaria do Audiovisual se manifestou por meio do Memo. 136/GAB/SAvlMinC,

de 3.4.2013, do qual destacamos os seguintes trechos:

(l,..-
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"No que diz respeito à ação 4481 - Coordenação e manutenção dos mecanismos de incentivo à cultura

previstos na Lei nO 8.313 - Pronac, as despesas concernentes à UG 340033 - Secretaria do

AudiovisuallFNC, realizadas por meio de descentralização de crédito orçamentário da UG 340034 

Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/FNC, dizem respeito a despesas com serviços de

parecerista, e a correspondente metafísica realizada é a de 24 pareceres emitidos.

Conforme informações da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade

(CGOF/SPONMinC), extraídas do SIAFI Gerencial, o valor total pago em 20/2 no âmbito dessa ação é

de R$ 1.048.292,40 (5,3% de execução do valor previsto na LOA) e o de despesas liquidadas é de R$

2.067./74,40 (correspondendo a 10,5% de execução), e não de R$ 948.292,00 (correspondendo a 4,83%

de execução). Ainda assim, porém, pode se considerar que houve baixa execução no âmbito dessa ação.

Isso se justifica pelo fato de que grande pane dos recursos dessa ação estava prevista para ser utilizada

no âmbito do Chamamento Público SAv n° 112012, que previa a seleção de projetas com o objetivo de

ampliar a criação, produção, inovação, difusão e acesso a obras e serviços audiovisuais. Devido a uma

série de questionamentos feitos por pane da Assessoria Especial de Controle Interno (AECI), bem como

da Consultaria Jurídica (Conjur) do Ministério da Cultura, decidiu-se pelo cancelamento do Edital em

outubro de 2012 e pela publicação de um novo instrumento, como novo processo de seleção, o que só

permitiria o empenho dos recursos previstos em dezembro de 2012. Como isso geraria a inscrição de

valores elevados em restos a pagar, decidiu-se, por orientação da Secretaria-Executiva do Ministério da

Cultura, em consonância com determinações da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, por empenhar os recursos somente no exercício de 2013. A baixa

execuçãofinanceira naturalmente impactou a execuçãofísica da ação ".

A Secretaria de Economia Criativa se manifestou por meio do Memo. 6120 \3 

CGDPUDMM/SEC/MinC, de 1.4.20\3, do qual destacamos os seguintes trechos:

"Em resposta a solicitação de providências para responder ao Memorando n° 26l/SElMinC de 27 de

março de 2013, que trata de Solicitação de Auditoria sobre a atuação do Fundo Nacional de Cultura

(FNC), informo que esta SEC, UG 340030, executou na Ação 4796 - Fomento e Promoção em Ane e

Cultura (PTRES: 047090) o valor de R$ 5.000.000,00 com o projeto Criativa Birô no Estado do Rio de

Janeiro, processo n° 0/400.01484712012-73.

Esclareço que constam no referido processo as Notas de Empenho nOs 2012NE80oo01 de 19/06120/2,

2012NE8oooo2 de 19/06120/2 e 20/2NE800oo5 de 20/06120/2 e as seguintes Ordens Bancárias

20120B8oooo2 e 20/20B8oooo3. ambas de 06/07120/2. Assim, a SEC liquidou e pagou os R$

5.000.000,00 em 20/2, contribuindo para a metafísica de 1 projeto cultural apoiado".

Instada a se manifestar por meio da Solicitação Final de Auditoria n° 201205606/007,

de 21/05/2013, a Unidade não apresentou informações complementares.

Análise do Controle Interno

Para o caso da ação 20K9, a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC)

informou, como razão pelo baixo desempenho, o fato de que 29 projetas inseridos na meta já

estavam com todas as parcelas pagas por um equívoco técnico, bem como assinalou que 112

contavam com parcelas empenhadas em 2011 e inscritas em "restos a pagar" e que 28 se

referiam ao Edital 0412009, cuja execução está sobrestada. Declarou, sem muitas especificações,

que teriam ocorridos atrasos por conta de trâmites adicionais e que não houve tempo hábil para

celebrar os contratos em 2012, dado orientação de evitar a criação de restos a pagar. Por fim,

afirmou que muitas parcerias, ao fim do exercício, tiveram sua execução reprogramada para

2013, e não teria havido tempo hábil para reprogramar a aplicação dos recursos orçamentários

que estavam reservados para sua execução. /yj/
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A SCDC também informou que teria realizado outras execuções, todavia, esta análise

está restrita às Unidades Gestoras do Fundo Nacional de Cultura e, a informação que a Secretaria

faz referencia engloba execuções em Unidades distintas do Fundo. Portanto, tais informações

não foram consideradas na análise em questão.

Sobre a Ação 4481, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura justificou que teria

havido a publicação da Instrução Normativa MinC nO 1/2012, da Súmula 14 da Comissão

Nacional de Incentivo à Cultura e da Portaria MinC nO 83/2011 que alteraram os procedimentos

do mecanismo de incentivo fiscal. Dessa forma, a quantidade de projetos apresentados em 2012

foi reduzida em 21%, consequentemente diminuindo a quantidade de pareceres. Assinalou,

ainda, a assinatura de termos de cooperação técnica que teriam gerado economicidade e

restringido gastos.

Para a Ação 4795, a Secretaria do Audiovisual declarou o cancelamento do

Chamamento Público SAV nO 112012 devido a série de questionamentos da Assessoria Especial

de Controle Interno e da Consultoria Jurídica do MinC, sem, no entanto, especificar quais teriam

sido esses questionamentos e representatividade dos projetos vinculados ao Edital no computo

geral das atividades do FNC. Convém registrar, também, que esse Edital foi objeto de ação de

controle da CGU , quando da avaliação da gestão da Secretaria do Audiovisual, para o exercício

de 2011.

No que atine aos resultados da Ação 4796, a Secretaria de Fomento e Incentivo à

Cultura indicou que teria havido o superdimensionamento para execução de 2012, decorrente,

conforme alegou, da dificuldade do MinC em avaliar os impactos que resultariam das vedações

impostas para conveniamentos com entidades privadas e para apoio a eventos culturais e, ainda,

das dificuldades de previsão quantitativa e antecipada acerca do atendimento, pela sociedade, do

chamamento público que seria realizado para atendimento de demandas espontâneas. Percebe-se,

pois, que atribui à estratégia de planejamento que foi adotada, no entanto, não informou qual

seria o quantitativo de projetos que deveriam constar como expectativa de realização no ano de

2012, especialmente considerando o histórico de realização da ação nos anos anteriores.

A Lei Orçamentária Anual, para 2012, definiu para o Ministério da Cultura o montante

de R$ 2.130.549.414,00 em recursos financeiros, o que representou uma elevação de 18,68% na

expectativa orçamentária em relação ao ano de 2011, constituindo-se, assim, no maior

programação orçamentária já efetuada pelo Ministério da Cultura. Em 2012, dos recursos

previstos para o Ministério da Cultura, ao Fundo Nacional de Cultura foi programada a dotação

geral de R$ 483.399.768,00, ou seja, o Fundo responderia por 22,68% da previsão orçamentária

do MinC.

De acordo com o Volume IV, da Lei 12.595/2011, as atividades finalísticas do

Ministério, agregadas no Programa 2027, responderiam por R$ 1.365.213.881, ou seja, 64,1 % do

orçamento. Já a gestão e manutenção do MinC, por meio do Programa 2107, foi estipulada em

R$ 589.411.735 ou 27,7% do orçamento. Os demais, decorrem especialmente de despesas com

pagamento de previdência de inativos e pensionistas e da previsão de aporte de recursos do

MinC em outras ações não exclusivas da Pasta. A participação do FNC nos créditos

orçamentários do Programa 2027 foi de R$ 451.360.348 ou 33,1 %. Portanto, o FNC representou

/-r
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22% do orçamento total do MinC e 33, I % do orçamento do Ministério para o desempenho de

suas atividades essencialmente finalísticas.

o Decreto n° 7.680/2012, que estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do

Poder Executivo para o exercício de 2012, determinou que o Ministério da Cultura somente

poderia empenhar até o limite de R$ 1.104.000,00, considerando as excepcionalidades elencadas

no � 1°, do art. 1°, do referido Decreto. Considerando que o saldo orçamentário decorrente do

desconto das expecionalidades seria de R$ 1,663 bilhões, os efeitos do contingenciamento

podem ter contribuído para aos limites constatados na execução.

Recomendação 1:

Na hipótese de ocorrência de contingenciamento da programação orçamentária do Poder

Executivo Federal que alcance os Programas atinentes ao Ministério da Cultura, estabelecer

hierarquização e priorização na execução de ações ou projetos pelo Fundo Nacional de Cultura

segundo critérios de relevância e prioridade dos objetivos de Governo, considerando, de todo

modo, o Plano Anual do Fundo Nacional de Cultura.

1.2.1.21NFORMAÇÃO

Avaliação da execução da Ação 6517 - Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e

Cultura por meio de recursos do Fundo Nacional de Cultura.

Ainda no campo da avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, esta

Unidade Técnica da CGU desenvolveu ação de controle visando acompanhar a gestão do

Programa de Intercâmbio em Arte e Cultura, no âmbito da Ação 6517 - Promoção e Intercâmbio

de Eventos de Arte e Cultura, do Programa 2027 - Cultura: Promoção, Preservação e Acesso. Os

resultados da ação foram consignados no Relatório de Auditoria n° 201217267.

De acordo com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, o Programa de

Intercâmbio e Difusão Cultural tem como objetivo promover a difusão e o intercâmbio da cultura

brasileira nas áreas das artes visuais, do circo, da dança, do teatro, da música, do audiovisual, da

memória, do movimento social negro, do patrimônio museológico, do patrimônio cultural, das

novas mídias, do design, de serviços criativos, das humanidades, da diversidade cultural e de

outras expressões culturais consideradas relevantes pelo Ministério da Cultura.

Nesse contexto, a referida Secretaria publicou os Editais de Intercâmbio nO 1/2012 e n°

2/2012, que tomaram público o processo seletivo de candidaturas à percepção de apoio

financeiro para participação em eventos culturais nacionais e internacionais. De acordo com os

regramentos consubstanciados nos Editais, o objetivo do referido Programa é conceder, para

proponentes, recursos financeiros para o custeio de despesas relativas à participação de artistas,

técnicos, agentes culturais e estudiosos em atividades culturais, promovidas por instituições

brasileiras ou estrangeiras, de reconhecido mérito, com a finalidade de: (a) apresentação de

trabalho próprio, inclusive quando participação em evento de reconhecimento ao trabalho

próprio desenvolvido (premiações e homenagens); (b) residência artística; (c) cursos ou

atividades de capacitação nas áreas da cultura e demais setores criativos.

kF.....
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Os certames em comento, utilizados para implementar a Ação 6517 - Promoção e

Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura, destinaram valores que somam R$6.l50.000,OO, para

a concessão de auxílio financeiro, sendo a liberação condicionada disponibilidade orçamentária e

financeira do Ministério da Cultura, com recursos do Fundo Nacional de Cultura.

No que se refere à contrapartida, os beneficiados com o recursos do Programa devem

apresentar a denominada "contrapartida cultural", que consiste em realização de proposta

previamente aprovada pelo Ministério, ou seja, o beneficiário deve realizar atividade cultural,

indicando o custo, o local e a data da realização como contrapartida pelo apoio financeiro

recebido. É importante registrar que, até 180 dias após o seu retomo, impreterivelmente, o

beneficiado deve comprovar a realização da contrapartida cultural, oferecida quando da

apresentação de sua candidatura, sob pena de tomar-se inabilitado para futuras proposições. Os

beneficiados com o recursos do Programa devem apresentar

Assim, em razão das especificidades e operacionalização da ação, o escopo da atividade

de controle contemplou, em síntese, os critérios de seleção e julgamento das propostas, a

metodologia para definir o valor do apoio financeiro e prestação de contas e cumprimento da

contrapartida cultural.

A conclusão foi de que o Programa de Intercãmbio e Difusão Cultural, implementado no

âmbito da ação orçamentária 6517 - Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura

possui problemas estruturais nas etapas de seleção, de acompanhamento, de cumprimento dos

encargos e contrapartidas e da avaliação dos resultados ou efetividade do Programa.

Esses problemas decorrem, em parte, da deficiência dos controles internos

administrativos da unidade, entendendo-se, como conjunto de atividades, planos, rotinas,

métodos e procedimentos estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das ações da

administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando, ainda,

desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

Nesse contexto, não há prevalência de se\eção pautada por critérios objetivos, mas, sim,

por elevada margem de discricionariedade do julgador, com prejuízo ao direito ao julgamento

objetivo, à transparência e à isonomia que devem reger as seleções públicas. Não somente no

julgamento em si das proposições concorrentes, mas, ainda, por não constar dos regramentos as

descrições suficientes para orientar os proponentes a elaborarem suas propostas conforme os

quesitos que são exigidos como parte do programa em análise.

Tendo em vista que a viabilidade do Programa de Intercâmbio consiste em concessão de

recurso financeiro, uma das condicionantes naturais seria decidir, então, qual seria o valor

adequado e possível a ser aportado, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade. Todavia,

inexiste uma metodologia que justifique o valor estipulado para a concessão de apoio por

projetos, considerando as especificidades do Programa de Intercâmbio.

Outro fator que incide em prejuízo à transparência e pode prejudicar os concorrentes

quando da eventual necessidade de interposição de recurso, é que não se di vulga as notas

individuais para cada quesito. Sobre isso, somente é dada publicidade para a nota final,

implicando em que os concorrentes não saibam o resultado individualizado em cada quesito,

com prejuízo ao acesso à informação.
/cY
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No campo dos resultados e da efetividade do Programa, constatou-se a não apresentação

de documentação necessária para a prestação de contas, bem como muitos documentos

apresentados não comprovam a aquisição de bens e serviços previstos nos projetos selecionados.

E, o mais importante, não há comprovação da realização da contrapartida cultural.

Um dos principais, senão o principal fundamento do Programa, que procura justificar a

concessão do apoio financeiro é a realização de "contrapartida cultural" por parte do

beneficiário. No entanto, na amostra utilizada pela compor a auditoria, em 80% dos casos não

houve demonstração da prestação dos serviços previstos como contrapartida.

Esse fato revela tanto deficiência de acompanhamento da execução dessa ação por parte

da Unidade responsável, vez que não há monitoramento tempestivo para se fazer valer as

obrigações assumidas pelos beneficiários, como também indica comprometimento da avaliação

dos resultados e do Programa, inclusive por não haver um relatório a respeito dos retornos

esperados no fomento à cultura, a partir dos elementos disponíveis para tanto, dentre eles as

prestações de contas.

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO

Utilização de quesitos de avaliação e julgamento considerados subjetivos, no âmbito do

Programa de Intercâmbio em Arte e Cultura.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria n° 201217267, referente ao

acompanhamento da gestão no exercício de 2012, constatou-se subjetividade nos quesitos de

avaliação, seleção e de julgamento das propostas para as categorias definidas nos editais de

seleção:

"Na definiçãO dos crtterlOS para avaliação e pontuação das candidaturas (subitem 8.4) não foram

observadas as prerrogativas 'objetividade', 'transparência' e 'isonomia',

Preliminarmente. os referidos Editais de Seleção dispuseram que as inscrições dar-se-iam em quatro

eixos (subitem 5.2): I - Artes. II - Diversidade Cultural, III - Formação e Capacitação e IV - Economia

Criativa. De acordo com esses eixos é feita a distribuição dos quesitos. presentes quase que

uniformemente entre eles. ou seja. praticamente os mesmos critérios de avaliação.

o quesito Relevância do evento e da instituição promotora para a área cultural da atividade a ser

desenvolvida, presente nos quatro eixos. não apresenta a definição objetiva necessária para uma análise

isonâmica e coerente dojulgador.

o termo relevância cultural está elencado no item II do * 1" da Portaria n° 2912009 como um dos

critérios válidos para a avaliação dos projetos e iniciativas, de forma a nortear a unidade gestora da

seleção. No entanto, cada unidade, na elaboração de seu edital, e partindo desse termo genérico, deve

fazer a especificação necessária do que seria essa relevância no âmbito da seleção, de acordo com as

peculiaridades do objeto.

Na forma em que foi definida no Edital. aduz-se que deveriam ser estabelecidas definições adicionais do

que deveria ser aceito como 'relevância do evento' e 'relevância da instituição', deforma a garantir, no

mínimo. o princípio do julgamento objetivo. Assim. no formato disciplinado em edital. prevalece a

discricionariedade do julgador em definir as instituições que atenderiam ao quesito em comento. �.-J"

.'.
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A exigência Adequação do histórico de alUação do candidato à atividade proposta segue a mesma linha

de imprecisão quando o Edital não adota a forma de como se daria a comprovação do histórico, dando

margem a eventual subjetividade no julgamento. Questiona-se, então, qual seria o parãmetro para a

comprovação material desse histórico.

o terceiro critério adotado para julgamento (alínea 'c' - subitem 8.4.1), requisito a ser atendido nos

quatro eixos do Edital, também dispõe de definição inexata e subjetiva. Trata-se, neste caso, do critério

"Relevância da atividade a ser realizada/desenvolvida para a área artística em que se insere", o qual

deveria ter sido esmiuçado no Edital para melhor entendimento dos proponentes e dos julgadores, vez

que nãofoi estabelecido parâmetro objetivo para definir o que seria atividade relevante.

Especialmente no eixo II - Diversidade Cultural existe a citação especifica para revitalização e

fortalecimento de expressões culturais em processo de esquecimento ou que estejam ameaçadas por

transformações da dinâmica tradicional, contrárias aos interesses de seus praticantes, todavia não estão

evidentes quais expressões seriam essas, não unifonnizando um entendimento comum. Os conceitos de

esquecimento e ameaçadas por transformações da dinâmica tradicional, na forma proposta, são

inconsistentes e subjetivos para garantirjulgamento objetivo e isonômico.

No tocante ao eixo IV - Economia Criativa, é considerado como critério de avaliação a Contribuição da

atividade a ser desenvolvida para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil.... sendo que não há

menção expressa e nenhum delineamento do que viria a ser essa economia criativa no contexto cultural e

dajulgamento das propostas, o que pode causar confusão de interpretação pelos panicipantes e permitir

a subjetividade no julgamento.

Com relação ao último critério (também comum a todos os eixos). nota.se a impossibilidade de mensurá.

lo. já que os itens nele contidos (intercâmbio. troca de experiências e de conhecimento) sequer

aconteceram para poderem ser aferidos. Portanto. há uma incoerência no lapso temporal. pois.

questiona-se. como seria possível definir. por exemplo. a troca de experiências comofator de julgamento.

vez que ela seráfruto do projeto que virá a ser implementado.

