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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 

Senhor Coordenador-Geral,  
 

Este documento contém os resultados preliminares dos exames realizados em 

atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço 201405778, e ao estabelecido 

na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC 01, de 06/04/2001, e tem por 

objeto dar conhecimento à Secretaria de Comércio e Serviços dos apontamentos 

preliminares da CGU de modo a possibilitar sua manifestação para consubstanciar as 

conclusões deste Órgão de Controle Interno no respectivo Relatório de Auditoria. 

 

I – INTRODUÇÃO  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201405778, e 

consoante o estabelecido na Seção III, 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 de Comércio e Serviços/MDIC. 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 10/02/2014 a 30/04/2014, 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.  

Ressalta-se que o servidor Godofredo da Silva Neto fez parte da equipe de auditoria, 

mas, por se encontrar em período de férias, não assinou o presente relatório. 

Destaca-se que na reunião realizada, em 25/11/2013, entre a CGU e o TCU ficou 

definido que o escopo da presente Auditoria Anual de Contas tem como foco a 



 

 

verificação do alinhamento da reformulação das atividades da Secretaria de Comércio e 

Serviços com o Planejamento Estratégico e com o Regimento Interno do MDIC, além 

da análise da gestão do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 

Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (SISCOSERV).  

 

Além disso, e de forma a ampliar o conhecimento sobre as principais atividades da UJ, 

também foi objeto de análise no presente relatório, em virtude de relação com ações 

previstas no Plano Brasil Maior, os seguintes projetos:  

a) Simpósio Brasileiro de Comércio e Serviços (SIMBRACS) - evento 

destinado ao desenvolvimento dos setores de Comércio, Serviços e 

Logística, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), em parceria com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI); 

b) Formulação do Atlas Nacional de Comércio e Serviços – projeto 

destinado à criação de um referencial público de informações 

econômicas sobre o setor terciário no País, a fim de orientar as políticas 

públicas e os investimentos privados, e de expor a estrutura e a 

diferenciação interna da atividade econômica realizada no território 

brasileiro, indicando seus padrões de comportamento espacial. 

Não são aplicáveis ao contexto da gestão da Secretaria de Comércio e Serviços os 

seguintes itens previstos na DN-TCU-124/2012: avaliação da gestão de recursos 

humanos; avaliação da gestão dos cartões de pagamento do governo federal; avaliação 

de passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de 

recursos; e avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ. A 

responsabilidade pela gestão desses aspectos é da Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SPOA, vinculada à Secretaria-Executiva do MDIC. 

De acordo com as verificações realizadas, observamos que a Unidade elaborou todas as 

peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

2013. Além disso, as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos 

termos da nas Decisões Normativas TCU nº 127/2013 e 132/2013 e na Portaria TCU nº 

175/2013.  

A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS/MDIC), em conformidade com as 

disposições do MDIC, foi criada pelo Decreto nº 5.532, em 6 de setembro de 2005, para 

promover o setor de serviços da economia brasileira, com as competências de 

formulação, coordenação, implementação e avaliação das políticas públicas e dos 

programas e ações para o desenvolvimento dos setores de comércio e de serviços; de 

análise e acompanhamento das tendências dos setores de comércio e serviços no País e 

no exterior; de formulação, implementação e divulgação de sistemáticas de coleta de 

informações sobre os setores; e a supervisão dos registros de comércio e atividades 

afins, em todo o território nacional. 



 

 

Conforme o Relatório de Gestão da Unidade, os recursos financeiros vinculados ao 

Programa 2023 “Comércio e Serviços” sob a gestão do Departamento de Políticas de 

Comércio e Serviços (Decos/SCC) foram de R$ 14.600.000,00, vinculados à Ação 

147Q- Elaboração do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de Serviços e à 

Ação 20TT- Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços, 

conforme consta na Lei n° 12.798, de 4 de abril de 2013.  