Não se pode deixar de mencionar a questão da bonificação (variando entre 0,5 e 2,5 pontos) relacionada

à pontuação da unidade federativa de origem, com base no histórico da demanda apresentada ao

programa em anos anteriores. Não é estabelecida a fonna de correspondência entre as unidades

federativas e possíveis demandas apresentadas outrora. Nenhum critério de proporcionalidade objetiva é

mostrado a fim de se ter uma razoável noção da justificativa da atribuição de pontos presentes nos

editais. Uma atribuição aleatória. ou inconsistente. de pontuação fere o princípio isonâmico no qual o

processo deve se pautar.

Agrava a questão da subjetividade dos quesitos acima tratados o fato de. em todas as categorias. os

critérios assumirem pontuação entre zero e dez pontos. sujeitos ao entendimento discricionário do

julgador".

Causa

Inobservância aos princípios constantes da Portaria n° 29/2009, quando da elaboração

das regras do certame.

Manifestação da Unidade Examinada

Nos termos extraídos do Relatório de Auditoria n° 201217267, a Unidade responsável

apresentou as seguintes manifestações:

�7'
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"Por meio do Ofício n° 5120I3-GEFIC/SEFICIMinC, de JJ.I.20I3, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação:

19. O Fato 001 decorre do entendimento desse órgão de controle sobre a impossibilidade de

julgamento objetivo, apoiado no fato de que o Edital utiliza o conceito genérico de relevância cultural,

extraído do item JJ do parágrafo r do art. 29 da Portaria 2912009, semfazer especificação necessária do

que seria essa relevância no âmbito da seleção de acordo com as peculiaridades do objeto.

20. No entanto, registre-se que as Secretarias e Entidades Vinculadas do MinC, que detém a

competência. () entendimento e são responsáveis por polfticas públicas em suas respectivas áreas

culturais. constantes do edital, indicaram especialistas para serem seus representantes na Comissão de

Avaliação e Seleção do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural.

21. Assim é que o representante da Fundação Nacional de Artes (Funarte) analisa propostas

relacionadas com as artes, () representante da Secretaria do Audiovisual avalia as propostas da área do

audiovisual. e assim ocorre com as demais áreas constantes do edital.

22. Dessa forma. () conceito de relevância cultural é pacificado entre os especialistas e. confonne

dito anteriormente, seguem diretrizes dos conselhos, conferências e políticas deste Ministério.

23. Portanto, é sob o prisma da dinamicidade conjuntural e estrutural que se estabelece o conceito.

Neste caso, ajuizamos que não seria produtivo inserir todos os indicativos constantes dos documentos

disponibilizados à sociedade cultural.

24. A relevância cultural, portanto, e um fator que, aparentemente subjetivo, concretiza-se a partir

da demanda oferecida pelos proponentes, a qual somente comparativamente, dentro de cada ciclo de

análise pode se definir. Neste caso, as definições de "relevância do evento" e de "relevância da

instituição" e, ainda, a relevância do proponente e sua atuação nesses âmbitos é que definem o resultado

de cada premiação.

25. Um exemplo: duas propostas originárias da cidade de São Paulo apresentaram proposta para o

segmento de música, no Eixo Artes visando apoio financeiro para viajarem para os Estados Unidos. A

primeira pretendia realizar uma residência artística num espetáculo de música e poesia (escopo baseado

no Modernismo), enquanto a outra pleiteava apoio financeiro para participar de um workshop musical

sobre gêneros musicais brasileiros como samba, baião, maracatu e frevo. Quanto aos aspectos comuns

entre as duas candidaturas a pontuação foi idêntica. A segunda teve 1,6 pontos a mais que a primeira

quanto a relevância da atividade a ser desenvolvida para a valorização e a difusão das expressões

culturais brasileiras, pois a segunda representa melhor a complexidade brasileira tratando de vários

gêneros de música de raiz que, a exemplo dofrevo já estiveram em situação defragilidade e outros como

o maracatu que não tem cifras, além do fato de que ter o envolvimento acadêmico foi considerado que

seria aspecto importantíssimo para se deixar o legado para a posteridade sem se valor exclusivamente

da transferência de informações de geração para geração.

26. Quanto a adequOfão do histórico de atuação do candidato à atividade proposta não ter

precisão e quanto ao questionamento sobre o parâmetro de comprovação do material desse histórico,

destacamos que o avaliador analisa e leva em consideração as informações prestadas pelo candidato.

Além de perguntas específicas sobre o histórico de atuação de cada proponente, este também deve

anexar, no ato da inscrição, anexos comprobatórios acerca de sua biografia. Dessa forma, o avaliador

pode verificar a adequação das atividades realizadas pelo candidato com a atividade proposta.

27. Ademais, o avaliador realiza pesquisas acerca do objetivo da instituição promotora, divulgação

do evento, e verifica se a atividade a ser desenvolvida pelo candidato está em consonância com o

objetivo da instituição.
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28. A CGU entende que há ausência de conceito para as expressões I!squecimento'é UmeãçãiJiJ;ijJo.,..... c ..

transformações da diniimica tradkionaI"utilizadas no item /f"do critério de pontuação do eiro II

relativo à Diversidade Cultura� o que não garantiriajulgamento objetivo e isonómico.

29. O texto do item e"trata da Relevãncia da atividade a ser realizada/desenvolvida para a área

cultural em que se insere em geral, e especificamente para a revitalização efortalecimento de expressões

culturais em processo de esquecimento ou que estejam ameaçadas por transfOrmações da dinâmica

tradicional. contrárias aos interesses de seus praticantes. '(grifo nosso).

30. Assim como dito anteriormente, a interpretaçãofilológica não é a mais adequada para esse caso.

sobretudo considerando a pluralidade da cultura, razão pela qual, afirmamos que no âmbito de cada

área e pelo olhar dos especialistas da Comissão é possível determinar quais expressões culturais

estariam mais vulneráveis para que sejam fomentadas. Inclusive o caso concreto relatado no Fato 001,

demonstra algumas expressões culturais na área da música que estariam em risco (Maracatu e Frevo).

31. O item /1'1:10 critério de pontuação do Eixo IV - Economia Criativa, traz o seguinte texto:

'd) Contribuição da atividade a ser desenvolvida para o desenvolvimento da Economia Criativa no

Brasil, para a formulação de políticas públicas e para a implantação de ações que promovam o

desenvolvimento dos setores criativos. dentro dos eixos de atuação citados no item 5.12 deste edital'

32. O entendimento da CGU é de que não há menção expressa sobre o conceito de economia

criativa no contexto cultural e do julgamento das propostas, o que poderia causar confusão de

interpretação pelos participantes, permitindo também a subjetividade nojulgamento.

33. Economia criativa, embora seja uma área da cultura que já vem sendo desenvolvida no cenário

cultural há tempos, institucionalmente foi recepcionada como inovação desde 2010 e, a SEFIC, no intuito

de dar mais clareza e transparência ao processo de seleção, solicitou à Secretaria de Economia Criativa

- SEC, a quem cabe essa definição no âmbito do MinC, uma redação mais clara e objetiva para o item

5.12.4.

34. Sendo assim, o item 5.12.4 já teve redação alterada no Edital 0112013, mas o critério de

avaliação e seleção pennaneceu com a mesma redação. após avaliação dos especialistas da área.

Entretanto, esta Secretaria entende pertinente o apontamento dessa controladoria e acolherá a sugestão

de alteração para o próximo edital a ser lançado (0212013).

34. A redação atual para o Eixo de Economia Criativa:

5.12.4 • Eiro destinado aos empreendedores criativos - micro e pequenos, redes e coletivos - que

busquem apoio para o desenvolvimento e fortalecimento de seus empreendimentos - em todo o ciclo de

sua cadeia produtiva, com vistas a obter sustentabilidade econâmica, cultural ambiental e social.

Candidaturas que proponham ou que trabalhem com novasformas de associativismo ou cooperativismo,

com trabalhos colaborativos, com modelos inovadores de negócios, bem como com o desenvolvimento de

novas formas de tecnologia social. Setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas tenham

como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico e que resulte em produção de

riqueza cultural e econômica. São consideradas empreendimentos criativos as atividades produtivas de

base cultural com fins econômicos (comerciais ou solidários) inseridas nos segmentos abaixo elencados.

Segmentos atendidos: Património Cultural e Natural (dentre eles o artesanato de tradição cultural); as

Aries de Espetáculo; as Artes Visuais; Audiovisual e as Midias Interativas; a Literatura e as Midias

Impressas e as Criações Funcionais (Produção cultural; Moda; Design gráfico; Design de interiores;

Design de objetos; Arquitetura).

35. Quanto à alegação da CGU acerca da impossibilidade de mensurar os

critérios de Intercâmbio e troca de experiências por não terem ocorrido, entendemos que, a

partir das informações prestadas pelo proponente, o avaliador, conhecedor da área cultural e da . o-

atividade a ser desenvolvida pelo candidato como contrapartida, é possível mensurar a troca de /-�7>
/",c
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experiência e de conhecimento que a atividade gerará, por exemplo: uma breve apresentação musical

costumeiramente ocasiona menor troca de conhecimentos do que uma residência artÍStica.

36. Quanto à bonif"'llfão, a CGU entende que não é estabelecida a forma de correspondência

entre as unidades federaJivas e possíveis demandas apresentadas outrora e que não haveria critério de

proporcionalidade objetiva mostrada para se conhecerjustificativa na atribuição de pontos dos editais.

Uma atriblÚfão aleatória, ou inconsistente, de pontuação fere o princípio isonômico no qual o

processo deve se pautar.

37. Os referidos pontosforam baseados no percentual de seleção de apoio ocorrido no Programa de

Intercâmbio e Difusão Cultural no exercício 2008. Posteriormente, consideramos O percentual da

demanda apresentada, não mais a seleção do exercício anterior.

38, Ocorre que embora tenhamos estabelecido este critério para estimular a ampliação da demanda

advinda de Unidades Federativas com baixo histórico de apresentação de propostas no Programa de

Intercâmbio e Difusão Cultural, praticamente não tem ocorrido alteração em seu quantitativo, Entre

2010 e 2012 apenas houve modificação de bonificação para requerimentos advindo do Pará. uma vez

que ao invés de aumentar, a demanda oriunda daquela região administrativa diminuiu. Dessa forma, a

bonificação para o Pará passou de 2 para 2,5 pontos. Sendo assim, entendemos que há registros

suficientes que embasam os critérios de bonificação conforme constam do edital.

39. Quanto a discricionariedade na Pontuação O a lO, entendemos que não se vislumbra

possibilidade de avaliar atividades artísticas e culturais sem entendimento discricionário do julgador

que, por sua vez é um especialista da área. No segmento cultural, qualquer graduação que se defina para

avaliação de itens de um certame, haverá um grau de subjetividade do avaliador. No entanto solicitamos

a essa controladoria a indicação de metodologia que possa atender à recomendação evitando a

discricionariedade eventualmente existente neste processo de seleção pública.

Por meio do Ofício n° J02120/3-GABIN/SEFIDMinC, de 30.4.20/3, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação complementar:

3. Para atenuar a questão da subjetividade no ato das avaliações dos projetos no próximo processo

seletivo público, esta Secretaria decidiu:

a) Retirar a possibilidade de atribuição de númerosfracionados nos quesitos de pontuação;

b) Retirar o quesito "intercámbio, troca de experiências e de conhecimenlo ";

4. Ademais, está em estudo a aplicação de alguns aprimoramentos para ofuturo edital, a saber:

a) Inclusão de descrição/detalhamento que informem ao proponente o que será levado em

consideração durante a análise de cada critério de avaliação. O candidato saberá, por exemplo, aquilo

que o comissário avaliador leva em consideração ao analisar a "contribuição da atividade a ser

desenvolvida para a difusão e a valorização das expressões culturais brasileiras" ou a "adequação do

histórico de atuação do candidato à atividade proposta".

b) Cada projeto seria analisado por 2 (dois) avaliadores. Havendo disparidade de pontuação, o

projeto seria encaminhado por um terceiro comissário, de modo a atenuar a distorção identificada;

c) Aprimoramento das descrições das definições dos eixos de atendimento. A revisão objetivará

tornar expressões e tennos utilizados no certame ou nas especificidades dos eixos compreensível ao

público leigo;

d) Redação mais didática, clara e objetiva, tornando a compreensão e a busca por infonnações

mais céleres.

5. Cabe esclarecer que alguns dos referidos estudos, elaborações e aprimoramentos também

poderão ser construídos conjuntamente com outras áreas do sistema Mine. As implementações ç../

/0;'
.'-
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entendidas como vidveis quando da conclusão de nossos estudos, poderão vigorar a partir do ji'6ximo ....�J
processo seletivo público.

6. Em relação à bonificação por Unidade Federativa, esclarecemos que a sua criação visa

estimular e desenvolver atividades culturais em Estados cujos proponentes historicamente pouco se

beneficiam ou mesmo participam do Programa de Intercâmbio. Os valores estabelecidos nos editais de

2012foram baseados na demanda apresentada no exercício de 2011 ... ".

Análise do Controle Interno

Em razão do fato apontado e considerando a manifestação da Secretaria, esta Unidade

Técnica apresentou posicionamento em relação a questão em apreço, conforme extraído do

Relatório de Auditoria n° 201217267:

"É necessdrio enfatizar, primeiramente o direito ao julgamento objetivo por parte dos proponentes.

Nessa linha, entende-se que o procedimento de seleção adotou critérios subjetivos. O grau de

subjetividade presente nos quesitos de julgamento das propostas, como o conceito genérico de

"relevância cultural", demanda uma especificidade maior para garantir a objetividade e transparência,

principalmente, aos proponentes.

A resposta cita diretrizes de conselhos, conferências e políticas do Ministério que nortearão a definição

desse termo, além de ajuizar não ser produtivo a inserção de todos esses indicativos. Reitera-se a

necessidade dojulgamento objetivo e da transparência para que os proponentes tenham a real ciência do

que os levou a serem classificados/desclassificados, bem como o resultado não seja afetado por elevado

grau de discricionariedade do julgador. É necessdrio, no mínimo, uma menção razodvel desses
indicativos para esclarecimento, de todos interessados, de um direito já garantido pela Portaria nO

2912009.

Nessa linha, nota-se que não há dúvidas quanto a determinado grau de subjetividade que o termo possa

carregar, porém éfundamental destacar que ela deve ser atenuada o máximo possível com a indicação de

critérios em que ela irá se pautar, visando afastar, como dito, os efeitos de poss[veis atuações

discricionárias ou com base em entendimentos flexíveis sobre o atendimento dos quesitos estabelecidos

no Edital.

Com esse raciOClnlO, busca-se, também, a definição mais precisa do termo, que se mostra uma

transcrição simples e pura do que cita a portaria n029. Não se pode ficar única e exclusivamente com a

análise do julgador, diante de seus critérios próprios, mesmo, presumidamente, detendo conhecimento

técnico. O mínimo de orientação editalícia para conhecimento dos proponentes se faz necessária. Não se

questiona, hora alguma, a capacidade do avaliador, espera-se, apenas, que a andlise feita por ela tenha

mais indicadores objetivos, previamente definidos. Assim, não se trata de não utilizar o conceito de

"relevância cultural" em processos seletivos, mas, sim, de não aplica-lo objetivamente.

Pode-se tomar o exemplo de julgamento citado pela Secretaria como ocorrência de possível prdtica de

não aplicação objetiva ou de margem de discricionariedade na aplicação dos critérios de julgamento.

Isso porque não estava disciplinado no Edital que participar de workshop sobre gênero musical

brasileiro seria culturalmente mais relevante que uma residência artística em espetáculo de música e

poesia. A decisão coube ao julgador, baseado, em princípio, no seu próprio entendimento particular de

relevância cultural, inclusive quanto ao avocado aspecto do legado para a posteridade.

Ademais, a variação de pontuação de O a lO implica dizer que dentro do próprio critério, o julgador que

é que irá dizer qual o mais relevante, baseado em sua visão e não em critério previamente estabelecido

no Edital. Não se pode deixar de dizer que isso também afeta a elaboração da proposta pelo concorrente/.f'

/"c
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vez que não tem como presumir antecipadamente qual o grau de relevância cultural que sua proposta

poderia vir a obter, vez que esse entendimento estaria apenas ao alcance da comissão julgadora.

Nesse diapasão, volta-se a questionar, no tocante à "Adequação do histórico de atuação do candidato à

atividade proposta", como se dará a comprovação desse histórico para embasar o julgamento, já que, ao

contrário do que diz a manifestação dessa Secretaria, não há menção expressa no edital, peça

apropriada para esclarecimento de todos os interessados, desse item. As alegações apresentadas pela

Secretaria reforçam esse entendimento ao admitir uma decisão própria do avaliador, conforme seu juízo,

e não por objetividade decorrente do certame. Nesse caso, cumpre ressaltar que os processos são

submetidos a diferentes avaliadores, não sendo disciplinado a metodologia que permita decidir de que

maneira e quais os elementos pelos quais o histórico de atuação do candidato pode ser considerado

adequado à atividade proposta.

Seguindo mesma linha, o esclarecimento sobre os termos 'esquecimento' e 'ameaçadas por

transformações da dinâmica tradicional' não extingue os questionamentos propostos por essa

Controladoria. Não se busca uma interpretaçãofilológica, como cita a manifestação, e sim razoabilidade

de informações que orientem os interessados. Não se pode deixar a cargo exclusivo do olhar dos

especialistas a definição de seus significados. Reitera-se a necessidade da adoção de um mínimo possível

de instruções que esclareçam os proponentes. Enfatiza-se, mais uma vez, a necessidade do direito ao

julgamento objetivo ser respeitado.

Comfulcro no mesmo raciocínio de explicitar a transparência aos proponentes, a mensuração do quesito

"intercâmbio, troca de experiências e de conhecimento" que, ainda, virão a ocorrer se mostra dificultosa

e imprecisa para figurar como quesito de julgamento. Na manifestação da Secretaria éfeito um exemplo,

cabível, da situação. Questiona-se, ainda sim, pois quando se trata de exemplos extremos, essa

mensuração é facilitada, porém no caso de exemplos mais próximos, esse julgamento será dificultado e

poderá comprometer o resultado do processo. Repisa-se, então, a inexatidão do quesito, que tem seu

lapso temporal desconexo e vai se basear em presunções, sem nenhum resultado concreto.

Nesse caso, mais uma vez, as regras estão sob a decisão com grande margem de discricionariedade do

julgador e não por critérios previa e objetivamente estabelecidos. No exemplo dado pela Secretaria, uma

apresentação musical vem a ocasionar menor troca de conhecimentos do que uma residência artística,

assim, na linha ora apontada, questiona-se porque, então, não são critérios objetivamente já definidos

em edital, ainda mais considerando que a oscilação da avaliação compreende as notas de O a 10.

Passando à questão da bonificação e sua forma de correspondência com as unidades federativas tem-se

que a Secretaria prestou informação sobre quais foram os critérios/quesitos que pautaram a distribuição

não equitativa das bonificações por estados.