A Unidade informou as seguintes aferições de metas: 

Descrição da Meta Unidade 

Medida 

Prevista 

2015 (a) 

Realizada 

até 2013 (b) 

% 

Realização 

(b/c) 

Elaborar o Atlas Nacional 

de Comércio 

Percentual 50,60 46 91 

Elaborar o Atlas nacional 

de Serviços 

Percentual 50,60 46 91 

Implantar sistema de 

informação e Gestão do 

SISCOSERV 

Unidade 1 1 100 

Implantar sistema de 

informação estatística 

mensal relacionada ao 

comércio exterior de 

serviços 

Percentual 100 30 30 

Premiar anualmente 

empresas e profissionais do 

setor de comércio e serviços  

Unidade - - - 

Realizar 4 Encontros 

Nacionais de Comércio 

Unidade 4 2 50 

Realizar 4 Encontros 

Nacionais de Serviços 

Unidade 4 4 100 

 

Com o advento da Lei 12.792, de 28 de março de 2013, que alterou a Lei 10.683, de 28 

de maio de 2003, foi criada no âmbito da Presidência da República a Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa- SMPE e sua Estrutura Regimental e Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas foi disciplinada pelo 

Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013. 

A criação da SMPE refletiu na Secretaria de Comércio e Serviços, uma vez que algumas 

de suas atribuições foram repassadas àquela Secretaria, como as que seguem abaixo: 

 formular, coordenar e estabelecer normas para o apoio às micro, pequenas e 

médias empresas do setor de artesanato; 

 elaborar e promover a implementação, em articulação com outros órgãos 

públicos entidades privadas, de medidas de simplificação, desburocratização e 



 

 

desregulamentação das atividades de comércio e de serviços, visando o seu 

deslocamento e o combate à informalidade no país; 

 coordenar a organização e manutenção do Cadastro Nacional de Empresas 

Mercantis. 

II. RESULTADOS DOS TRABALHOS  

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Para avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão da SCS, procedemos 

às seguintes análises:  

a) Verificação do alinhamento entre as novas atribuições da SCS com o 

Planejamento Estratégico do MDIC 

O MDIC firmou o Termo de Cooperação Técnica nº 03/2012, publicado no DOU de 

24/10/2012, com a Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS), que teve como 

principais frentes de trabalho: 

a) Mapeamento de Processos; 

b) Planejamento Estratégico/Central de Monitoramento; 

c) Estrutura Regimental/Regimento Interno; 

d) Gestão de Políticas de Desenvolvimento; 

e) Agenda Internacional. 

No que tange à SCS, a Secretaria Executiva juntamente com a UFRGS mapeou 15 

Objetivos Estratégicos atrelados às atividades da Secretaria e formulou 35 indicadores
1
 

para a aferição do cumprimento dos citados objetivos estratégicos definidos. Além 

disso, o MDIC também disponibilizou as iniciativas estruturantes, fórmulas de cálculo, 

periodicidade da apuração e metas estipuladas para cada um dos indicadores propostos. 

Questionada sobre a efetiva divulgação e acompanhamento das metas formuladas para 

execução dos objetivos estratégicos da SCS, a Secretaria Executiva do MDIC informou 

que a equipe de Planejamento optou, até o momento, por acompanhar apenas os 

indicadores ligados ao Mapa Estratégico do MDIC e somente após a conclusão dessa 

fase será iniciado o monitoramento dos indicadores das secretarias finalísticas do 

MDIC, como a SCS. 

Verifica-se, assim, que o Planejamento Estratégico encontra-se em processo de 

formação, no entanto resta a efetiva irradiação e aplicação das diretrizes produzidas às 

Secretarias Finalísticas do MDIC. 

                                                           
1 O TCU, por meio do Acórdão nº 7128/2013 – TCU – 2ª Câmara, recomendou ao MDIC a criação de 

indicadores de desempenho pela Secretaria de Comércio e Serviços.  

 



 

 

Dessa forma, em razão da efetiva implementação do Planejamento Estratégico estar em 

fase incipiente, não foram efetuados testes com vistas a avaliar a eficácia dos 

indicadores estabelecidos e o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. 

Cabe ressaltar, não obstante, que vários dos indicadores produzidos são relacionados às 

políticas públicas de promoção às micro e pequenas empresas, como os exemplificados 

que abaixo, dentre outros: 

- Taxa de crescimento no nº de novas empresas apoiadas em projetos de alavancagem 

econômica de MPME; 

- Participação das micro e pequenas empresas no emprego formal; 

- Número de Fóruns Regionais de Micro e Pequenas Empresas em funcionamento; 

- Tempo médio gasto para abertura de pequenas empresas. 

Verifica-se então que essas atribuições restaram prejudicadas em virtude da 

transferência delas da SCS para a SMPE/PR. Em razão disso, necessita-se de uma maior 

adequabilidade dos indicadores às atribuições atuais da Secretaria. 

b) Análise dos procedimentos adotados pelo MDIC para atendimento das 

providências estabelecidas no artigo 8° do Decreto n° 8001, relativas à 

transferência de pessoal, patrimônio e documentação do MDIC para a SMPE. 

Em função da criação da SMPE e da revogação de parte das atribuições da SCS/MDIC, 

as competências do Departamento de Micro, Pequena e Média Empresa (DEMPE) e do 

Departamento Nacional de Registro Comercial (DNRC) passaram a ser de 

responsabilidade da SMPE. 

O Decreto nº 8001, em seu artigo 8°, também determinou que os Ministérios do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão adotassem, até 30 de junho de 2013, as providências para efetivação das 

transferências de pessoal, patrimônio e documentação, e de movimentação das dotações 

orçamentárias, no tocante aos setores transferidos para a SMPE. 

No que tange à transferência de servidores, verificamos que houve o remanejamento de 

22 servidores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a 

Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na 

forma do disposto no art. 2º, Anexo III, do Decreto nº 8001/2013. 

Além disso, o MDIC informou que levantou uma relação adicional de 35 servidores que 

se encontravam em exercício no Departamento Nacional do Registro do Comércio, no 

Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas e na Junta Comercial do Distrito 

Federal na data da publicação do Decreto nº 8001, de 10 de maio de 2013. A Unidade 

informou também que o MDIC e o MPOG, visando efetivar a transferência do pessoal 

identificado adotou as seguintes providências:  



 

 

“A Secretaria-Executiva/MDIC encaminhou ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão o Ofício nº 105/SE/MDIC, de 27 de junho de 2013, relação 

nominal dos servidores efetivos que se encontravam em exercício no 

Departamento Nacional do Registro do Comércio, no Departamento de Micro e 

Médias Empresas e na Junta Comercial do Distrito Federal na data de 

publicação do Decreto nº 8.001, de 10 de maio de 2013, e que foram 

transferidos para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da 

República em 30 de junho de 2013, na forma dos artigos 5º, 7º e 8º do citado 

Decreto, solicitando orientações acerca da efetivação, no Sistema Siape, do 

remanejamento de folhas de pagamento, controle de frequência, plano de saúde 

e demais informações dentro do prazo previsto. 

Posteriormente, a CGRH/MDIC encaminhou à Diretoria de Gestão de Pessoas 

da Presidência da República as Pastas Funcionais, Processuais e Prontuários 

Médicos dos servidores remanejados para a Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa, conforme previsto no Art. 8º do Decreto nº 8.001, de 2013”.  

Registra-se ainda que, a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior consigna também no Ofício nº 105 SE/MDIC, de 27 de 

junho de 2013 que até aquele momento os servidores nomeados continuavam 

vinculados ao MDIC, pois aguardavam instruções do Órgão Central do SIPEC sobre 

como se dará a mudança definitiva desses servidores para a SMPE, no que se refere à 

folha de pagamento, controle de frequência, plano de saúde, alocação de estagiários e 

demais informações. 

No entanto, em documento de 26/02/2014, o MDIC informou que não houve resposta 

formal do Ministério do Planejamento sobre o assunto. 