A Lei 8.3/319/, que instituiu o PRONAC e seus mecanismos, entre eles o FNC, determina que a

distribuição dos recursos deve promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística

brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais. Mesmo que se entenda a

contrapartida dos projetos como parte desse objetivo, não restou ainda demonstrada a metodologia que

estabeleceu a magnitude de cada bonificação.

o art. 4° da lei Rouanet determina que o Fundo Nacional de Cultura tem como objetivo captar e destinar

recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC, além de estimular a

distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetas culturais e

artísticos.

Ademais, por analogia, a Portaria MinC n° 29, em seu art. 1", determina que as seleções públicas de

projetos devem ser regidas pelos princípios da transparência, isonomia, legalidade, moralidade,

impessoalidade, publicidade, eficiência e equilíbrio na distribuição regional dos recursos. Afirma, ainda,

*-1'
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no *2°, do art. r, que todos os projetas inscritos concorrerão em condições de igualdade. segundo -

critérios técnicos e objetivos, expressos no edital.

No entanto, o *3°, do referido artigo regulamenta que. para a promoção do equilíbrio na distribuição

regional dos recursos, sempre que necessário e indicado ao caso específico, a adoção de pontuação

diferenciada segundo a região. Estado ou município, o estabelecimento de critérios que dividem os

recursos por Estado, por região. por tamanho do municfpio, entre área rural e urbana, entre capital dos

Estados e cidades do interior e. por fim, a definição de um número mínimo de projetas a serem

selecionados em cado região Estado ou área geográfica.

A Lei 8.313191 e a Portaria n° 2912009 preconizam a distribuição regional dos recursos vinculados aos

mecanismos do PRONAC, como forma de estimular a regionalização da produção cultural. Dessa

fonna, o estabelecimento de critérios de bonificação unicamente atrelado pela localização geográfica

atenta a necessidade de que os projetas concorram em condições de igualdade. pois a pontuação não

está relacionada a uma variável qualificadora do projeto ou outro elemento intrínseco à sua natureza,

mas somente ao seu vínculo geográfico, o que pode tomar a medida discriminatória.

Nesse diapasão. observa-se que não há reserva de cota de recursos ou vaga a projetos. ou seja. uma

distribuição regional dos recursos, mas, a adoção de sistemática de seleção que, previamente, considera

determinados projetos mais valorados que outros em razão exclusivamente de sua origem e não de

qualidades do projeto, condicionantes e custos regionais do projeto, dentre outros possíveis. Apesar do

*3°, do art. l", da Portaria nO 912009, é preciso considerar que a Administração possui prerrogativa em

estabelecer as bases da seleção e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos

os candidatos".

Em razão dos fatos apurados. o Relatório de Auditoria nO 201217267 consignou as

seguintes recomendações:

"RECOMENDAÇÃO: 001
Avalie a conveniência e oportunidade de se atribuir apenas dois elementos de valores na escala de

julgamento dos critérios que comporão a pauta de julgamento da comissão.

RECOMENDAÇÃO: 002
Avalie a conveniência e oportunidade de restringir o acesso aos membros da comissão da descrição dos

autores das propostas, bem como região ou origem. ou outros elementos que possam identificá-los ou

relacioná-los com determinado grupo ou ideias.

RECOMENDAÇÃO: 003

Reavaliar os procedimentos administrativos, tanto na fase interna quanto externa do certame, no que se

refere à habilitação e ao julgamento, quanto à metodologia de estabelecimento dos critérios de

pontuação, visando afastar prejulzo à isonomia, bem como garantindo aos concorrentes o direito ao

julgamento objetivo de suas propostas.

RECOMENDAÇÃO: 004
Caso permaneça o intuito de utilizar quesitos tais como a "relevância do evento", a "relevância da

instituição ", a "adequação do histórico de atuação do candidato à atividade proposta ", a "releváncia da

atividade a ser realizada para a área artlstica em que se insere ", as "expressões culturais ameaçadas de

esquecimento ou por transformações da dinâmica tradicional" e a "contribuição da atividade a ser

desenvolvida para o desenvolvimento da economia criativa", desenvolver, previamente, metodologia que

garanta a avaliação e o julgamento claro e objetivo de tais quesitos, considerando as definições

conceituais envolvidas.

RECOMENDAÇÃO: 005
Nos editais de seleção, evitar adoção de bonificações que levem em consideração exclusivamente a

origem geográfica dos projetas e que prejudiquem a igualdade de condições entre os candidatos, dando

�"'�
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preferência, neste caso, para o estabelecimento de cotas e de recursos confonne a localização

geográfica, comofonna de promover o cumprimento do art. 4', da Lei Rouanet".

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO

Inexistência de metodologia para justificativa do valor estipulado da concessão do apoio

para a realização de Intercâmbio em Eventos de Arte e Cultura.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria na 201217267, referente ao

acompanhamento da gestão no exercício de 2012, constatou-se a inexistência de metodologia

para justificativa do valor estipulado da concessão do apoio para a realização de Intercâmbio em

Eventos de Arte e Cultura.

"É expressa a Portaria n' 29 quando cita, na sua seção VI - Do valor do Apoio/Prêmio que seus valores

devem manter relação de proporcionalidade e razoabilidade com as características da área cultural do

objeto do certame. Ao longo do processo não fica evidenciada uma lógica razoável que esclareça o valor

a ser desembolsado no apoio concedido.

o princípio da motivação é aquele que determina ao Administrador público a exposição dos fatos e dos

fundamentos de direito que o levaram a expedir um ato. Especialmente se tratando de despesa pública,

esse princípio se enfatiza. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal cita como critério obrigatório das

despesas a metodologia de cálculo utilizada".

Causa

Inobservância aos princípios constantes da Portaria na 2912009, quando da elaboração

das regras do certame.

Manifestação da Unidade Examinada

Nos termos extraídos do Relatório de Auditoria na 201217267, a Unidade responsável

apresentou as seguintes manifestações:

"Por meio do Ofício n' 5120I3-GEFIC/SEFIC/MinC, de 11.1.2013, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação:

41. No início do Programa de Intercâmbio, 1998, o Ministério da Cultura concedia a passagem

aérea e não o apoio financeiro para gastos com a viagem e estada no local de destino. Importa ressaltar

que, naquela época o próprio MinC emitia a passagem aérea. A avaliação constante do programa, das

necessidades dos candidatos para viabilizarem o fomento à difusão cultural, demonstrou que o escopo do

Edital deveria ser ajustado, resultando na atual concessão de apoio financeiro para a participação de

agentes culturais, artistas, técnicos e estudiosos em eventos culturais, no Brasil ou no exterior que toma

por base cotações de preços de mercado de passagens aéreas. Especificamente quanto aos Editais em

questão (01120/2 e 02120/2) informamos que as cotações consideradas foram a do período de junho de

201I, acostadas àsfls. 78 a 91 dos autos do Edital 112011.

42. Também, destaca-se que os valores orçamentários disponíveis desde a criação do Programa vêm

tendo aumento gradativo, embora ainda insuficiente para atender a demanda, que também tem

aumentado. Foi a partir da disponibilidade orçamentária que se destinava atender aos /2 (doze)

períodos de viagem é que se estipulou R$ 50 mil como teto para a categoria grupo. Inclusive, tomanda 0/

por base essas pesquisas de preço, foram estipulados valoresfixos, conforme o destino do participant�7"
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43. Mais uma vez. obviamente compete à gestão do Ministério da Cultura, Q partir de variáveis

diversas, definir os valores que são devidos e suficientes para fazer face ao cumprimento das políticas

públicas para a cultura brasileira.

Por meio do Ofício nO 102120/3-GABIN/SEFIC/MINC, de 30.3.20/3, a Secretaria de Fomento e

Incentivo à Cultura apresentou a seguinte manifestação complementar:

9. Esclarecemos que o auxílio financeiro do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural consiste

em complemento das despesas necessárias para a realização da atividade cultural. Trata-se. portanto, de

ajuda de custo, não em custeio integral das despesas do projeto.

10. A grande variedade de atividades que atualmente podem ser realizadas com recursosfinanceiros

do edital dificulta a mensuração e o estabelecimento de valores em nossos certames.

li. Há oscilação nos valores das passagens aéreas motivados por questões de sazonalidade (estação

climática, tempo de permanência no destino, antecipação da compra) e de flutuação das cotações

monetárias. Os custos, portanto, tornam.se inevitavelmente variáveis.

12. Valores para seguros, confecção de material ou figurino, transporte de cenários e equipamentos

também variam conforme material, peso e cotação de mercado. Mais além, a mensuração de valores de

estada, de alimentação e de transporte interno (taxi, metrô, ônibus) também sofre variação, mesmo que

dentro de um mesmo país.

13. Ressaltamos ainda que o público beneficiário compreende ser a ajuda de custo suficiente para a

realização das suas atividades culturais de intercâmbio, não havendo questionamentos pelo público

beneficiário" .

Análise do Controle Interno

Em razão do fato apontado e considerando a manifestação da Secretaria, esta Unidade

Técnica apresentou posicionamento em relação a questão em apreço, conforme extraído do

Relatório de Auditoria nO 201217267:

"No tocante ao questionamento da inexistência de metodologia para justificar o valor estipulado, volta

se novamente aos mandamentos da Portaria n° 29 que exige a proporcionalidade e razoabilidade entre os

valores e as características da área cultural objeto do certame. Primeiramente não há a menção de como

esse mandamento está sendo cumprido, ou seja, a evidenciação dessa razoabilidade/proporcionalidade

entre os itens. A manifestação da SEFlC vai no sentido de que a cotação de passagens aéreas seria o

referencial para a adoção de valores.

Verifica-se, porém, que esse critério pode ser insuficiente visto que o item 10 (DO APOIO) do Edital

estabelece que 'O benefício poderá ser utilizado para custear despesas com transporte pessoal,

transporte de material, cenários ou equipamentos utilizados na realização da atividade, estada durante o

períado de participação no evento, inscrição no evento, confecção de material para a atividade a ser

realizada no evento, seguros para os beneficiários em viagem, bem como para cenários, obras e

equipamentos. e outras despesas necessárias para viabilizar a participação do beneficiário no evento

cultural. '

Nota-se uma vasta lista de itens passíveis de serem custeados pelo benefício, sendo que a cotação. única

e exclusiva, de passagens aéreas não demonstra satisfazer uma valoração razoável com os dispêndios

dos beneficiados e nem a metodologia para a definição dos limites por beneficiário.

,r
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Além de uma exigência normativa, é preciso estabelecer metodologia para definição dos valores de apoio

financeiros previstos para intercâmbio, no sentido de definir quais categorias de despesas podem ser

passíveis de serem cobertas pelo programa ou são de responsabilidade direta do beneficiário. ou seja. a

facilidade ou dificuldade de deslocamento entre regiões e países, o que é cabível como o transpoNe de

material e equipamentos. os limites para custeio pessoal e natureza da atividade, se evento pontual.

capacitação ou cursos correlatas à área da cultura".

Em razão dos fatos apurados, o Relatório de Auditoria n° 201217267 consIgnou as

seguintes recomendações:

"RECOMENDAÇÃO: 001
Previamente à publicação dos editais de seleção pública de projetos, ainda na fase interna do certame,

estabeleça metodologia para estipular () valor dos apoios financeiros que serão concedidos aos projetas

selecionados, de forma a atender o aN. 2°, Inciso /l, da Portaria n° 2912009 e considere a realidade do

mercado ou área que se pretende fomentar e a disponibilidade dos recursos orçamentários e

organizacionais.

RECOMENDAÇÃO: 002

Na metodologia para estipular o valor dos apoiosfinanceiros considerar apenas as despesas necessárias

para viabilizar a participação do beneficiário conforme as categorias de atividades previstas no edital,

tais como "apresentação de trabalho próprio", "premiações e homenagens", "residência artística" e

"cursos ou capacitações", disciplinando as despesas que podem ser cobertas, o que é cabível como

transporte de material, os limites para gastos, bem como estudar a possibilidade de as despesas com

deslocamento interno e manutenção pessoal venham a ocorrer por conta do beneficiário, especialmente

quando se tratar de eventos que permitam a arrecadação de recursos.

RECOMENDAÇÃO: 003
Com vistas a facilitar o entendimento das normas e a elaboração das propostas pelos interessados,

elaborar manual que oriente sobre as regras de participação no programa e que discipline a forma e

modelo de apresentação das propostas, especialmente quanto à cobertura de despesas, cumprimento da

contrapartida e dos encargos inerentes ao programa ".

1.2.1.5 CONSTATAÇÃO

Inexistência de publicidade no procedimento de julgamento das propostas no âmbito do

Programa de Intercâmbio em Arte e Cultura.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria nO 201217267, referente ao

acompanhamento da gestão no exercício de 2012, constatou-se inexistência de publicidade no

procedimento de julgamento das propostas:

"O princípio da publicidade é elencado como um dos principais norteadores dos processos de seleção

pública em geral. Ele que vai possibilitar a ciência, por paNe de todos os interessados, das informações

necessárias para os mais variados tipos de ações. Toda a condução do processo deve ser transparente

para que seja possível o aferimento de sua lisura e para que a fiscalização do cumprimento de etapas

seja viabilizada.

A publicidade incide, por exemplo, nas informações atinentes aos horários da realização dos atas,

informações sobre cadastramentos, as atribuições de pontuação no julgamento, registras dos atas de

seleção, requisitos para recursos, dentre outros atas que envolverão o processo seletivo.

A confirmação do cumprimento dos mandamentos previstos no edital é que vai garantir a eficácia do

processo. Garantirá também que o proponente mais preparado e qualificado seja agraciado pek0.,c/
benefício a que o processo se propõe. v

. .....
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Nota-se que, no julgamento das propostas referentes aos editais em análise, não foi dada -c, "aevid'iJ" .....
publicidade aos detalhes e critérios que cercavam a análise dos pleitos. Os editais fazem uma previsão

detalhada de quesitos aos quais a comissão deveria se ater e considerar nas avalições das propostas,

além da sua respectiva pontuação que desencadeará na pontuação final do proponente. Todavia, nos

processos analisados, foram divulgados, de forma genérica, somente a pontuação obtida, seu montante

total, sem evidenciar a forma de como ela foi construida. O desmembramento da pontuação nos

respectivos quesitos previstos em edital não se faz presente. Portanto, foi divulgada, única e

exclusivamente, a pontuaçãofinal do proponente.

A prática observada não permite uma checagem por parte dos demais proponentes que pretendam

questionar algum ponto do julgamento e ingressar com recurso permitido em edital. Além disso, vai de

encontro às boas práticas administrativas.

Verifica-se uma exceção ao caso em comento: processo 01400.02458312012-66 do requerente Mauricio

de Brito Freire Pacheco. Nesse caso em particular, o proponente ingressou com recurso questionando Q

pontuação obtida nos quesitos adotados. A partir dai, houve divulgação de seuformulário de análise com

toda a descrição da ponderação de quesitos. Evidencia-se, assim, que foi necessária a interposição de

recurso para que a publicidade do ato de julgamento, o que deveria ter sido publicado sem a necessidade

de qualquer pedido.

Por fim, faz-se necessário reiterar que essa publicidade do julgamento é que orientará as respectivas

fases e emhasará possíveis recursos dos outros proponentes. A ausência dessa prática pode contribuir

para o comprometimento da probidade e da integridade do processo seletivo".

Causa

Inobservância ao princípio da publicidade e da transparência no processo seletivo.

Manifestação da Unidade Examinada

Nos termos extraídos do Relatório de Auditoria nO 201217267, a Unidade responsável

apresentou as seguintes manifestações:

"Por meio do Oficio n° 5912013-GAB1N/SEF1C/MinC, de 28.3.2013, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação:

Providência Tomada: Considerando que esta área técnica está elaborando a redação do certame que visa

atender o periodo de setembro de 2012 a março de 2014, informamos que houve inclusão da nova

sistemática de pontuação, bem como disponibilização no sistema SALlC (responsável pelo

cadastramento das propostas). No novo procedimento possibilitará a consulta das notas quesito a quesito

a partir do resultado preliminar da fase de seleção.

Por meio do Oficio n° 102120/3-GAB1N/SEFlC/MINC, de 30.3.20/3, a Secretaria de Fomento e

Incentivo à Cultura apresentou a seguinte manifestação complementar:

14. Para tornar público o detalhamento da pontuação de projeto do Edital de Intercãmbio,

necessitamos de aprimoramento no sistema Salic, mecanismo utilizado pelos editais do sistema Mine.

15. Esta Secretaria submeteu o pedido à unidade do sistema MinC responsável pelo aprimoramento

no sistema. Recebemos a informação que essa implementação estará disponível já no próximo edi1/1al.

-r
,0
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Dessaforma, por meio de consulta ao sítio eletrônico do MinC, o proponente terá conhecimento a todas

as notas atribuídas ao seu projeto, quesito a quesito.

16. Cabe informar ainda que não apenas o Edital de Intercâmbio, mas todos os demais processos

seletivos que utilizarem aferramenta Salic disporão dessa implementação".

Análise do Controle Interno

Em razão do fato apontado e considerando a manifestação da Secretaria, esta Unidade

Técnica apresentou posicionamento em relação a questão em apreço, conforme extraído do

Relatório de Auditoria n° 201217267:

"Pela leitura da manifestação, aduz-se que a Unidade concorda com a constatação ora apresentada por

esta Unidade Técnica, bem como propõe providências adstritas ao campo de futuros certames. ou seja,

pendente de implementação, não alcançando os editais em andamento ".

Em razão dos fatos apurados, o Relatório de Auditoria n° 201217267 consignou as

seguintes recomendações:

"RECOMENDAÇÃO: 001

Independente os aprimaramentos demandados pelo Sistema Salic, promover a divulgação, pelo menos

com publicação no sítio do Mine. das notas. para cada quesito avaliado, de todas as pessoas

selecionadas com base nos Editais n° 0112012, 0212012 e 0112013, inclusive daquelas que já utilizaram o

apoiofinanceiro ".

1.2.1.6 CONSTATAÇÃO

Insuficiência dos controles da Unidade em razão de não apresentação de documentação

necessária para a comprovação da contrapartida dentro do prazo estabelecido pelo edital.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria nO 201217267, referente ao

acompanhamento da gestão no exercício de 2012, constatou-se a não apresentação de

documentação necessária para a comprovação da contrapartida dentro do prazo estabelecido pelo

edital:

"No disciplinamento da contrapanida necessária aos beneficiários, evidencia-se grande preocupação

por parte do edital, delineando bem seus aspectos, e até na própria ficha de inscrição de proposta

cultural. Há a descrição de prazo: 'Até 180 (cento e oitenta) dias após o seu retorno, impreterivelmente,

o beneficiado deverá comprovar a realização da contrapanida cultural oferecida quando da

apresentação de sua candidatura, sob pena de tornar-se inabilitado para futuras proposições. '.