Relativamente às ações conjuntas realizadas pelo MDIC e o MPOG, no sentido, de até 

30 de junho de 2013, efetivar a transferência de documentação e de movimentação das 

dotações orçamentárias para a SMPE/PR, a Unidade informou o seguinte: 

(...) cabe salientar que foi desenvolvido trabalho nesse sentido sob a coordenação 

da secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP, com a participação, entre outros, 

da Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – 

CGOF/SPOA/SE-MDIC. 

Este trabalho resultou na expedição de Decreto sem número de 28 de junho de 2013 

(cópia anexa), o qual determinou a transferência, do MDIC para a SMPE/PR, de 

dotação no valor total de R$ 41.555.750,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e 

cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), efetivada por meio do Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP e do Sistema Integrado de 

Administração Financia do Governo Federal – SIAFI. 

Ainda quanto às ações conjuntas, a Unidade justificou que, em relação à documentação 

dos setores do MDIC transferidos para a SMPE, nos arquivos Intermediários de 



 

 

competência da DIDOB/CGMI encontravam-se somente documentos do DNRC, sendo 

adotadas as seguintes providências: 

 Documentos correntes – foram devolvidos ao DNRC em 26/09/2013  

 

 Documentos que cumpriram prazo de guarda com destinação final eliminação 

– foram eliminados após cumprimento de todos os procedimentos arquivísticos 

legais vigentes (Resoluções CONARQ nº 14/2001 e nº 7/1997) e após serem 

avaliados e aprovados pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

do MDIC e pelo Arquivo Nacional – processo nº 52004.000598/2013-23 – 

Edital e Termo de Eliminação publicados no DOU – arquivos em anexo. 

 

Em relação à transferência patrimonial de bens móveis da SCS/MDIC para SMPE, a 

Unidade informou que ocorreu por meio do Termo de Cessão nº 01/2013, firmado em 

10 de outubro de 2013 e publicado o seu Extrato no Diário Oficial da União nº 198, de 

11 de outubro de 2013. Entre os bens transferidos, constam 34 armários médios no valor 

unitário de R$ 779,00, 53 cadeiras giratórias no valor unitário de R$ 550,00 e 28 

impressoras cartão laser colorida Zebra ZXP séries 3, no valor unitário de R$ 5.249,60. 

Por último, com relação à atual situação do imóvel anteriormente ocupado pelo DNRC, 

de propriedade do Instituto de Propriedade Industrial - INPI, conforme consultado no 

Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União- SPIUnet, a unidade 

informou que a nova SMPE/PR irá ocupar o referido imóvel e que foi firmado um 

Termo de Concessão de Uso diretamente  com  INPI, em 14 de novembro de 2013. 

Verificamos, portanto, que foram tomadas as medidas necessárias pelo MDIC para o 

cumprimento das providências estabelecidas no artigo 8° do Decreto n° 8001. Em 

relação às providências adotadas na transferência de pessoal para SMPE/PR, o MDIC 

informou que aguardava, até o final dessa Auditoria, resposta formal do Órgão Central 

do SIPEC para concluir o processo. 

c) Análise da legalidade da realização do Simpósio Brasileiro de Comércio e 

Serviços - SIMBRACS e do Atlas Nacional com recursos provenientes da ABDI 

Analisamos a legalidade da realização dos Projetos SIMBRACS e Atlas Nacional, 

coordenados pela SCS/MDIC, que tiveram como fonte de custeio recursos da ABDI 

transferidos do próprio MDIC para serem aplicados em conformidade com a Promoção 

do Desenvolvimento Industrial. 

Na análise realizada, verificamos que, embora os projetos analisados tenham relevância 

para o cumprimento das finalidades da SCS, eles não restaram previstos no Plano de 

Ação da ABDI. 

Da mesma forma, devido à materialidade e relevância dos projetos, solicitamos à SCS 

que apresentasse informações a respeito do plano de trabalho do evento e a eventual 

existência de processos formalizados, contendo formulários de aprovações de cada uma 

das fases do SIMBRACS e do ATLAS/Nacional e as respectivas assinaturas das 



 

 

autoridades competentes, assim como as estatísticas e resultados dos projetos 

organizados em 2013, o que não restou demonstrado. 