A contrapartida seria o retorno cultural esperado do beneficiário. após o seu retomo, em benefício da

sociedade como um todo, além de meio a justificar o investimento feito por parte da Administração

Pública.

Seguindo a linha de análise, aponta-se grande número de projetos que não cumpriram o prazo editalício,

contado do retorno do beneficiário. e mostram-se em total ausência dessa comprovação da

contrapartida.

Para explanação da constatação acima, identificou-se que em torno de 80% da amostra dos processos

analisados os projetos não demonstravam a prestação dos serviços previstos como contrapartida. Pode- /_�,\l/
/,(
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se citar, neste caso, os projetos de Pronacs 121548, 121433, 121540, 122807, 121539, 1221�1:12344, v.....,
122315, 121977, 122294, 122312, 122189, 121513, 122319, 122174, 122293 e 121533. Todos aqui

encontram- se com o prazo de comprovação (180 dias) expirado, sem demonstrá-la.

Esse fato remete a questão da mensuração e do alcance do resultado efetivo para do programa, pois

demonstra que tanto o Ministério não tem aferido o atingimento dos objetivos do Programa quanto o

fundamento de sua existência não tem sido comprovado ou executado pelos beneficiários.

Convém destacar, também, situação mais peculiar e gravosa, pois alguns projetas que sequer atenderam

algumas exigências editalícias no tocante à formalização da proposta cultural e, mesmo assim, passaram

pelo crivo da comissão julgadora.

o disciplinamento, por parte do edital diz: 'O candidato deverá apresentar proposta detalhada de

atividade cultural que realizará como contrapartida do apoio recebido, na forma do art. 12 do Decreto

5.76112006, a ser apreciada pela Comissão de Avaliação e Seleção, indicando o custo, o local e a data da

realização da atividade cultural, e de que modo poderá comprovar a sua realização.

12.2 A atividade proposta deve estar relacionada às atividades apresentadas no requerimento. deverá ser

economicamente mensurável e atingir valor mínimo de 20% do auxflio financeiro pretendido, observado

o item 10 do edital, e deverá ser realizada sem ônus para o Mine.

12.3 A atividade de contrapartida poderá ocorrer por meio de oficina, palestra, seminário, apresentação

artística, doação de material ou obra à instituição pública, curso e outras atividades, observados os

subitens 10.12 e 12.1.

12.4 Todos os custos pertinentes para a realização da contrapartida devem ser Considerados e

relacionados na inscrição, por exemplo: valores pró-labore (oficinas, apresentações, palestras), locações

de espaços e/ou materiais, doações de materiais e obras, etc., sendo a aprovação do orçamento e dos

itens competência da Comissão de Avaliação e Seleção.

12.5 O requerimento que apresentar proposta de contrapartida em desacordo ao estabelecido, ou que

nãofor aprovada pela Comissão de Avaliação e Seleção, será indeferido.

12.6 A atividade de contrapartida poderá ser fiscalizada in loco por representante do Ministério da

Cultura. '

Quando da apresentação da proposta cultural, é exigida a descrição da atividade de contrapartida, a sua

descrição detalhada, seu local, sua data, seu custo total e como se dará sua comprovação.

Nesse contexto apresentada, observa-se que o projeto de número Pronac 121433 não responde de forma

satisfatória o questionamento quanto da definição do momento em que se dará a contrapartida (citação

genérica de: 'a definir'), na proposta cultural, além de ocultar o custo total e a comprovação de como se

dará a atividade de contrapartida.

O item 12.5 do edital é expresso quando dispõe 'O requerimento que apresentar proposta de

contrapartida em desacordo ao estabelecido, ou que não for aprovada pela Comissão de Avaliação e

Seleção, será indeferido. '.

Entende-se, então, que o indeferimento da candidatura seria o meio viável quando da apreciação da

proposta pela comissão, haja vista o descumprimento na apresentação da contrapartida. Porém,

observa-se que o projeto não só recebeu aval da comissão como foi beneficiário de auxílio financeiro,

sendo selecionado e participado de evento internacional.

Frisa-se, aqui, também que o projeto em comento encontra�se com prazo para comprovação de

contrapartida, não detalhada devidamente. com prazo expirado.

Nessa mesma linha de raciocínio, verifica- e que no projeto de número Pronac 122319 há o

descumprimento quanto à natureza da contrapartida. Éfeita uma descrição incompatível com o objeto da /..f"
/,c'
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contrapartida cultural: 'Relatório de viagem com descrições do evento e documento fotográfico.

Agradecimento ao MinC, colocando seu logotipo na parede junto à instalação, infonnando e divulgando

o apoio recebido '.

Ressalta- se, junto ao que foi citado, a indicação na proposta cultural, contrária aos mandamentos do

edital, de 'atividade sem custo' quando é exigida a mensuração econômica da atividade de contrapartida.

Da mesma forma, tal proposta, mesmo com incontestáveis distorções, foi aprovada por comissão

julgadora e contemplada com benefíciofinanceiro ".

Causa

Insuficiência dos controles internos administrativos quanto ao acompanhamento das

obrigações assumidas pelos beneficiários.

Manifestação da Unidade Examinada

Nos termos extraídos do Relatório de Auditoria n° 201217267, a Unidade responsável

apresentou as seguintes manifestações:

"Por meio do Ofício n° 59120l3-GEFIC/SEFIC/MinC, de //./.20/3, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação:

Providências Tomadas: Ofato 004 foi mencionado pela CGU nos projetas 12 1548, 12 1433, 12 1540,

12 2807,12 1539,12 2140,12 2344,12 2315,12 1977, 12 2312,12 2189,12 1513,12 2319, 12 2174 e 12

2293 e, sobre os quais infonnamos que o Grupo de Trabalho emitiu Nota Técnica sugerindo a inclusão

dos respectivos proponentes na condição de inadimplente junto ao Ministério da Cultura, e inscrição

do débito decorrente na divida ativa da União e observância do subitem 11.8 do Edital tendo em vista as

seguintes questões:

• o proponente não ter cumprido com as exigências estabelecidas no Edital n'O/12012, não tendo

apresentado os comprovantes constantes no regramento;

• não ler apresentado comprovação de realização da contrapartida e

• não cumprimento do objeto com a devida prestação de contas, confonne estabelecido no Edital.

1. Quanto ao projeto 12 1533, também relacionado pela CGU ao fato 004, infonno que a conclusão do

grupo de trabalho é a mesma, pelo proponente não ter observado às regras dispostas nos subi tens 11.8 e

11.2 do referido certame.

2. Quanto aos projetas 12 1433 e 12 2319, também incluídos pela CGU nas considerações do fato 004,

infonno que, esta Secretaria submeterá o caso à Comissão de Avaliação e Seleção com recomendação de

inserção do proponente na condição de inadimplente junto ao MinC c inscrição do débito decorrente na

divida ativa da União.

Na amostragem de projetos relacionados ao fato 004, 80 % não prestaram contas acerca da

contrapartida e estãofora do prazo de cumprimento do referida obrigação. Este lato fez com que a CGU

concluísse que o Ministério da Cultura não está aferindo o alcance do programa de Intercâmbio e nem o

atingimento dos objetivos.

o Ministério da Cultura tem aferido o alcance do programa por meio de controles paralelos ao sistema

SAL/C, o que será aprimorado a partir do novo módulo do sistema para editais, a ser disponibilizado até

o final deste exercíciofinanceiro.

Também convém lembrar que o fato de somente em 2012 o MinC iniciar o processo de análise dos

projetos selecionados em editais de 2005 significa que o MinC reconheceu as peculiaridades daque�,;.J
-'
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certames e percebeu que não havia condições técnicas de colocá-los em análise de abordagem

semelhante à adolada para o mecanismo de incentivo ou dos convênios.

Esta Secretaria também implementou alterações nas regras do certame (02120/3) acerca da

documentação para que realmente demonstre o cumprimento do objeto e o alcance da contrapartida,

além dos prazos. Todas as alterações com vistas ao melhor monitoramento das ações de intercâmbio

apoiadas.

Ressaltamos a criação do sistema SIM1NC para o cadastramento de iodos os projetas e ações do

Ministério da Cultura, no intuito de aprimorar o monitoramento da utilização dos recursos e sua

aderência ao Plano de Trabalho do bunda Nacional da Cultura, como será o caso do Edital em questão e

as metas do Plano Nacional da Cultura. Vale dizer que o sistema jáfoi utilizado na reunião da Comissão

do Fundo Nacional da Cultura ocorrida em 2613120/3 para análise e aprovação de projetas.

Por meio do Ofício n° I02120/3-GABINISEFlCIMinC, de 30.4.2013, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação complementar:

19. Esta Secretaria compreende as recomendações da CGU e já estuda a forma mais adequada de

colocar em prática aprimoramentos que aproximarão as recomendações do Controle Interno com as

ações que envolvem a prestação de contas do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural".

Análise do Controle Interno

Em razão do fato apontado e considerando a manifestação da Secretaria, esta Unidade

Técnica apresentou posicionamento em relação à questão em apreço, conforme extraído do

Relatório de Auditoria nO 201217267:

"Pela leitura da manifestação, aduz-se que a Unidade concorda com a constatação ora apresentada por

esta Unidade Técnica, bem como presta informações de posicionamento de grupo de trabalho a respeito

desta constatação. Apesar de fazer referência à espécie de providencia adotada, as medidas apresentadas

não estão no campo decisório. mas de opinião do referido grupo, qual seja, a sugestão de incluir os

proponentes na condição de inadimplente. Ainda sobre isso, convém assinalar que não foram

referenciadas as responsabilidades decisórias pelas medidas e os encaminhamentosjá concluídos.

A Secretaria alega que tem aferido o alcance do programa por meio de controles paralelos ao sistema

SAUC. Todavia, nãoforam apresentados os resultados desse acompanhamento, especialmente quanto ao

alcance dos objetivos do programa. A conclusão da CGUfoi baseada em amostra aleatória, na qual 80%

não atendiam a documentação necessária para comprovar a contrapartida, que é o mecanismo que o

Ministério disponibiliza para atribuir encargo aos beneficiários. Assim, sobre o requisito em questão, é

preciso que o acompanhamento da Secretaria também se posicione sobre o a extensão dos processos que

tenha monitorado.

Também corrobora a constatação de potencial prejuízo à aferição dos resultados do programa, a

declaração da Secretaria que somente em 2012 teve início ao processo de análise dos projetos

selecionados ainda em editais de 2005 ".

Em razão dos fatos apurados, o Relatório de Auditoria n° 201217267 consignou as

seguintes recomendações:

"RECOMENDAÇÃO: 001
Promover o levantamento dos beneficiários que não tenham cumprido os prazos e a forma de prestação

da contrapartida cultural constante do projeto aprovado e regulamentada pelo edital de seleção; /cJU
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RECOMENDAÇÃO: 002

Para os projetos de pronac 12/548, /2/433, 12/540, 122807, /2/539, 122/40,122344, /223/5, 12/977,

/223/2, 122/89, 1215/3,/223/9, 122174, /22293, /2/533, 12/433 e 1223/9 e outros que não tenham

comprovado a execução da contrapartida cultural, conforme identificação promovida pela Secretaria,

adotar as medidas para a declaração de inadimplência e, conforme () caso, as medidas necessárias para

ressarcimento ao Erário.

RECOMENDAÇÃO: 003

Disciplinar as áreas e as formas que podem ser admitidas como contrapartida de propostas culturais no

âmbito do programa de intercâmbio, considerando a natureza da atividade cultural, tais como eventos

culturais, apresentação de trabalhos, residência artística, cursos e capacitação, inclusive quando

envolver prestação de contrapartida emformato que não seja correlacionado com a área de aluação dos

proponentes,

RECOMENDAÇÃO: 004

Promover a aferição dos resultados do programa por meio de relatórios consolidados que consideram o

quantitativo de beneficiários, as contrapartidas efetivamente realizadas, o público atendido pela

realização da contrapartida, as áreas culturais beneficiadas e o conhecimento difundido pelo programa

de intercâmbio.

RECOMENDAÇÃO: 005
Estabelecer critérios de admissibilidade para apresentação de propostas que sejam suficientes para

comprovar que os proponentes sejam, de fato, artistas, técnicos atuantes na área cultural, agentes

culturais e estudiosos em atividades culturais ".

1.2.1.7 CONSTATAÇÃO

Insuficiência dos documentos apresentados de comprovação das obrigações dos

beneficiários na contrapartida cultural.

Conforme registrado no Relatório de Auditoria nO 201217267, referente ao

acompanhamento da gestão no exercício de 2012, constatou-se subjetividade nos quesitos de

avaliação, seleção e de julgamento das propostas para as categorias definidas nos editais de

seleção:

"A comprovação da atividade de contrapartida encontra sua demonstração descrita por elementos já no

preenchimento da proposta de projeto cultural. Na condução da análise documental, registra-se situação

onde a documentação comprobarória não se faz capaz de demonstrar, de fato, os valores descritos no

custo total de atividade de contrapartida,

É exigência do edital que o valor, economicamente mensurável da contrapartida, atinja o mínimo de 20%
do valor do benefício pretendido, Para satisfação de tal condição, faz-se necessária a comprovação

detalhada e coerente dos valores apresentados na proposta,

Assim como o valor total da atividade de contrapartida e os elementos em que se desdobrarão, descritos

na proposta, suas respectivas comprovações documentais complementam o atendimento às exigências

editalícias.

Faz-se o registro que os processos de números Pronacs 121500, /22/03, 122144 e /2/541 não atendem à

pretensão imperiosa de comprovação documental para posterior atendimento ao limite estabelecido em

edital".

Causa

Insuficiência dos controles internos administrativos quanto ao acompanhamento das

obrigações assumidas pelos beneficiários,

..-----::. T"-
\ (

Página 250 de 278 R

Dinheiro público é da sua conta. www.portaldatransparencia.gov.br

L:\')FC\DR\DRCULT\2013 DRCUL1\REL AAC\SE\SE FNC Relatúriu Definitivu.ooo,



Manifestação da Unidade Examinada

Nos termos extraídos do Relatório de Auditoria nO 201217267, a Unidade responsável

apresentou as seguintes manifestações:

"Por meio do Ofício n° 5912013-GEFIC/SEFIC/MinC, de 11.1.2013, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação:

Providencias Tomadas: Após análise, os processos citados no lato 005 e listados abaixo, houve emissão

de .Nota Técnica sugerindo a inclusão do proponente na condição de inadimplentejunto ao Ministério da

Cultura e inscrição do débito decorrente na dívida ativa da União em observância ao subitem 1.1.8 do

Edital tendo em vista as seguintes questões:

12 1500 - não apresentou documentação comprobatória de cumprimento do objeto, embora tenha

apresentado documentação de realização da contrapartida:

12 2103 - não apresentou documentação comprobatória de cumprimento do objeto, embora lenha

realizado a contrapartida, o proponente não seguiu proposição aprovada inicialmente;

12 2144 não apresentou documentação comprobatória de cumprimento do objeto e a documentação de

realização da contrapartida está insatisfatória;

12 1541- não apresentou documentação comprobatória de cumprimento do objeto e contrapartida

comprovada não está em conformidade com a proposição aprovada.

Por meio do Ofício n° 102l2013-GABIN/SEFIC/MinC, de 30.4.2013, a Secretaria de Fomento e Incentivo

à Cultura apresentou a seguinte manifestação complementar:

20. Esta Secretaria compreende as recomendações da CGU e já estuda a forma mais adequada de

colocar em prática aprimoramentos que aproximarão as recomendações do Controle Interno com as

ações que envolvem a prestação de contas do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural".

Análise do Controle Interno

Em razão do fato apontado e considerando a manifestação da Secretaria, esta Unidade

Técnica apresentou posicionamento em relação a questão em apreço, conforme extraído do

Relatório de Auditoria n° 201217267:

"Pela leitura da manifestação, aduz-se que a Unidade concorda com a constatação ora apresentada por

esta Unidade Técnica, bem como presta informações de posicionamento de grupo de trabalho a respeito

desta constatação. Apesar de fazer referência à espécie de providencia adotada, as medidas apresentadas

não estão no campo decisório, mas de opinião do referido grupo, qual seja, a sugestão de incluir os

proponentes na condição de inadimplente. Ainda sobre isso, convém assinalar que não foram

referenciadas as responsabilidades decisórias pelas medidas e os encaminhamentosjá concluídos".

Em razão dos fatos apurados, o Relatório de Auditoria n° 201217267 consignou as seguintes

recomendações:

"RECOMENDAÇÃO: 001
Disciplinar quais os documentos necessários para a efetiva comprovação de aquisição de bens e serviços

pelos usuários beneficiados, incluindo bilhetes de passagens, notas fiscais referentes às despesas de

transporte e deslocamento. detenninando. também. que tais comprovantes devem estar vinculados às

descrições da proposta estabelecida no projeto cultural aprovado.

RECOMENDAÇÃO: 002
Quando da análise da prestação de contas dos projetos vinculados aos pronacs n° 121500, 122103,

122144 e 121541, atentar-se para a necessidade de que a documentação comprobatória seja capaz de

demonstrar, de fato, os valores descritos no custo total de atividade de contrapartida e, caso não haja a

efetiva comprovação. adotar as medidas administrativas saneadoras previstas no Edital. inclusive de

ressarcimento ao Erário, sefor o caso "o
.--(1'
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2 CONTROLES DA GESTÃO

2.1 CONTROLES EXTERNOS

2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO

2.1.1.1 INFORMAÇÃO

Avaliação do cumprimento das determinações do Tribunal de Contas União pelo Fundo

Nacional de Cultura.

A fim de verificar o atendimento, pela Unidade Jurisdicionada, das determinações

expedidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU ao Fundo Nacional de Cultura - FNC, foi

realizada busca na página eletrônica do TCU, a fim de localizar os Acórdãos, expedidos durante

o exercício de 2012, que contivessem determinação expressa de acompanhamento pela

Controladoria-Geral da União.

Não foram encontrados Acórdãos, expedidos em 2012, com essa determinação.

Contudo, consta o no Relatório de Gestão o Acórdão n° 3.304/2011 - Plenário, cujo

prazo para atendimento da recomendação contida em seu item 9.4 inicia-se em 01/0112012. O

referido Acórdão trata da 2' Fase do Plano de Monitoramento da Implementação do Sistema

SiconvlPortal dos Convênios pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG e

em seu item 9.4 determinou que:

"9.4. determinar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal abaixo listados, que, a

partir de ]0 de janeiro de 2012, registrem e operacionalizem obrigatoriamente os atas e procedimentos

relativos a convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres diretamente no Sistema de Gestão

de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv). conforme determinado pelo Decreto 6.17012007 e

Portaria Interministerial MPOGIMFICGU S07120Il, condicionando rigorosamente os correspondentes

repasses de recursos ao prévio cumprimento dessa determinação. ressaLvados os casos previstos no ar1.

ZO da referida portaria ministerial:

UG: Unidade:

(... )

34902 - Fundo Nacional de Cultura" (grifo nosso).

Além disso, consta no item 9.12 determinação expressa de acompanhamento do

cumprimento do Acórdão pela CGU.

Diante disso e do fato de o seu prazo de atendimento estar incluído no exercício de

2012, período da gestão sob análise nesta Auditoria de Contas, fez-se necessário incluí-lo nos

exames realizados por esta Equipe de Auditoria.

O referido Acórdão está registrado no "Quadro A.I 0.1 - Cumprimento das Deliberações

do TeU Atendidas no Exercício" do Relatório de Gestão. Contudo, estão em branco os campos

"Síntese dos Resultados Obtidos" e "Análise Crítica dos Fatores Positivos/ Negativos que

FacilitararnlPrejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor", os quais são de preenchimento

obrigatório, conforme o disposto na Portaria TCU n° 150/2012.

Dinheiro público é da sua conta.
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Já na "Síntese da Providência Adotada" consta apenas que as "Secretar As : "MiCné
tomaram ciência da determinação do TCU por meio do Memorando-Circular nO 0412012

AEC//GM/MinC, de /8///12, à SAv, SAI, SCC, SID, SEF/C, SPC e DGI", sem o registro das

providências efetivamente adotadas pelas referidas Unidades, durante o exercício de 2012, a

partir da ciência do conteúdo do Acórdão.

Diante do exposto, solicitou-se que a Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria n°

20\305605/0\7, de 08/04/2013, informasse as providências efetivamente adotadas para o

cumprimento do Acórdão TCU n° 3.304/2011 - Plenário e a "Síntese dos Resultados Obtidos" e

a "Análise Crítica dos Fatores Positivos/ Negativos que FacilitaramlPrejudicaram a Adoção de

Providências pelo Gestor", conforme o disposto na Portaria TCU n° 150/2012.

Em resposta, a Unidade se manifestou por meio do Memorando nO 095/20\3

AECI/GM/MinC, de 16/04/2013, anexo ao Ofício n° \39/SElMinC, de \7/04/20\3:

"I. Reportamo-nos a Solicitação de Auditoria em epígrafe, para informar-lhe que quanto ao item 1.1

Cumprimento das Determinações expedidas pelo TCU, relativamente à determinação contida no item 9.4

do Acórdão nO 3.30412011-Plenário, as Secretarias deste Ministério se manifestaram conforme a seguir:

1.1.1 As providências efetivamente adotadaspara o cumprimento do Acórdão;

Secretaria de Articulação Institucional informou que, em 2012, seguiu as recomendações do Acórdão n°

3.30412011, conforme determinado pelo Decreto 6.17012007 e Portaria Interministerial

MPOGIMFlCGUI507120II.

Secretaria do Audiovisual - SAv - informa que todos os dados referentes ao conveniamento de

instrumentos congéneresforam devidamente inseridos no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de

Repasse (SICONV) a partir de ]" de janeiro de 2012. Inclusive foi inserido no Relatório de Gestão de

2012 Declaração sobre o tema.

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural - SCDC, conforme manifestação, posicionou que a

partir de 2009, todos os atos referentes aos convênios são registrados ou operacionalizados diretamente

noSICONV.

Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura-SEFlC informou que desde a criação do Siconv, adota

padronização relativa ao efetivo registro e operacionalização de todos os atos e procedimentos relativos

a convênios, celebrados a partir de 2009, todos os convênios celebrados também têm os respectivos

repasses de recursos condicionados ao prévio cumprimento da detenninação afeta ao item 9.4 do

Acórdão n° 3.30412011, e que não utiliza contratos de repasse como instrumento de gestão e celebração

de acordos visando repasse de recursos.

1.1.2 A 'Sintese dos Resultados Obtidos';

SAI comunicou que, em 2012, celebrou somente um convênio para Realização do Curso de Formação de

Gestores Culturais da Paraíba:' Convênio n° 776.55312012; PRONAC - 131416; Processo 

01400.03131612012-45; valor de R$ 791.760,20

SCDC manifestou que com a adoção do SICONV houve um ganho de produtividade, agilidade e

confiabilidade nos procedimentos. além de maior transparência na gestão e controle das informações

sobre os projetas. Entretanto, a base do sistema SICONV não atende de modo pleno todos os requisitos

exigidos nos Editais e instrumentos congêneres já lançados pela SCDe.

/c�
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SEFIC declarou que tal procedimento, adotado como padrão pelas áreas técnicas, teve resultados

positivos uma vez que os registras passaram a ser completos e os conveniamentos passaram a ter

padronização de conteúdo.

'Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de

Providências pelo Gestor', conforme o disposto na Portaria TCU n° 150/2012.

SAI, conforme manifestação, posicionou que os procedimentos exigidos pelo Siconv foram todos

efetuados e o convênio 776.55312012 assinado em 20//2120/2, inscritos em Restos a Pagar e repassados

em 18/0112013. Considera que ainda há poucos subsídios para avaliar os resultados e que não houve

fatores negativos que prejudicaram a adoção de providências pelo gestor.

SCDC informou que comofato positivo a transparência e controle da informação tem sido um diferencial

em se tratando de acesso à informação. Tal situação gera um enorme aproveitamento tanto nos

procedimentos quanto ao acesso, distribuição. processamento e guarda da informação. E como fato

negativo que embora seja bastante ágil o acesso a informação no Sistema SICONV, essa mesma

realidade não se aplica a instrumentos já formalizados em aspectos nos quais a ferramenta não atende

em sua plenitude às especificidades do Programa Cultura Viva. Na SCDC essa situação se configura nos

casos da implantação das Redes Estaduais de Pontos de Cultura, em que o Sistema não está plenamente

preparado para lidar com a quantidade e aforma da informação gerada. Outro aspecto que impacta nos

resultados, é a capacitação dos parceiros para operacionalização do sistema S/CONV, que ainda se

mostra carente.

SEFIC - Segundo manifestação da unidade, as áreas técnicas observam fragilidade no cadastramento

inicial dos proponentes/interessados, uma vez que este é feito por outro órgão, em especial quanto a

certificação da existência de fato da instituição cadastrada e sua capacidade técnica e operacional. Os

interessados têm dificuldade de lidar com o Siconv e as fases de avaliação afetas ao acompanhamento da

execução e análise da prestação de contas destes convênios, apenas foram plenamente compreeendidas

nasfases de registras do Siconv, a partir dejulhode20/2.

2. A Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA informou que não é Órgão
Gestor do Fundo Nacional de Cultural, bem como não operacionaliza convênios, contratos de repasse e

instrumentos congêneres com recursos provenientes do FNC, diretamente no Sistema de Gestão de

Convênios e Contratos de Repasse - SICONVe a Secretaria de Políticas Culturais-SPC declarou que não

formalizou convênio de repasse e instrumentos congêneres com instituições privadas com recursos do

Fundo Nacional de Cultura em 20/2 e 2013, e que na oportunidade daformalização de novos convênios

e instrumentos congêneres com recursos do FNC eles serão operacionalizados no Siconv" (grifos no

original).

Em suma, verifica-se que as Unidades Gestoras dos recursos do Fundo Nacional de

Cultura afirmam que, apesar da existência de dificuldades operacionais, o Siconv foi utilizado

em conformidade com o determinado no Acórdão em questão.

Assim, com a finalidade de verificar o cumprimento do Acórdão pelas Unidades que

gerem recursos do Fundo Nacional de Cultura, foi realizada consulta ao Siafi e ao Siconv e

evidenciou-se que, de fato, não há convênios, com data de início de vigência a partir de

01/01/2012, não registrados no Siconv.

Resta, portanto, atendida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão nO 3.304/2011

- Plenário.

---:-1--'
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3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERViÇOS

3.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERViÇOS E DE SUPRIMENTO

3.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

3.1.1.1 INFORMAÇÃO

,-- D F\.-'--
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Infonnações gerais sobre a área de transferências voluntárias.

A Secretaria-Executiva do MinC, de acordo com o Decreto nO 7.743/2012, que aprovou

a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas do Ministério da Cultura, é composta pelas seguintes Unidades:

"Arf. 2° O Ministério da Cultura tem a seguinte estrutura organizacional:

J - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

(.. )

b) Secretaria-Executiva:

i. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

2. Diretoria de Relações internacionais;

3. Diretoria de Direitos Intelectuais; e

4. Diretoria de Programas Especiais de infraestrutura Cultural".

Sobre a referida Diretoria, dispõe o Decreto n° 7.743/2012 que:

"An. 8° À Diretoria de Programas Especiais de infraestrutura Cultural compete:

i - coordenar a implementação de espaços públicos, em especial as Praças dos Espones e da Cultura e

os Espaços e as Bibliotecas Mais Cultura, destinados a integrar ações de acesso à cultura e de promoção

da cidadania;

11 - fonnular, planejar, coordenar, desenvolver, monitorar e integrar as ações no campo da

infraestrutura cultural com parceiros públicos e privados. visando à articulação intersetorial, com os

demais níveis de governo e com parceiros nacionais e internacionais;

111 - articular e integrar ações de cooperação técnica com Estados, Distrito Federal e Municípios, para

fonalecer a gestão descentralizada de programas, projetos e ações da infraestrutura cultural; e

IV - monitorar e avaliar a efetividade da execução dos projetos e ações da Diretoria, relativos à

infraestrutura cultural".

Assim, para a análise da gestão das transferências voluntárias, em conformidade com o

Item 7 do Anexo IV, Parte A, da DN TCU n° 12412012, foi selecionada a 340042 - Diretoria de

Programas Especiais de Infraestrutura CulturallFNC em razão de esta ser a responsável por 10

dos 30 convênios do Fundo Nacional de Cultura com início de vigência durante o exercício de

2012.

Tais convênios representam 33% do valor total dos convênios do FNC com início de

vigência em 2012, conforme a tabela abaixo:

Unidade Gestora Ouant. de Convênios Valor Total %

340033 Secretaria do AudiovisuallFNC I R$ 700.000,00 1,76%

340032 Secretaria de Articulacão InstitucionallFNC 1 R$ 4.000.000,00 10,08%

340030 Secretaria de Economia CriativaIFNC 6 R$ 11.000.000,00 27,72%

340034 Secretaria de Fomeoto e Incentivo à CulturaIFNC 12 R$ 10.886.633.50 27,43%

Dinheiro público é da sua conta,
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340042 Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura
10 R$ 13.097.212,68 33,00%

CulturallFNC

Total Geral 30 R$ 39,683.846 18 100%

Dentre os 10 convênios da referida UG, a partir de amostra não probabilística baseada

no critério da materialidade, foram selecionados 02 deles, os convênios Siconv nO 761759 e

761831, os quais representam 30,11 % do valor total dos convênios firmados (R$ 13.097.212,68).

o Convênio n° 761831 foi assinado em 30/06/2012, fls. 474/482, entre o Ministério da

Cultura e a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves/RS (CNPJ nO 87.849.923/0001-09), no

valor total de R$ 2.250.000,00.

Destes, R$ 1.800.000,00, são recursos do Fundo Nacional de Cultura, executados por

meio da UG 340042 - Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura CulturallFNC, e

R$ 450.000,00 são recursos financeiros provenientes da contrapartida municipal.

o convênio tinha vigência de 12 meses, a partir de sua assinatura, e tinha como objeto a

construção e o mobiliário do Espaço Mais Cultura, em Bento Gonçalves/RS.

Os recursos tiveram o compromisso orçamentário firmado por meio da Nota de

Empenho n° 2011NE8oooo8 no programa de trabalho n° 13.392.1142.1611.0001, de acordo com

o Cronograma de Desembolso, os recursos seriam liberados em 4 parcelas, nos meses de julho,

setembro e novembro de 2012 e janeiro de 2013 (fls. 495).

A liberação da primeira parcela estava prevista para julho de 2012. Todavia, o convênio

foi cancelado pelo Aviso de Cancelamento publicado no Diário Oficial da União n° 56, de

22/03/2013, Seção 3, página 13.

O Convênio n° 761759 foi assinado em 30/07/2012, fls. 834/843, entre o Ministério da

Cultura por meio da UG 340042 - Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura

CulturallFNC e a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, no valor total de R$ 2.678.914,58,

sendo R$ 2.143.131,66 com recursos do Fundo Nacional de Cultura e R$ 535.782,92 em

recursos financeiros como contrapartida da convenente.

O objeto é a Implantação do Espaço Mais Cultura, no município de Várzea Paulista/SP,

dividido em 2 metas: a primeira é a "Construção do Espaço Mais Cultura", no valor de

R$ 1.676.633,04, aprovado pelo Parecer Técnico Conclusivo de 19/06/2013, fls. 7791781; a

segunda é a "Cenotecnia e iluminação cênica", no valor de R$ 1.002.281,54, aprovado pelo

Parecer FUNARTE de 21/05/2013, fls. 7491750.

O convênio possui vigência de 12 meses a partir da data de assinatura, ou seja,

inicialmente, até 30/07/2013. Contudo, devido ao atraso na liberação dos recursos, a primeira

parcela das 03 previstas (novembro/20l2, março e julho/20l3), somente foi liberada em

04/04/2013. Portanto o convênio foi prorrogado de ofício até 04/04/2014.

Os recursos foram comprometidos orçamentariamente pela Nota de Empenho n°

2011NE8oooo2, fl. 926, de 09112/2011, no Programa de Trabalho 13.392.1142.1611.0001, sendo

a primeira parcela liberada por meio da Ordem Bancária nO 20130B8oooo4 (fls. 945). O extrato

de prorrogação foi publicado em 09/04/2013. �"...
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3.1.1.2 INFORMAÇÃO
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Ifb000183 I
[ASS: .... V

Assinatura do convênio n° 761831 com ente em situação irregular no CAUC, em desacordo

com o parecer da Consultoria Juridica.

Em análise aos autos, verificou-se que consta consulta ao CAUC (Serviço Auxiliar de

Informações para Transferências Voluntárias) efetuada em 3010712012 (fis. 473) em que há o

registro da falta de comprovação de adimplência para os itens 1.2 "Regularidade quanto à

contribuições Previdenciárias" e 2.1 "Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos

Federais Recebidos Anteriormente".

Em seguida, tem-se o Termo de Convênio assinado, fis. 474/482, também datado de

30107/2012.

Ou seja, em que pese o Parecer da Consultoria Jurídica orientando que os convênios não

devessem ser assinados sem a comprovação da regularidade previdenciária, o convênio nO

761831 foi assinado. A situação de regularidade só foi efetivada em 28/12/2012, conforme nova

consulta realizada nesta data (fis. 490).

Contrário senso, em Despacho n° 735/2012 - DlNCIMINC, de 2811212012, fi. 494, a

Coordenadora de Convênios da DINC-SE sugeriu o encaminhamento do processo à CGEX para

liberação dos recursos, "considerando que no ato da celebração do convênio a instituição

encontrava-se irregular no CAVC" e "considerando que a Prefeitura encontra-se regular no

SAUC no ato da assinatura do convênio" e argumentando, ainda, que o art. 38, � 1 0, da Portaria

Interministerial nO 50712011, determina que, in verbis:

"9 }O A verificação dos requisitos fiscais para o recebimento de transferências voluntárias deverá ser

feita no momento da assinatura do respectivo convênio, bem como na assinatura dos correspondentes

aditamentos de valor, não sendo necessária nas liberações financeiras de recurso, que devem obedecer o

cronograma de desembolso previsto no convênio ",

Não obstante o entendimento da Coordenadora de Convênios - DINCIMINC,

encaminhando o processo para liberação dos recursos, consta no processo, fi. 502, cópia do já

mencionado Parecer nO 252/2012/CONJVR-MINCICGUlAGV, que não deixa dúvidas quanto à

exigência de situação regular no caso de débitos junto ao INSS.

Esse também é o entendimento da Coordenadora de Execução Financeira em seu

Despacho n° 577512012/CEF/CGEXlSPONSE, de 2911212012 (fi. 503), que devolveu o

processo à Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura CulturallDlNC, em 29112/2012,

para as providências cabíveis, considerando a pendência em voga e sem realizar a liberação dos

recursos.

Já à fi. 504, consta nova consulta ao CAVC, de 11/0112013, demonstrando a

regularidade da convenente quanto às certidões exigidas.

Contudo, no Despacho n° 025/2013-DINC, de 11/01/2013, fi. 506, a Coordenadora de

Convênios-Substituta-DINC/SE, considera que houve restrição quanto à regularidade fiscal à

época da assinatura do convênio, o teor do Parecer n° 25212012/CONJVR-MINCICGUlAGV, fi.

502, pauta a assinatura do convênio na regularidade do item 4.4 - Regularidade Previdenciária e /,..p

.---\.L/
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sugere o encaminhamento do processo à CONJUR, para análise e manifestação acerca do

assunto e avaliação dos autos.

Da análise daquela área jurídica foi lavrado o Parecer n° 30/20\3/CONJUR

MINC/AGU, fl. 510, em que restou concluso o entendimento que a celebração do convênio

ocorrera em desacordo com as exigências legais cabíveis, restando assim, a nulidade do

instrumento, não podendo gerar efeitos.

Conclui, ainda, o órgão de Consultoria Jurídica daquele Ministério, que tal atitude não

deve prejudicar a firmatura de um novo instrumento para a execução do objeto pretendido.

Foi também juntada ao processo, fls. 511/5\3, a NOTA n° 379/2012/CONJUR

MINC/CGUlAGU, de 30/12/2012, emitida em análise ao processo n° 01400.029869/2012-38,

que expressa entendimento reafirmando sobre a necessidade das consultas referentes aos débitos

previdenciários.

Essa mesma opinião é exarada no Despacho nO 54/2013/CONJUR-MinC/CGUlAGU, de

16/01/2013, fls. 514, assinado pela Advogada da União Coordenadora-Geral de Convênios e

Editais de Seleção Pública que acolhe o Parecer nO 30/2013/CONJUR-MINC/AGU e observa

ainda:

"que não resta dúvida quanto à necessidade de conferência do item 1.2 do CAUC (conforme exposto em

diversas manifestações desta Consultaria e no item 5 do Parecer acima aprovado), tendo em vista a

definição deste, constante do próprio sistema:

'1.2. Regularidade quanto a contribuições previdenciárias

Fonte: Receita Federal do Brasil

Descrição: Regularidade Quanto a Contribuições Previdenciárias, conforme dados da Certidão Negativa

de Débito (CND), relativa às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a

terceiros, incluindo as inscrições em Dívida Ativa do INSS (oo.) " grifos no original.

Portanto já havia, no âmbito do MinC, posicionamento da área jurídica em data pretérita

à assinatura do convênio, sobre a legalidade das exigências em tela, que não foi considerada no

momento da assinatura do convênio.