Por fim, ainda que os resultados dos projetos analisados tenham relação direta com as 

finalidades institucionais da SCS/MDIC, entendemos que há possibilidades para que 

esses resultados sejam utilizados de forma concreta para o aprimoramento das políticas 

públicas a cargo daquela Secretaria. 

Nesse sentido, foram feitas recomendações à SCS para que, em casos futuros, haja a 

previsão da utilização de recursos da ABDI para o projeto SIMBRACS e ATLAS no 

Plano de Ação da Agência; que sejam formalizados processos administrativos para os 

próximos eventos, contendo todas as informações sobre o projeto; e que haja uma maior 

objetividade na transformação dos resultados coletados de forma com que eles resultem 

em políticas públicas efetivas para o setor de Comércio e Serviços, em atendimento aos 

pressupostos do Plano Plurianual. 

Os detalhamentos das análises realizadas sobre essas questões se encontram registrados 

nos itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 deste documento. 

d) Análise da gestão do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 

Intangíveis e outras Operações que produzam variações no Patrimônio - 

SISCOSERV 

O SISCOSERV é o sistema desenvolvido no sentido de viabilizar a medição 

informatizada do comércio exterior de serviços e a geração de estatísticas que 

impactarão na formulação e consecução de políticas públicas para o setor, constituindo-

se assim, uma iniciativa do Governo Brasileiro para fortalecer a participação do País no 

comércio internacional de serviços. 

Segundo o MDIC, o sistema apresenta conformidade com as diretrizes do Acordo Geral 

sobre Comércio de Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado 

pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. 

O público alvo do SISCOSERV abrange os residentes e domiciliados no Brasil que 

realizam operações de comercialização de serviços, intangíveis e outras operações que 

produzem variações no patrimônio das entidades, com residentes ou domiciliados no 

exterior, dentre as quais as operações de exportação e importação de serviços. 

De acordo com a SCS, a necessidade de um sistema nos moldes do SISCOSERV 

baseou-se na magnitude do setor de comércio e serviços em relação ao PIB do país. 

O trecho a seguir extraído do site do MDIC corrobora essa afirmação: 

“A relevância do setor terciário (que envolve as atividades de comércio e de serviços) 

vem ganhando a atenção de investidores e governos no Brasil e no mundo. A título de 

ilustração, em 2009 o setor de serviços correspondeu a 68,5% do PIB brasileiro 



 

 

(quando medido pelo valor adicionado). Apenas entre as empresas cuja atividade 

principal estava no âmbito dos serviços empresariais não financeiros, o IBGE estimou 

em 2008 a existência de 879.691 empresas, que tiveram uma receita operacional 

líquida de mais de 680 bilhões de reais e empregaram 9,2 milhões de pessoas (Pesquisa 

Anual de Serviços - PAS 2008, do IBGE). O setor foi também o principal destino dos 

investimentos estrangeiros diretos no Brasil: 14,1 bilhões de dólares, ou 44,9% do total 

de IED no País, foram investidos no setor em 2009. 

Além disso, em 2008 o setor terciário respondeu por 77,3% dos empregos formais do 

País, com as atividades de serviços, comércio e construção civil representando 54,6% 

da População Economicamente Ativa. Destes empregos, 52% foram gerados por 

microempresas e empresas de pequeno porte – que representam 98% dos 

estabelecimentos comerciais do setor terciário brasileiro (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2009 do IBGE e Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego)”. 

Conforme explicitado pela SCS, até 2007, a medição do fluxo de Comércio e Serviços 

baseava-se unicamente nos dados disponibilizados na Conta de Serviços do Balanço de 

Pagamentos. 

A partir de 2007, a SCS/MDIC passou a publicar anualmente (entre maio e agosto) o 

Panorama do Comércio Internacional de Serviços que se trata de um consolidado com 

várias informações de diversas fontes, como: Conta de Serviços do Balanço de 

Pagamentos do Banco Central, Estatísticas do Comércio Internacional de Serviços da 

Organização Mundial de Serviços (OMC), Pesquisa Anual de Serviços do IBGE e 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). 

A SCS informou que as bases de dados que subsidiaram a elaboração do referido 

Panorama, ainda que apresentassem informações adicionais àquelas disponíveis na 

Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos, ofereciam uma abordagem limitada, 

fundamentada em Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que 

comprometia a adoção de estratégias de políticas públicas de comércio exterior para 

serviços nos moldes do que o Brasil adotava para bens e mercadorias. A SCS também 

destacou que havia uma defasagem temporal mínima de 1 (um) ano da publicação dos 

dados consignados no Panorama. Segundo a SCS, em função da necessidade por dados 

tempestivos, desagregados, por serviços e intangíveis negociados, com identificação dos 

exportadores e importadores envolvidos, do prazo de execução dos serviços, dos modos 

de prestação definidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e dos 

mecanismos públicos de apoio que amparam essas operações, justificaram a 

necessidade de desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão do comércio 

exterior de serviços. 

Diante da necessidade da regulamentação de desenvolvimento de um sistema de gestão 

de comércio e serviços, a SCS firmou o Acordo de Cooperação Técnica nº 36/2008 com 

a Receita Federal do Brasil (RFB), em 17 de dezembro de 2008, tendo vigência de 5 



 

 

anos, como o objetivo a definição de responsabilidades quanto ao desenvolvimento e à 

produção do SISCOSERV.  

No Acordo em questão, destaca-se a necessidade de atuação conjunta da SCS e da RFB 

no sentido de trabalharem e gerirem conjuntamente o desenvolvimento do SISCOSERV 

através de troca de dados, informações e conhecimentos. O acordo prevê também 

eventual necessidade de contratação de recursos humanos e materiais para execução dos 

trabalhos. 

É importante destacar que o Acordo de Cooperação Técnica não implicou na 

transferência de recursos financeiros entre os partícipes e neste sentido foram previstos 

contratos em separado para a manutenção e produção do SISCOSERV entre RFB e o 

SERPRO e outros entre o MDIC e o SERPRO.   

 

O Termo Aditivo nº 2, assinado em 31 de julho de 2012, prevê, em sua cláusula quinta, 

que a implantação, a produção, a manutenção e a manutenção evolutiva do 

SISCOSERV sejam custeadas na proporção de 50% para a SCS/MDIC e 50% para a 

RFB/MF. O SISCOSERV foi implantado em 1º de agosto de 2012 e sua manutenção 

evolutiva, desde então, vem sendo custeada pela RFB. 

Os recursos destinados ao desenvolvimento do sistema foram previstos no PPA 2008-

2011, conforme os dados da tabela abaixo: 

PROGRAMA AÇÃO UO COORDENADOR PREVISÃO 

(R$) 

0412 – 

Desenvolvimento 

do Comércio 

Exterior 

1H20 – Sistema 

Integrado de 

Comércio 

Exterior de 

Serviços – 

Desenvolvimento 

dos Módulos 

Exportação e 

Importação 

MDIC Diretor da 

SCS/DECOS 

2.500.000,00 

 

A ação em voga constava na LOA de 2008 (Lei nº 11.647, de 24/03/2008 e os principais 

benefícios esperados do SISCOSERV eram o registro das operações de exportações e 

importações de serviços, a aferição e o monitoramento da eficácia das políticas públicas 

voltadas para o setor de serviços, a geração de estatísticas desagregadas e atualizadas de 

comércio exterior de serviços e a e divulgação periódica da Balança de Comércio e 

Serviços (semanal, mensal e anual). 

Em virtude da conclusão da execução do projeto de desenvolvimento do sistema, a Lei 

nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, em seus artigos 25° a 27°, instituiu a 

obrigatoriedade de registro, para fins econômico-comerciais, das informações relativas 

às transações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no 

exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam 

variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 



 

 

despersonalizados. Essa prestação de informação não compreende as operações de 

compra e venda efetuadas exclusivamente com mercadorias. 