Não há o registro de outros documentos nos autos do processo n° 01400.037676/2011

70, referente ao convênio Siconv nO 761831 até a expedição da Solicitação de Auditoria n°

20\305606/001, protocolada na perante a Unidade em 20/03/2013, que solicitou o processo no

âmbito da presente Auditoria Anual de Contas.

Não há o registro da realização de licitação pela convenente ou do início da execução do

objeto até a publicação, em 22/03/20\3, do Aviso de Cancelamento do convênio.

Registre-se, ainda, que não constam no processo quaisquer documentos que comprovem

que a convenente tenha sido informada do conteúdo dos pareceres da CONJUR supracitados ou

da expedição de qualquer notificação sobre o cancelamento, além da publicação no DOU.

Dinheiro público é da sua conta.

.-----ê . .,,0..
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Em consulta ao Siconv realizada em 02/05/2013, verificou-se que o convênio continua -

na situação de "Em Execução", Empenhado e Publicado, mas sem a liberação das parcelas

registradas no Cronograma de Desembolso.

Faz-se mister lembrar que a área de convemos teria tempo hábil para solicitar a

regularização da situação junto ao convenente e não o fez. Não diligenciou a convenente quanto

à necessidade das certidões faltantes, tampouco encaminhou o processo para nova apreciação da

Consultoria Jurídica da pasta. Somente em 1110112013 a Coordenadora Substituta emitiu opinião

sobre o motivo da assinatura do convênio em situação irregular, desconsiderando opinião da área

jurídica.

Desta forma, o trâmite do processo no âmbito do MinC remonta a 06/10/2011, quando o

Secretário-Executivo solicitou abertura do Siconv para recebimento das propostas aprovadas na

2' Reunião da Comissão do Fundo Nacional de Cultura, entre eles a Construção do Espaço Mais

Cultura em Bento GonçalveslRS, objeto deste convênio, cujo compromisso orçamentário

ocorreu também naquele exercício de 20 II.

Da análise dos autos do processo, foram evidenciadas as seguintes situações que

culminaram no cancelamento da avença:

De acordo com o Parecer nO 48112012/CONJUR-MINC/CGU/AGU, de 26/0612012, fls.

403/404-verso:

"31. Por fim. vale lembrar que, no caso de transferências de recursos federais a Estados, Distrito

Federal e Municípios. destinados à execução de ações culturais, a exigência de conferência da

regularidadefiscal do convenente no Cadin e no Siafi está afastada. à exceção dos débitos junto ao INSS.

conforme exposto no Parecer n° 2521201OICONJUR-MINCICGUIAGU, emitido no processo n°

01400.00826912012-36 ".

3.1.1.3 INFORMAÇÃO

Assinatura do convênio nO 761759 com ente em situação irregular no CAVC, em razão de

decisão judicial.

Em análise aos autos do convênio Siconv nO 761759, verificou-se que consta consulta ao

CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias) efetuada em

26/06/2012 (fls. 788) em que há o registro da falta de comprovação de adimplência para o item

4.4 "Regularidade previdenciária".

Com o mesmo teor, consta consulta ao CAUC efetuada em 3010712012 (fls. 801) em

que há o registro da falta de comprovação de adimplência para o item 4.4 "Regularidade

previdenciária" .

Em razão disso, foram juntados aos autos copIa da decisão que concedeu tutela

antecipada ao Município de Várzea Paulista (Processo nO 0007582-58.2012.4.03.6128 da I' Vara

Federal de Jundiaí/SP, fls. 802/819).

A Unidade solicitou, então, novo pronunciamento da Consultoria Jurídica que, por meio

da Nota n° 28712012/CONJUR-MINC/CGUlAGU, de 30107/2012, fi. 822, considerou que "ant�,j'-
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a vigência da decisão judicial exarada, a irregularidade do Município constatada no CAVC

(jl. 801) não pode ser considerada 6bice à celebração do convênio em tela" (grifo no original).

A mesma Nota afirma que para os demais requisitos a celebração do convênio devem

ser avaliados "lembrando que a Decisão Judicial não prejudica a avaliação de conveniência e

oportunidade (mérito administrativo) do convênio'".

3.1.1.4 CONSTATAÇÃO

Assinatura do convênio nO 761759 sem novo pronunciamento da Consultoria Jurídica do

Ministério sobre o atendimento às recomendações por ela expedidas.

Em análise aos autos do convênio Siconv nO 761759, evidenciou-se que, por meio do

Parecer n° 512/2012lCONJUR-MINCICGU/AGU, de 03107/2012, fls. 7961798, a Consultoria

Jurídica do MinC se posicionou no sentido da possibilidade da celebração do convênio, desde

que atendidas as 13 recomendações listadas nas letras "a" a "n" do item 33 do referido Parecer.

Como já mencionado, o convênio foi assinado em 30/07/2012. Contudo, não houve

nova manifestação da Consultoria Jurídica sobre o atendimento às recomendações antes ou

depois da assinatura do convênio.

Ressalte-se que os autos do convento retomaram à CONJUR em 30/07/2012 para

pronunciamento sobre decisão judicial em benefício da convenenle, momento em que foi

expedida a Nota nO 287/2012/CONJUR-MINCICGUlAGU, fi. 822, mas não há análise referente

ao atendimento às recomendações listadas no Parecer supracitado.

Sobre o assunto, o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 dispõe que:

"Arf. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo,

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta

de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. e ao qual serão juntados oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação. bem como as dos contratos, acordos, convênios ou

ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Verifica-se, portanto, que é necessária a aprovação do convênio pela Consultoria

Jurídica, o que requer o atendimento às recomendações por ela expedidas, sobre as quais se faz

necessário que a própria CONJUR se pronuncie.

o Tribunal de Contas da União acompanha o mesmo entendimento, exarado no Acórdão

TCU nO 52 1120 I 3-Plenário, listado no "Informativo de Licitações e Contratos n° 143" do

Tribunal de Contas da União:

"As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, devem ser previamente examinadas e

aprovadas por assessoriajurídica, em razão do disposto no art. 38, parágrafo único, do Lei 8.666/1993.

Caso o órgão jurídico restitua o processo com exame preliminar, faz-se necessário o seu retorno, após

o saneamento das pendências apontadas, para emissão de parecerjurídico conclusivo

(... ). Em relação à falha apontada, deu ciência ao /npe de que "em razão do disposto no arf. 38,

parágrafo único. da Lei 8.666//993, as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,

necessitam ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. de modo

--', II-
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que. havendo o órgão jurídico restituído o processo com exame preliminar, torna-se necessário o réramo - -' ..

desse, após o saneamento das pendências apontadas, para emissão de parecerjurídico conclusivo, sobre

sua aprovação ou rejeição" (grifos no original).

Causa

Falha nos controles internos da DINC no que diz respeito ao estabelecimento de fluxo

processual que permitisse que o convênio somente fosse assinado após o atendimento às

recomendações expedidas pela Consultoria Jurídica.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando nO 124/2013-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, anexo ao Ofício

n° I 81/SE/MinC, de 13/0512013, a Unidade informou que:

"Foi constatado que o processo retomou a Consultaria Jurídica do Ministério, mas a mesma não se

manifestou sobre o atendimento das referidas recomendações. Assim o processo retomará a Douta

CONJUR pra análise e manifestação dofato".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201205606/007, de

21/0512013, a Unidade informou, por meio do Memorando n° l51/2013-DINC/SE-MinC, de

04/06/2013 (encaminhado por e-mail a esta Unidade Técnica) que "o convênio retornará para a

CONJUR para que a mesma se manifeste sobre o atendimento das referidas recomendações".

Análise do Controle Interno

Como já explicitado, os autos, de fato, retomaram à CONJUR em 30/07/2012, mas para

que ela se pronunciamento sobre decisão judicial em benefício da convenente, e não sobre o

atendimento das 13 recomendações contidas no Parecer nO 5 I 2/20 I2/CONJUR

MINC/CGU/AGU, de 03/0712012, fls. 796/798.

Evidencia-se que, de fato, o convênio foi assinado sem o posicionamento definitivo da

CONJUR sobre o atendimento das suas recomendações e, consequentemente, sem que tivesse se

manifestado, conclusivamente, sobre a regularidade do convênio.

Quanto à manifestação adicional da Unidade, em resposta à Solicitação Final de

Auditoria nO 201205606/007, de 21/05/2013, que reitera que o convênio será encaminhado à

CONJUR, a adoção da providencia será verificada por esta Unidade Técnica no ãmbito do

acompanhamento do atendimento às recomendações expedidas no presente Relatório de

Auditoria.

Recomendação 1:

Somente realizar a assinatura de novo convênio para o mesmo objeto ou liberar recursos para o

convênio 761759 após manifestação da CONJUR a respeito da implementação de suas

recomendações.

Dinheiro público é da sua conla.
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3.1.1.5 CONSTATAÇÃO

Aceitação de percentual de BDI sobre material em percentual igual ao de serviços, em

contrariedade à jurisprudência do TCU no orçamento da obra do Convênio n° 761759.

o Tribunal de Contas da União possui jurisprudência firmada no sentido de que devem

ser utilizados percentuais de BOI diferenciados para os itens relativos a materiais e a serviços,

quando da elaboração de orçamentos de obras pela Administração Pública, conforme se verifica

na Súmula TCU n° 253:

"Comprovada a inviabilidade técnico-econâmica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da

legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica. que

possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas, e que representem

percentual significativo do preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e

Despesas Indiretas - BDI reduzi<Úl, em relação à taxa aplicável aos demais itens".

No mesmo sentido, podem também ser citados o Informativo de Jurisprudência sobre

Licitações e Contratos n° 16/2010 e os Acórdãos nOs 1.600/2003, 1.020/2007, 1.599/2008 e

2.875/2008, todos do Plenário do TCU.

Conforme o Despacho n° 070/2012 - DINCIMINC, de 20106/2012, 11. 741 dos autos do

convênio Siconv n° 761759, o Coordenador da Diretoria de Infraestrutura Cultural da Secretaria

Executiva, CPF ***.473.261-**, orienta o parecerista no sentido em que a aferição "dos custos

relacionados à execução da obra deverá ser procedido com referência à Tabela SINAPIICaixa

Econômica Federal", e que "o percentual de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) aceitável

para os projetos (meta obra) que tramitam naquela coordenação é de 25%".

Registre-se que a planilha de custos apresentadas às folhas 7591768, não indica o

percentual de BOI utilizado.

Contudo, consta no Parecer Técnico Conclusivo de 19106/2013, I1s. 7791781, o item "Os

custos previstos no orçamento do projeto estão adequados aos preços de mercado?" a informação

"O índice de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) apresentado na planilha orçamentária é

de 20%, estando em conformidade com o percentual máximo de referência admitido pela

concedente", o que está em conformidade com o art. 29 da Portaria Interministerial n° 507/20 II.

Verifica-se, assim, ter sido aplicado o percentual de BOI em 20%, linearmente,

independentemente de serviço ou material.

Causa

Falha nos controles internos no que diz respeito ao monitoramento das determinações

expedidas pelo Tribunal de Contas da União.

Manifestação da Unidade EX3nÚnada

Por meio do Memorando nO I 24/201 3-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, anexo ao Ofício

n° 18I1SElMinC, de 13/05/2013, a Unidade informou que:

..-----(�
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"O relatório de Auditoria nO 201305606/006 aponta a não apresentação de percentual �sPP! n<L
orçamento constante às fis, 7591768. De fato, foi verificado que a informação acerca do percentual do

mesmo não consta na citada planilha. Porém, registra-se que o percentual de BD! foi identificado,

anteriormente, na planilha às fis. 522 a 531, sendo o mesmo de 20%. Percentual este identificado de

modo correto pelo Parecer Técnico Conclusivo àsfis. 759 a 768 do processo, registrado no S!CONV em

20 dejunho de 2012.

Acerca da aplicação de BD! deforma linear, para a planilha de obras, relativa à execução da Meta 01 e

no valor de R$ 1.658.150,11, informa-se que foi procedida nova análise do orçamento, não tendo sido

verificado itens que incidem em aplicação de BD! reduzido, conforme entendimento dos técnicos da

DINC".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria nO 201205606/007, de

21105/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nO 151/2013-DINC/SE-MinC, de

04/06/2013 (encaminhado por e-mail a esta Unidade Técnica) que:

"Os despachos que demandam a análise de pareceristas da Diretoria de 1nfraestrutura Cultural

foram reformulados de modo a atender a esta e a outras questões apontadas nas auditorias

realizadas, conforme Anexo 01.

Também foi formulado documento - anexo ao modelo de Projeto Básico disponibilizado aos

proponentes - contendo orientações acerca da apresentação dos orçamentos que compõe as

propostas, incluindo as questões referentes ao BDI reduzido, apontadas pela auditoria. Os

mesmos serão apresentados aos proponentes na fase inicial de instrução das propostas.

Conforme Anexo 02,

(... )

Cabe informar que está em fase final de revisão o Manual Técnico da DINC que visa orientar o

proponente acerca da correta instrução das propostas, no que concerne à apresentação dos

projetos técnicos de arquitetura e urbanismo e demais questões de ordem técnica apontadas na

Portaria Interministerial50712011 (BDI, SINAP1, LICENCiAMENTOS, PROPR1EDADE, ETC).

O referido manual, a ser publicado, será também a referência base das análises dos pareceristas

que prestam serviço à diretoria.

Foi anexada no SICONV, assim como encaminhado por email.adiligência técnica

01712013/DINC/SE contendo a solicitação (entre outras) de revisão do percentual de BD1 em

atenção àjurisprudência do TCU, conforme Anexo 03" (grifo no original).

Análise do Controle Interno

o fato apresentado diz respeito à situação em que os pareceristas ou os responsáveis

pela análise das planilhas de custos do projeto não consideraram o teor da Súmula TCU

153/2010, no sentido em que itens referentes à aquisição ou fornecimento de materiais devem ter

o percentual de BDI reduzido, haja vista que tais itens já trazem embutidos em seus preços finais

o percentual de lucro. A aplicação de BDI máximo majora o custo final desses itens, cuja

executora do projeto, na maioria dos casos, é meramente repassadora (ou seja, os adquire para a

utilização na execução dos projetos).

Ao informar que "foi procedida nova análise do orçamento, não tendo sido verificado

itens que incidem em aplicação de BDI reduzido, conforme entendimento dos técnicos da

DINC", a Unidade não apresentou comprovação documental de que essa análise tenha sido

realizada e da forma como foi realizada.

---<lO'
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Pela situação apresentada, faz-se necessário que a Unidade internalize entendimento

para nortear as análises, considerando o teor da Súmula TCU 153/2010, quanto à aplicação de

BOI reduzido para os itens referentes a fornecimento ou aquisição de materiais.

No que diz respeito à manifestação da Unidade em resposta à Solicitação Final de

Auditoria n° 201205606/007, verifica-se que a Unidade já está enviando esforços no sentido de

aprimorar os seus controles internos, mediante a reformulação dos despachos que demandam a

análise de pareceristas e a formulação de orientações aos proponentes acerca da apresentação dos

orçamentos que compõe as propostas.

No que diz respeito à elaboração do "Manual Técnico da DINC" e da revisão do BD!,

as providências adotadas pela Unidade serão monitoradas durante o acompanhamento da gestão,

no âmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 1:

Expeça orientação formal aos pareceristas técnicos, seja por meio de manual ou outro

normativo, para que, na análise dos orçamentos de obras incluídos nos planos de trabalho dos

convênios, seja seguida a orientação da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais

especificamente a orientação de utilização de BOI diferenciado para materiais e serviços.

Recomendação 2:

Diligencie a convenente para que seja revisto o BOI aplicado sobre os materIaiS na

planilha orçamentária da obra do convênio n° 765344, de modo a seguir a orientação da

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mais especificamente a orientação de utilização

de BOI diferenciado para materiais e serviços.

3.1.1.6 CONSTATAÇÃO

Não demonstração da realização de análise dos custos da obra do convênio n° 761759 de

acordo com o art. 29 da Portaria Interministerial n° 507/2011.

Sobre a análise do orçamento das obras, no âmbito das transferências voluntárias, a

Portaria Interministerial nO 507/2011 estabelece que:

"Art. 29. A análise do preço orçado deverá considerar:

I - a análise do custo orçado, realizada por meio da seleção das parcelas de custos mais

relevantes, identificadas por meio da aplicação do método denominado curva ABC,

contemplando no mínimo /0% (dez por cento) do número de itens da planilha que somados

correspondam ao valor mínimo de 80% (oitenta por cento) do valor total das obras e serviços de

engenharia orçados; e

II - o BDI orçado, devidamente detalhado naforma estabelecida nesta Portaria, que não poderá

ser superior ao BDI de referência estabelecido pelo concedente, salvo em condições especiais

devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional

habilitado e aprovado pelo concedente.

Parágrafo único. O custo global orçado pelo convenente não poderá ultrapassar o custo global

de referência ".

Dinheiro público é da sua conta.
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Em análise ao processo n° 01400.026474/2009-88, referente ao convênio Siconv n°

761759, verificou-se que, por meio do registro no Despacho nO 070/2012 - DINCIMINC, de

20/06/2012, fl. 741, o processo foi enviado para a análise com a indicação de que "o aferimento

dos custos relacionados à execução da obra deverá ser procedido com referência à Tabela

SINAPIICaixa Econômica Federal" e conforme as exceções previstas no art. 30 da PI n°

507/2011.

Assim, foi emitido o Parecer Técnico, fls. 779/781, da lavra do parecerista de CPF nO

***.769.861-**. Contudo, no que diz respeito à verificação da curva ABC dos itens da planilha

orçamentária, não há nenhum registro no referido Parecer ou mesmo em outro documento do

processo.

o parecer está estruturado na forma de perguntas e respostas. Para a pergunta "os custos

previstos no orçamento do projeto estão adequados aos preços de mercado?" há a resposta

"Sim. Os custos previstos no orçamento estão adequados aos praticados no mercado da região e

as demais tabelas de referência, considerando que o proponente ajustou os valores da proposta ao

que foi sugerido pelos pareceres às fls. 740 a 743 e 747 a 748" e a informação sobre as fontes de

consulta utilizadas.

Não há, portanto, registro da avaliação da curva ABC, do valor total analisado e dos

itens considerados na análise.

Causa

Ausência de aderência dos fluxos de trabalho da DINC/SE às disposições da Portaria

Interministerial n° 507/2011, no que diz respeito à realização de convênios para a realização de

obras.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 124/2013-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, anexo ao Ofício

nO 181/SElMinC, de 13/05/2013, a Unidade informou que:

"Defato o modelo de parecer técnico disponibilizado pela DINC não apresente tópico específico para o

registro do método de análise adotado, ficando ao critério do parecerista o registro da informação no

tópico (I) INFORMAÇÕES ACERCA DO PARECER do item (7) PARECER. Entende-se que o An. 29 da

Portaria Inteministerial determina que a 'análise de preços deverá considerar' a utilização do método

conhecido como curva ABC. Isto posto, a orientação repassada pela Diretoria aos que exercem afunção

de análise técnica é a de utilização da curva ABC para avaliação dos orçamentos apresentados. No

entanto, nos casos de orçamentos com o número reduzido de itens, esta Diretoria recomenda aos

pareceristas a análise integral dos orçamentos, item por item.

Para os projetas que tramitam na DINC, informa-se que o valor global analisado se demonstra no

campo 6 (ANÁL/SE TÉCNICA DA PROPOSTA) do modelo de parecer técnico, tópico INDICAÇÃO DOS

VALORES SOL/CITADOS E SUGERIDOS PARA A APROVAÇÃO. OS ajustes eI ou supressões que as

análises possam sugerir são registrados no tópico INDICAÇÃO DOS ITENS ORÇAMENTÁRIOS
AJUSTADOS/ SUPRIMIDOS, que devem ser (quando) apresentados acompanhados de respectiva

justificativa. Quando não há ajustes el ou supressões resultantes da análise. costuma-se excluir este

tópico do parecer, entendendo-se não haver óbices acerca do orçamento avaliado. Registra-se, ainda, no /�
/'(0-.
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modelo de parecer técnico, o tópico DOCUMENTOS DE REFERENCIA, que relaciona os orçamentos,

projetos e demais documentos técnicos objetos da análise realizada.

Cabe observar que pode ocorrer de o valor analisado pela DINC não corresponder ao valor global da

proposta, no caso de propostas que necessitem de análise complementar de áreas especificas do MINC;

por exemplo, equipamentos de porte para teatro (FUNARTE), acervos de livros (FBN), etc. Quando

assim, os pareceres apresentam o resultado da análise pertinente à DINe e indicam a necessidade de

análise complementar da anidade específica, de modo a se alcançar a avaliação técnica integral da

proposta, que deverá ser, porfim, demandada e consolidada pela própria DINe.

Embora o modelo de parecer disponibilizado pela DINC não apresente tópico especifico para o registro

do método de análise adotado, ou mesmo para incorporação de memórias de cálculo referente às

análises, registra-se que todos os pareceristas que aluam na DINe são orientados a preservar suas

memórias de cálculo das analises realizadas na pasta Cronos desta DiTetoria, para consultas e aparte às

demais etapas de execução dos convênios.

A partir da presente data, incluiremos no Parecer Técnico Modelo, o registro do método de análise e a

incorporação das respectivas memórias de cálculo".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201205606/007, de

21105/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nO 15112013-DINC/SE-MinC, de

04/06/2013 (encaminhado por e-mail a esta Unidade Técnica) que:

"Propostas de Recomendafões da CGUpara a constatação 014

(I) Incorpore ao modelo de Parecer, expedido pelos pareceristas técnicos, a demonstração da realização

de análise dos custos das obras objeto de convênio, nos tennos do ar1. 29 da Portaria Interministerial nQ

507120/l.

Providências

Recomendação atendida. Ver novo modelo de parecer, conforme Anexo 04.

As informações acerca da análise dos termos do art. 29 da Portaria Interministerial n° 507120/l também

foram destacadas no novo modelo de despacho que demanda parecer técnico (ver anexo 01).

(2) Realize levantamento dos equipamentos e materiais necessários para que a DINC/SE possua

estrutura suficiente para a realização do acompanhamento e da fiscalização da execução das obras

executadas no âmbito dos convênios em que a DINe/SE é concedente dos recursos, nos tennos do art. 66

da Portaria Interministerial n° 507120l/.

Providências

Será realizado levantamento a ser apresentado à Secretaria-Executiva do Mine. Estão previstos

instrumentos para medição de obra, computadores portáteis, com softwares especificos da área de

arquitetura e projetas complementares, e máquinasfotográficas.

(3) Designe representante da concedente e registre-o no Siconv, para cada um dos convênios concedidos

e/ou geridos pela DINC/SE, nos termos do art. 67 da Portaria Interministerial n° 50712011.

Providências

Está em andamento a publicação de uma portaria deseignando a servidora {omissisI para a função. Tão

logo sejapublicada no DOUserá realizado o registro no S/CONV;

(4) Para que a atuação dos representantes do concedente seja efetiva no acompanhamento da execução

dos convênios, ao designar os representantes providencie para que recebam orientações sobre as

atividades que devem desempenhar e a capacitação necessária para o desempenho das suas atividades.

Providências

Está sendo providenciada solicitação de cursos especificos, junto ao Setor de Recursos Humanos �-/
- � C
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ri, O a or�-;a--l

Mine, para capacitar o pessoal designado ao acompanhamento efiscalizaçaõ dos convênios. 1J�a-se L-
que esta dirtoria tem estimulado os funcionários a parcticipar dos cursos de capacitação (confonne

áreas de atuação) que já vêm sendo ofertados.

(5) A partir da designação dos servidores para o acompanhamento dos convênios pactuados e/ou geridos

pela DINC/SE, bem como do conhecimento das demais atividades relacionadas às fiscalizações das

transferências voluntárias no âmbito da Diretoria. realize o levantamento das necessidades de pessoal,

de modo a verificar o quantitativo de servidores necessários para a realização dessas atividades.

Providências

Será realizado o levantamento requisitado.

(6) Regulamente a execução e o acompanhamento da implementação de obras não enquadradas no

conceito de pequeno valor, conforme o disposto no art. 69, parágrafo único, da Portaria Interministerial

n° 507120I/.

Providências

Serão providenciados instrumentos de regulamentação da prática conforme a PI507120l/.

(7) Estabeleça planejamento periódico para a realização de fiscalizações nos objetos conveniados, nos

termos da Portaria Interministerial n° 507120// e da regulamentação estabelecida pelo art. 69,

parágrafo único, da referida Portaria.

Providências

Será realizado o planejamento requisitado.

(8) Após a realização do levantamento dos equipamentos e do quantitativo de pessoal, necessarlOs à

realização das atividades de acompanhamento e fiscalização dos convênios, caso a DINC/SE conclua

que, de fato, os equipamentos e o quantitativo de pessoal atualmente disponíveis são insuficientes, avalie

a conveniência e a oportunidade da realização de novos convênios sem a devida estrutura fisica e de

pessoal para o seu acompanhamento.

Providências

Serão consideradas as recomendações acima apresentadas".

Análise do Controle Interno

Tal situação é análoga a dos registros para a Secretaria-Executiva, quando a Unidade

afirma que orienta os pareceristas a utilizar o método de análise da curva ABC e que, embora o

modelo de parecer disponibilizado pela DINC não apresente tópico específico para o registro do

método de análise adotado, também os orienta a preservar as suas memórias de cálculo na rede

locai. Contudo, não foram apresentadas evidências do repasse dessas orientações aos

pareceristas.

Relembre-se a necessidade de padronização dos procedimentos e das instruções

operacionais, além da formalização dos mesmos e a disseminação desse conhecimento e

mecanismos de controle entre os servidores, funcionários e prestadores de serviço em geral, na

busca por ambiente de controle satisfatório e efeti vo para o atingimento das finalidades do órgão.

Assim, para que as ações a serem implementadas pela DINC/SE também se estendam às

demais Unidades Gestoras do FNC, faz-se necessária a instituição de mecanismos para registro

do método de análise e incorporação das respectivas memórias de cálculo, mediante sua inclusão

no Parecer Técnico Modelo, conforme informado pela DINe/SE.

Dinheiro público é da sua conta.
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Registre-se, por fim, a boa prática na Unidade no sentido de providenciar análise técnica

especializada ao buscar o apoio de outras Unidades do MinC, como a Fundação Nacional de

Artes - Funarte e a Fundação Biblioteca Nacional - FBN. Da mesma maneira, é salutar que o

modelo de Parecer Técnico também abranja o registro das cotações de preços realizadas por

essas Unidades, a exemplo da realização da análise dos valores orçados para a aquisição de

equipamentos.

Ademais, as informações colhidas na execução desta ação de controle, indicam que a

Unidade não possui estrutura operacional suficiente para a realização de acompanhamento e

fiscalização de obras por meio de convênios, nos termos exigidos pelo Parágrafo Único, da
Portaria Interministerial nO 50712011, a seguir transcrito:

"Art. 66. O concedente deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de

acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no

instrumento, programando visitas ao local da execução com tal finalidade que, caso não ocorram,

deverão ser devidamente justificadas.

Parágrafo único. No caso de realização de obras por convênio, (} concedente deverá comprovar que

dispõe de estrutura que permita acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, de forma a garantir a

regularidade dos atas praticados e a plena execução do objeto, nos termos desta Portaria, em especial (}

cumprimento dos prazos de análise da respectiva prestação de contas".

Com o objetivo de verificar se a DINC possui estrutura para acompanhar e fiscalizar os

convênios firmados, incluindo aqueles que se destinam à realização de obras de engenharia,

solicitou-se à Unidade informações relativas ao quantitativo de pessoal e aos recursos materiais

disponíveis para a gestão das transferências voluntárias na referida Diretoria.

Em resposta, por meio do Memorando nO 076/2013-DINC/SE-MinC, de 26/0312013,

anexo ao Ofício n° 98/SElMinC, a Unidade informou que:

"Item 1.4././ (5.4./): Análise das propostas:

Documental/legal - 02 servidores.

Instrução Técnica parafins de análise - 2 servidores.

Fiscalização-D/ servidor.

Prestação de Contas - D/ servidor.

Item /.4./.2 (5.4.1): Considerando o volume de processos/ convênios sob responsabilidade desta

Diretoria e (} aluai quadro de servidores envolvidos nas diversasfases, (} quantitativo é insatisfatório.

Item /.4.2./ (5.4.2): Não há no momento equipamentos de cinefotografia/localização medição.

Item /.4.2.2 (5.4.2): Os recursos materiais disponíveis são suficientes".

Nota-se, portanto, que a DINC/SE possui seis servidores envolvidos na gestão das

transferências voluntárias, e apenas um dedicado à fiscalização, ao passo que, dos 10 maiores

convênios firmados em 2012 pela Unidade, 60% envolviam a realização de serviços de

engenharia, ou 81,70% dos recursos. Em menor medida, apesar de citar que os materiais

disponíveis são suficientes, a Unidade afirmou não existir equipamentos que suportem as

atividades de acompanhamento e fiscalização em obras.

A tabela a seguir demonstra a representatividade dos convênios firmados pela DINC/SE

cujos objetos se referem a obras, pois, conforme dito anteriormente, dos 10 convênios de valores

mais elevados em execução em 2012, 06 tem como objeto a execução de obras e totalizam

81,70% desses recursos:

--(ê"fU
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..

N° Objeto do Convênio
Valor do Envolve

Convênio obras?

O Objetivo geral e a etapa estrutural da construção do Museu da

760310
Musica e Teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, no terreno

19.092.488,10 Sim
cedido pela Prefeitura de Porto Alegre especialmente para esta

finalidade.

765344 Coostrução de Centro Cullural - Teatro e Espaço Cultura. 2.300.000,00 Sim

Prover a Sala Cecília Meireles da infraestrutura necessária em

768808 mobiliário e equipamentos para complementar o escopo de sua 2.000.000,00 Não

reforma.

765347 Construçao do espaço mais Cultura em BebedourolSP. 1.750.148,85 Sim

Realizar o projeto Teatro Essencial Transformação, Criação e Vivência

da Cidadania, com o objetivo de atingir um publico global aproximado

de 11.920 pessoas e oferecer as comunidades do Complexo Alemão,

751912 com especificidade para a faixa etária de 15 a 24 anos, a oportunidade 1.500.000,00 Não

de aprendizado dos conteúdos de arte, civilidade, ética, socialização,

educação e convívio civil, resultando num trabalho com fins artísticos e

sociais.

Reformar e equipar espaço público para construção do Espaço Mais

Cultura Centro Cultural de Mangabeira, no município de 10ao Pessoa,

755165 PB, contando com palco para a realização de diversas atividades 1.442.831,44 Sim

culturais, inclusive Espaço Cinema; atelies; centro de inclusão digital;

biblioteca e Esoaco Memória.

Realização de Evento Cultural voltado para os segmento musical,

dança, humorismo, poesia, artes circenses e teatro, denominado

765339
Festival de Artes, abrangendo a participação de produtores culturais em

1.399.791,00 Não
22 municípios do Estado de Rondônia, contribuindo para facilitar o

acesso aos meios de promoção, divulgação e valorização através da

difusão das obras em eventos oromovidos pelo Estado.

768811
Modernizar a Casa de Cultura Laura Alvin, ampliando seus espaços e

1.000.000,00 Sim
melhorando sua infraestrutura.

753852
O objeto do convênio refere-se a compra de equipamentos e mobiliário

1.000.000,00 Não
para o Cine Teatro de Pamamirim.

767473
Construção do Espaço Cultural na Praca Mario Batista na cidade de

755.726,72 Sim
Camacan- BA

Da relação de convênios, verifica-se que nenhum dos convênios listados se enquadra no

conceito de "obras e serviços de engenharia de pequeno valor" do art. 77 da Portaria

Interministerial nO 507/2011, que são aquelas "apoiadas financeiramente por contratos de

repasse cujo valor de repasse seja inferior a R$ 750.000,00".

Outro fato, é que apesar de se tratarem de obras, em consulta ao Siconv, não foram

identificados os representantes do concedente para os convênios nOs 761831 e 761759, inclusive

ao se consultar a aba "Acompanhamento e Fiscalização", conforme exigido no art. 67, da

Portaria Interministerial nO 507:

"An. 67. A execução do convênio será acompanhada por um representante do concedente, especialmente

designado e registrado no S/CONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

* / ° O concedente deverá registrar no S/CONV os atos de acompanhamento da execução do objeto e

fiscalização do convênio, conforme disposto no art. 30".
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realização de fiscalizações físicas e presencIais pela Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural - DINC/SE quanto ao planejamento e respetiva realização, os

quantitativos de transferências, dentre outros dados relevantes para o contexto das atividades de

fiscalização desenvolvidas pela Unidade relativamente às transferências voluntárias por ela

concedidas e não apenas aos processos selecionados na amostra para análise.

Em resposta, por meio do Memorando na 076/2013-DINC/SE-MinC, de 26/0312013,

anexo ao Ofício na 98/SElMinC, a Unidade informou que:

"Itens /.2 a /.2.2 (5.2. /): Sim. Não há planilha a apresentar, considerando as seguintes colocações: com

relação aos convênios listados no memorando 223. ainda não ocorreram liberaç(jes dos recursos

financeiros previstos no cronograma de desembolso, não incorrendo em ações de rotina de

acompanhamento efiscalização das transferências ".

Em que pese a manifestação da Unidade a respeito da não possibilidade de se apresentar

o plano de fiscalização e sua respectiva execução em razão da não ocorrência de liberações

financeiras, desde já é preciso complementar as considerações específicas a respeito das

obrigações do concedente quando se trata de execução de convênios por meio de obras.

Nessa linha, cumpre mencionar as prescrições do art. 69, da Portaria Interministerial na

507/20 II, de que a execução e o acompanhamento da implementação de obras não enquadradas

no conceito de pequeno valor devem ser realizadas por regime especial de execução, com os

seguintes requisitos:

"Art. 69. A execução e o acompanhamento da implementação de obras não enquadradas no conceito de

pequeno valor deverá ser realizado por regime especial de execução, disciplinado pelo concedente, que

deverá prever:

I - estratificação das formas de acompanhamento porfaixa de valor do convênio:

/l - requisitos e condições técnicas necessárias para aprovação dos projetas de engenharia;

/lI- elementos mínimos a serem observados naformação dos custos do objeto do convênio;

IV - mecanismos e periodicidade para aferição da execução das etapas de obra; e

V - dispositivos para verificação da qualidade das obras.

Parágrafo único. O concedente terá o prazo de 12 (doze) meses contados da publicação desta Panaria

para disciplinar (} disposto neste artigo ".

Por fim, é preciso registrar que a Portaria Interministerial na 50712011, no Inciso I, art.

50, determina que a fiscalização, pelo concedente, consiste em ateste da aquisição de bens e da

execução dos serviços realizados no âmbito do convênio a cada medição, por meio da

verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medições com os quantitativos

efetivamente executados. Por isso, depreende-se a exigência em vigor de que a Unidade

concedente demonstre a capacidade operacional em acompanhar e fiscalizar a realização de

obras por meio de convênios.

"Arf. 5°Ao concedente caberá promover:

* 2° A fiscalização pelo concedente consistirá em:

I - ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no âmbito do convênio a cada

medição, por meio da verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medições com

os quantitativos efetivamente executados, (... ) ".

No que diz respeito às manifestações apresentadas em resposta à Solicitação Final de

�"'lf'/
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Auditoria, verifica-se a Unidade está envidando esforços no sentido de solucionar as sk�ç�es 'L.-- .. "
evidenciadas no presente Relatório de Auditoria, tendo, inclusive, já incorporado ao modelo de

Parecer, expedido pelos pareceristas técnicos, a demonstração da realização de análise dos custos

das obras objeto de convênio, nos termos do art 29 da Portaria Interministerial n° 5071201 I.

Registre-se, por fim, que as providências adotadas pela Unidade serão monitoradas

durante o acompanhamento da gestão, no âmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 1:

Para que a atuação dos representantes do concedente seja efetiva no acompanhamento

da execução dos convênios, ao designar os representantes providencie para que recebam

orientações sobre as atividades que devem desempenhar e a capacitação necessária para o

desempenho das suas atividades.

Recomendação 2:

Estabeleça planejamento periódico para a realização de fiscalizações nos objetos

conveniados, nos termos da Portaria Interministerial n° 507/20 II e da regulamentação

estabelecida pelo art. 69, parágrafo único, da referida Portaria.

Recomendação 3:

Após a realização do levantamento dos equipamentos e do quantitativo de pessoal,

necessários à realização das atividades de acompanhamento e fiscalização dos convênios, caso a

DINC/SE conclua que, de fato, os equipamentos e o quantitativo de pessoal atualmente

disponíveis são insuficientes, avalie a conveniência e a oportunidade da realização de novos

convênios sem a devida estrutura física e de pessoal para o seu acompanhamento.

Recomendação 4:

Regulamente a execução e o acompanhamento da implementação de obras não

enquadradas no conceito de pequeno valor, conforme o disposto no art. 69, parágrafo único, da

Portaria Interministerial nO 507/201 I.

Recomendação 5:

A partir da designação dos servidores para o acompanhamento dos convênios pactuados

e/ou geridos pela DINC/SE, bem como do conhecimento das demais atividades relacionadas às

fiscalizações das transferências voluntárias no âmbito da Diretoria, realize o levantamento das

necessidades de pessoal, de modo a verificar o quantitativo de servidores necessários para a

realização dessas atividades.