 

A Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, instituiu o 

SISCOSERV, e previu conjuntamente os prazos, limites e condições para os registros 

instituídos no contexto do MDIC, pela Lei nº 12.546/2011 e Portaria MDIC nº 

113/2012, e no contexto da RFB, pela IN RFB 1.277/2012. 

Para orientação aos usuários do sistema, o MDIC e a RFB elaboraram o manual do 

sistema que atualmente encontra-se em sua 8ª edição. 

Em relação ao registro de dados no SISCOSERV, a SCS criou a Nomenclatura 

Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio (NBS). A NBS e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 

(NEBS) tiveram sua instituição autorizada pelo artigo 24 da Lei nº 12.546/2011 e foram 

publicadas por meio do Decreto nº 7.708, de 02 de abril de 2012. Sua elaboração teve 

por base a Central Product Classification (CPC 2.0), classificador utilizado em todos os 

acordos comerciais firmados e em negociação pelo Brasil. 

Em relação às primeiras estatísticas geradas no SISCOSERV, a SCS encaminhou as 

informações referentes aos dados preliminares extraídas do sistema, no período 

compreendido entre 01/01/2013 a 31/10/2013. 

A SCS informou ainda que os primeiros dados oficiais consolidados serão apresentados 

em agosto de 2014, referentes a todo ano de 2013, com um cronograma pré-definido até 

a data de agosto de 2015. 

No que tange às estatísticas referentes aos dados preliminares, destacam-se os seguintes: 

a) aumento constante do uso do sistema, atingindo um total de operações no 

número de 3.868.571 em 01/12/2013; 

b) aumento constante do uso do sistema pelas pessoas jurídicas e pessoas físicas, 

atingindo um total de 18.388 usuários em dezembro de 2013; 

c) aumento constante do número de países participantes; 

d) aumento constante da quantidade de produtos incluídos na NBS. 

A SCS apresentou também a demonstração do valor faturado por modo de prestação de 

serviço. Destaca-se o volume expressivo de operações referentes ao Modo 1 - Comércio 

Transfronteiriço, tanto no módulo venda como aquisição, o que não deixa de ser um 

direcionador das políticas públicas no uso do sistema. 

As estatísticas referem-se também às principais posições da NBS utilizadas nos dois 

modos do SISCOSERV, com os dados dos números de vendedores e os valores 

faturados, os principais países cujas operações são envolvidas, destacando-se a forte 

presença comercial dos Estados Unidos, o período médio de execução das operações, e 

as principais moedas utilizadas, na qual se destaca o dólar americano. 



 

 

Não obstante a relevância dos dados obtidos, verificamos a necessidade de ampliação 

desse insumo em ações mais efetivas de promoção de políticas públicas, no sentido de 

aprimoramento do setor de Comércio e Serviços do país. 

A coleta e a organização dos dados apresentados é de extrema relevância, mas 

entendemos que a ação 1H20 do PPA 2008/2012 explicita a necessidade de aplicação 

dos dados em políticas públicas efetivas ao setor, conforme colacionado abaixo: 

“...sua principal finalidade é proporcionar aos usuários do setor privado, em tempo 

real, um único ambiente para processamento de suas operações de exportação e 

importação de serviços , além de relatórios gerenciais capazes de oferecer condições 

seguras para a definição de políticas públicas de apoio às exportações de serviços, hoje 

dificultadas em razão da impossibilidade de mensuração das necessidades do setor. 

... Além disso, a produção de dados periódicos sobre o comércio exterior de serviços, 

que é historicamente deficitário, servirá de subsídios para definição de políticas 

públicas capazes de reverter esse quadro. Segundo dados do Banco Central, em 2006, o 

saldo de exportações menos as importações brasileiras de serviços, gerou um déficit de 

US$ 9,2 bilhões.” 