Recomendação 6:

Designe representante da concedente e registre-o no Siconv, para cada

convênios concedidos e/ou geridos pela DINC/SE, nos termos do art. 67 da

Interministerial nO 507120 II.

um dos

Portaria

Dinheiro público é da sua conta.
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Recomendação 7:

Realize levantamento dos equipamentos e materiais necessários para que a DINC/SE

possua estrutura suficiente para a realização do acompanhamento e da fiscalização da execução

das obras executadas no âmbito dos convênios em que a DINC/SE é concedente dos recursos,

nos termos do art. 66 da Portaria Interministerial nO 507/20 II.

3.1.1.7 CONSTATAÇÃO

Ausência de registros no Siconv relativamente à execução do convênio 761759.

De acordo com a Portaria lnterministerial n° 507, de 24111120 II, ao concedente caberá

promover:

"art. 5' (... )

I - a gestão dos programas, projetas e atividades, mediante:

a) monitoramento, acompanhamento e fiscalização do convênio, além da avaliação da execução e dos

resultados".

Conforme a mesma Portaria, ao convenente compete, dentre outras atribuições":

Art. 6" (... ) XVI - realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução,

acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos

convênios, quando couber",

Portanto, embora a responsabilidade do registro no sistema seja do convenente, cabe à

concedente o controle, o acompanhamento e a fiscalização. Assim, foi realizada consulta ao

Siconv para verificar os registros da execução do convênio 761759. Da consulta, evidenciou-se

que não há registros referentes à execução do convênio.

Apesar da liberação dos recursos da primeira parcela em 01104/2013, por meio da

Ordem Bancária nO 20130B800004 (fls. 945), não há registro do ingresso de Contrapartida ou de

Rendimentos de aplicação. A ausência dessas informações no Siconv impossibilita o

acompanhamento do cumprimento, pela convenente, das obrigações de depositar a contrapartida

na conta corrente vinculada e de aplicar os recursos.

Apesar de já terem sido liberados os recursos da primeira parcela, também não há

registros de processos de compra ou de contratos nas abas correspondentes do Sistema. Contudo,

em razão da ausência de informações no processo e no Siconv sobre a realização de licitação,

não é possível afirmar que esta já tenha sido realizada pela convenente.

Ainda em relação à liberação de recursos, verificou-se que há registro de Ordem

Bancária em duplicidade, pois na aba "OBs", em que são registradas das Ordens Bancárias, há o

registro de duas OB's: 20130B80ü003 e 20130B80ü004, ambas no valor de R$ 1.341.306,44 e

com o valor total desembolsado de R$ 2.682.612,88, que seria, inclusive, um valor

desembolsado maior que o pactuado.

Em consulta ao Siafi, verificou-se que a OB 20130B800003, na verdade, foi emitida .p
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para outro CNPI, de modo que apenas a OB 20130B8üO004 foi emitida para a Prefeitura

Municipal de Várzea Paulista/SP.

Causa

Ausência de designação de responsáveis pelo acompanhamento dos convemos sob

responsabilidade da SINC/Se e de rotinas e fluxos de trabalho que garantam a atualização dos

registros no Siconv.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Memorando n° 124/2013-DINC/SE-MinC, de 13/05/2013, anexo ao Ofício

n° 1811SElMinC, de 13/0512013, a Unidade informou que:

"O convenente só teve o recurso liberado referente à la parcela em 04/04120/3. O referido processo

estava na CGEX e foi solicitado por essa DINC/SE a fim de atender a solicitação da auditoria. A

auditoria cedeu à solicitação da SE e retornou o mesmo para a DINC/SE para que o processo fosse

reencaminhado a CGEX para a liberação do recurso, uma vez que havia disponibilidade financeira e há

prazo para o recurso ser repassado. Assim foifeito e tão logo o repassefoi efetivado o processo retomou

a auditoria.

Nesse sentido, o processo não seguiu para a área responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

objeto. O convênio segue para a referida área no momento atual ".

Adicionalmente, em resposta à Solicitação Final de Auditoria n° 201205606/007, de

21/05/2013, a Unidade informou, por meio do Memorando nO 15112013-DINC/SE-MinC, de

04/06/2013 (encaminhado por e-mail a esta Unidade Técnica) que:

O convênio teve seus recursos liberados em 04/04120/3. Após liberação do recurso, o processo retornou

para a CGU com vistas a dar continuidade à auditoria. Tão logo o mesmo retorne da CONJUR, o

processo seguirá para Divisão de Acompanhamento e Fiscalização da DINe.

Contudo, embora o processo físico não tenha chegado à Divisão de Acompanhamento e Fiscalização, foi

registrado em 03 de junho de 2013. Oficio n° 47312013-DlNC-DAFCONV - SE/MinC, orientando o

convenente acerca da instrução do SICONV nesta etapa do convênio".

Análise do Controle Interno

É importante considerar as manifestações da unidade decorrente do prazo de liberação

da primeira parcela e o lançamento de determinadas informações no Siconv. Todavia, ainda

permanece, em decorrência do dever de acompanhamento e da transparência na gestão pública,

calcado nas prerrogativas dos controles internos administrativos, a necessidade de correção de

informações, tendo em vista o fato apontado de registro de ordem bancária (20130B800ü03) em

que não se referia ao convênio em questão.

Convém registrar que a atualização dos dados registrados no Siconv é necessária para

que esse instrumento de gestão possa, de fato, contribuir para a avaliação da boa e regular

aplicação dos recursos no objeto do convênio e a Unidade deve atuar no sentido de que os

convenentes cumpram as obrigações estabelecidas na Portaria Interministerial nO 507, de

24/ 1lI20 II.

Dinheiro público é da sua conta.
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No que diz respeito às manifestações apresentadas em resposta à Solicitação Final de

Auditoria, verifica-se a Unidade está envidando esforços no sentido de solucionar as situações

evidenciadas no presente Relatório de Auditoria. As providências adotadas pela Unidade e a

efetiva atualização dos registros no Siconv serão monitoradas durante o acompanhamento da

gestão, no ãmbito do Plano de Providências Permanente.

Recomendação 1:

Providencie, junto à convenente, a atualização dos registros no Siconv referentes ao

convênio nO 761759.

3.1.1.8 INFORMAÇÃO

Sistemática de aviso de cobrança de prestações de contas da DINC.

Solicitou-se à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305606/001, de

19/03/20\3, informações relativas à existência de sistemática de aviso de cobrança das

prestações de contas das transferências concedidas pela Diretoria de Programas Especiais de

Infraestrutura Cultural- D1NC/SE.

Em resposta, por meio do Memorando n° 076120\3-DINC/SE-MinC, de 26/0312013,

anexo ao Ofício n° 98/SElMinC, a Unidade informou que:

"/tens /.3.1 e /.2.2 (5.3.1 e 5.3.2): Procedimento PADRÃO adotado aos convênios emfase de prestação

de contas:

- Consulta ao S/CONV.

- Encaminhamento de Diligência via S/CONV.

Caso não haja atendimento, é encaminhado Oficio de advertência ao convenente para o envio da

prestação de contas em cumprimento à legislação, mencionando as sanções pelo não atendimento à

demanda, e estabelecendo prazo, conforme estabelecido no Termo de Convênio.

Observação:

Com relação aos processos de convênios 761759 e 761831 (... ), informo que os mesmos se encontram em

fase de execução, portanto, não há ainda motivação para enviar notificação de cobrança de prestação de

contas".

Em análise aos processos Siconv n° 761759, cujas análises estão registradas em item

específico do presente Relatório de Auditoria, verificou-se que os registros no Siconv de ambos

estão desatualizados. Dessa forma, se o Siconv não for efetivamente utilizado e as informações

nele contidas não estiverem sempre atualizadas, restará fragilizada a sistemática de aviso de

cobrança das prestações de contas das transferências concedidas estabelecida pela Unidade.

3.1.1.9 INFORMAÇÃO

Análise dos controles internos da área das transferências voluntárias.

Para a realização da análise da qualidade e da suficiência dos controles internos

administrativos instituídos pela UI relacionados à gestão das transferências, em conformidade

com o Item 7, letra "a", do Anexo IV, Parte A, da DN TCU nO 12412012, solicitou-se à Unidade,

�. '-'
-/ , -O>
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por meio da Solicitação de Auditoria n° 20\305606/002, de 19/03/20\3, informaçõe:;�lativ¥à j
estrutura dos seus controles internos.

Em resposta, Memorando nO 074/2013-DINC/SE-MinC, de 26/03/20\3, anexo ao

Ofício nO 99/SElMINC, de 27/03/20\3, a Unidade encaminhou manifestações a partir das quais

foram realizadas as seguintes análises, as quais serão confrontadas com os resultados obtidos a

partir da análise dos convênios selecionados na amostra:

Ambiente de Controle

Quanto ao ambiente de controle, verificou-se, inicialmente, que a DINC/SE não estava

inserida no Regimento Interno da Secretaria-Executiva, aprovado pela Portaria nO 15, de

25/04/2007 e vigente ao longo do exercício sob análise.

Suas competências foram regimentalmente disciplinadas apenas em 06/05/2013, com a

Publicação da Portaria n° 40, de 30/04/20 \3, que aprovou o novo Regimento Interno do

Ministério da Cultura trouxe, em seu anexo II, o Regimento Interno da Secretaria-Executiva.

Ainda em relação ao regimento, verificou-se que a estrutura nele estabelecida é a

seguinte:

I Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural - DINe I

Coordenação Técnica Coordenação Técnica
Coordenação�Geral

Coordenação-Geral

Usinas Culturais - Adminislrativa - de Infraestrutura

CTIJSI COTAD
de Gestão - CGGES

Cultural - CGINC

Divisão Técnica Serviço de Suporte
Coordenação de

Coordenação de

Usinas Culturais- Administrativo - Infraestrutura -

- DTUSI ... SESAD -
Gestão - COGES ... COINC

Assim, verifica-se que a já mencionada Divisão de Acompanhamento e Fiscalização,

responsável pelo acompanhamento das transferências voluntárias após a liberação dos recursos,

não possui suas atribuições disciplinadas no referido regimento interno.

Questionada sobre a existência de normativos que formalizem as atividades e

procedimentos relacionados a transferências, Unidade informou que não há normativos

específicos e que, por conseguinte é utilizada a legislação vigente, mais especificamente a

Portaria nO 507/2011 e o Decreto n° 6170/2007.

Os normativos em comento, de fato, devem ser seguidos na prática de atos de gestão

dos recursos transferidos por meio de convênios. Contudo, verifica-se que não há outros

normativos internos que propiciem maior segurança e clareza quanto às atribuições e

responsabilidades pela gestão das transferências na referida Diretoria.

Além disso, em análise ao convênio Siconv n° 761759, firmado pela DINC/SE com

recursos do Fundo Nacional de Cultura e aos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados

pela DINC/SE com recursos próprios (conforme já relatado, respectivamente, neste e no

Relatório de Auditoria n° 201305605, referente à gestão 2012 da Secretaria-Executiva) verificou-

se que não houve a demonstração da realização da análise de custos de acordo comX�
\.L
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metodologia estabelecida no art. 29 da Portaria n° 507/20 II.

Já ao ser questionada sobre a existência de normativos que determinem os responsáveis

pelo acompanhamento das transferências concedidas e de atos publicados de delegação de

autoridade do último ano, a Unidade apresentou a Portaria MinC n° 497, de 20/06/2013.

A referida Portaria foi publicada na Seção 2, página 4, do Diário Oficial da União nO

119, de 21/06/2012. Por meio dela, foram designados os servidores responsáveis "para a prática

de atas de Gestão Orçamentaria e Financeira dos recursos classificados no agregado de outros

custeios e capital, das Unidades Gestoras 420044 - DINC/SE/MinC e 340042 

DlNC/SE/FNC/MinC".

Pelo teor da referida Portaria, evidencia-se que não há clara definição das atribuições e

dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das transferências concedidas.

Igualmente, tal fragilidade do ambiente de controle está refletida na ausência do registro

de informações no Siconv relativas ao convênio Siconv nO 761759, firmado pela DINC/SE com

recursos do Fundo Nacional de Cultura e aos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados

pela DINC/SE com recursos próprios (conforme já relatado, respectivamente, neste e no

Relatório de Auditoria nO 201305605, referente à gestão 2012 da Secretaria-Executiva).

Da mesma forma, na análise do convênio Siconv nO 765344, verificou-se a

incompatibilidade entre o prazo de execução estabelecido no cronograma físico registrado no

Siconv e o prazo de execução estabelecido no Plano de Trabalho e no contrato celebrado com a

empresa construtora.

Verifica-se, portanto, que a atuação da DINC/SE e de suas subunidades, ao longo do

exercício de 2012, não contavam com ambiente de controle claramente normatizado.

Avaliação de Risco

Quanto à avaliação de risco para atingimento das metas estabelecidas no Plano de

Trabalho dos convênios, questionou-se a DINC/SE sobre a Identificação dos pontos críticos das

transferências (em função do objeto, da entidade e da materialidade) e sobre as medidas de

prevenção adotadas.

Sobre a identificação de probabilidade de ocorrência, a Unidade informou que é

realizada "a partir do acompanhamento, via SICONV, da execução dos objetos conveniados e

vistas realizadas" {sic}.

Além disso, informou que as medidas de prevenção adotadas são as de "comunicar ao

convenente sobre a irregularidade para que seja providenciada a solução correta. Caso não

seja no prazo determinado, suspendem-se as parcelas seguintes".

Já a definição dos níveis de risco é realizada:

"(.oo) após análise do objeto quanto à sua exequibilidade e a capacidade técnico-financeira do

convenente. Se houver riscos quanto ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, o

acompanhamento da execução será realizado de maneira mais enfática". /,-..J-
_ c
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Além disso, informou também que a gestão e mitigação dos riscos se dá:

"Durante o acompanhamento da execução do objeto, se detectados riscos para o atingimento das metas

estabelecidas no Plano de Trabalho, notifica-se o convenente para sanarpendência e, sefor o caso, para

adaptar-se ao Plano de Trabalho".

De acordo com as informações prestadas pela Unidade, a avaliação dos riscos é

realizada a partir de consulta ao Siconv, contudo verificou-se na análise aos processos relativos

aos convênios Siconv nO 761759, 760310 e 765344 (as análises desses dois últimos foram

registradas no Relatório de Auditoria n° 20\305605, referente à análise da gestão 2012 da

Secretaria-Executiva) que os seus registros no Siconv estão desatualizados.

No que diz respeito à definição e mitigação dos níveis de risco, a Unidade informa que é

realizada quanto exequibilidade do objeto e a capacidade técnico-financeira do convenente e que,

se foram identificados riscos, o acompanhamento da execução é realizado de maneira mais

enfática, com a realização de diligências aos convenentes no caso de existirem pendências.

Verifica-se que a sistemática adotada é compatível com o fluxo de conveniamento (análise da

viabilidade do objeto e acompanhamento da execução).

Contudo, todo o fluxo de acompanhamento dos convênios pode restar fragilizado, caso

não seja também estabelecida uma rotina de cobrança aos convenentes, de utilização do Siconv e

de atualização das informações nele registradas.

Procedimento de Controle

Relativamente às medidas corretivas, Unidade foi questionada sobre as providências

adotadas no caso de desvios no cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho. Em

resposta, afirma que a:

"Situação fé] inexistente até o momento no âmbito desta Diretoria de Programas Especiais. Contudo,

caso venham a existir, serão adotados os seguintes procedimentos: advertência ao do convenente sobre a

irregularidade; solicitação de regularização com a urgência que o caso requer; e, por último, bloqueio

do repasse do recurso restante (caso haja)".

Questionada sobre a sistemática utilizada para assegurar que as análises das prestações

de contas sejam realizadas tempestivamente e, em caso de identificação de inconformidades das

análises, a sistemática utilizada para assegurar que as providências sejam adequadas e

tempestivas, a Unidade não apresentou informações específicas.

Contudo em relação à sistemática utilizada para assegurar que as análises das prestações

de contas sejam feitas tempestivamente, ao serem realizados esses mesmos questionamentos à

DINC/SE, no âmbito das análises da área de gestão de convênios da Secretaria-Executiva, a

Unidade, por meio do Memorando n° 073/20\3-DINC/SE-MinC, de 26/03/20\3, anexo ao

Ofício nO IOIISElMINC, de 27/0312013, respondeu que é realizada:

"Consulta ao S/CONV e encaminhamento de Diligência via S/CONV. Caso não haja atendimento, é

encaminhado Ofício de advertência ao convenente para o envio da prestação de contas em cumprimento

à legislação. mencionando as sanções caso não sejam atendidas as demandas. e estabelecendo prazo,

conforme Termo de Convênio". ./ Y
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Desse modo, em razão da ausência do registro de informações no Siconv já

anteriormente mencionado, novamente, resta fragilizada a rotina estabelecida pela DINC/SE.

Informação e Comunicação

Quanto ao componente dos controles internos administrativos, relativo à informação e à

comunicação, solicitou-se que a Unidade informasse se há indicadores utilizados para identificar

fragilidades e para acompanhar os processos envolvidos na gestão das transferências voluntárias.

Em resposta, a Unidade informou que:

"Não. Porém, faz-se a análise técnica antes de encaminhar à Coordenação-Geral de Execução

Financeira. Caso a análise não ateste restrições encaminha-se ao Setar Financeiro. Cabe observar que o

Setor Financeiro também realiza sua própria análise ".

Verifica-se, portanto, que não há indicadores, mas, de fato, a Coordenação-Geral de

Execução Financeira tem colaborado para a condução regular dos convênios.

Corrobora tal afirmação o fato de a referida Coordenação não ter realizado a liberação

de recursos para o convênio n° 761831, cancelado por ter sido celebrado com ente que

apresentava pendência no CAUC, como já relatado anteriormente.

Monitoramento

Já ao ser solicitada a apresentar documentos/relatórios que comprovem a existência de

sistemática de monitoramento (acompanhamento) das ações tomadas no exercício de 2012, em

atendimento às determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU e CGU), a

Unidade informou que "está emfase de elaboração de modelo de relatório a ser implantado".

Especificamente quanto a não existência de sistemática de monitoramento das

recomendações e determinações expedias pelos órgãos de controle, verifica-se, como

consequência, a aceitação de percentual de BOI sobre material em percentual igual ao de

serviços, em contrariedade à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, verificada na

análise do convênio Siconv n° 761759, firmado pela DINC/SE com recursos do Fundo Nacional

de Cultura e dos convênios Siconv nOs 765344 e 760310, firmados pela DINC/SE com recursos

próprios, (conforme já relatado, respectivamente, neste e no Relatório de Auditoria nO

201305605, referente à gestão 2012 do Fundo Nacional de Cultura).

Em suma, foram verificadas fragilidades nos componentes "Ambiente de Controle",

"Avaliação de Risco", "Procedimento de Controle" e "Monitoramento", dos controles internos

da DINC/SE, relativamente à gestão das transferências voluntárias. Já em relação ao componente

"Informação e Comunicação", evidenciou-se que sua estrutura é satisfatória. ./:>.�
\
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