Diante do exposto, a Unidade apresentou as seguintes ponderações após a 

apresentação dos Resultados Preliminares da CGU: 

O Siscoserv, implantado em 1° de agosto de 2012, constitui ferramenta chave criada 

com o propósito de orientar de forma precisa a formulação de políticas relacionadas ao 

comércio exterior de serviços e intangíveis bem como aferir os seus resultados. O 

sistema contribui, ainda, com a transparência na utilização dos recursos públicos 

destinados ao fomento dessas operações.  

O Siscoserv já exerce o papel que determinou a sua criação 12.546/2011, conforme 

disposto nos seus artigos de 25 a 27. Hoje, os órgãos gestores já dispõem de meios para 

ter acesso às informações disponíveis no Siscoserv já orientam as posições da 

SCS/MDIC na definição de interesses do País no âmbito das discussões relacionadas ao 

comércio exterior de serviços e de intangíveis nas comissões de Monitoramento do 

Comércio Bilateral com diversos países. Os dados estatísticos do Siscoserv também já 

vêm sendo disponibilizados no Gabinete do Ministro e à Secretaria-Executiva do 

MDIC, com vistas a orientar a participação das autoridades máximas do Ministério em 

contatos com delegações estrangeiras no país e no exterior. 

O Siscoserv, que já é utilizado pelo MDIC e, em especial, pela SCS, no cumprimento 

das suas respectivas missões, a partir de agosto de 2014, com a divulgação periódica das 

suas estatísticas à sociedade, passará a cumprir plenamente o seu compromisso de 

disponibilização de informações oficiais sobre o comércio exterior de serviços e de 

intangíveis, com vistas a orientar a estratégia de acesso a mercado no exterior das 

empresas brasileiras. Cabe registrar que a disponibilização dos dados a partir de agosto 

deve-se exclusivamente a forma gradual pela qual se deu à implantação do Sistema, 



 

 

bem como a elasticidade do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de 

registro das informações pelas empresas usuárias. 

Ante o exposto, verificamos que o objetivo de implementação da ação em voga 

conseguiu atender, em parte, ao disposto no PPA, já que os registros no SISCOSERV 

referentes ao ano de 2013 foram coletados com eficiência pela SCS
2
. 

Apesar das ponderações da Unidade que relatou a utilização dos dados gerados pelo 

Siscoserv em discussões relacionadas ao comercio exterior de serviços e de intangíveis, 

entendemos que ainda não restou demonstrada a aplicação dos dados coletados em uma 

estratégia definida no tocante às políticas públicas no setor de comércio e serviços, o 

que, no nosso entendimento, é a principal meta a ser atingida, após a implementação do 

sistema. Entendemos que ainda há a necessidade de aperfeiçoamento na utilização das 

estatísticas oficiais a serem divulgadas em agosto de 2014 de modo a promover 

alterações nas políticas públicas relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cabe ressaltar que o papel de fiscalização dos registros das operações no SISCOSERV cabe à Receita 

Federal do Brasil, em conformidade com a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, o Decreto nº 7.708, 

de 02 de abril de 2012 e a Portaria Conjunta RFB/SCS nº1.908, de 19 de julho de 2012, razão pela qual 

não efetuamos análise sobre o assunto em questão. 



 

 

III - CONCLUSÃO 

Os resultados do trabalho, consubstanciados por meio de testes e pelas informações 

prestadas pelos gestores e constantes do Relatório de Gestão da Secretaria de Comércio 

e Serviços apontaram para a regularidade da gestão, não tendo sido identificadas 

questões que causaram prejuízo ao erário ou que impactaram negativamente a gestão da 

Unidade.  

Foram constatadas oportunidades de aprimoramento na gestão dos projetos e eventos 

custeados com recursos provenientes da ABDI, em especial à formalização dos 

processos administrativos para que contenham o projeto básico, aprovado por 

autoridade competente, e à observância se o Plano de Ação da Agência contempla a sua 

respectiva atuação no projeto ou evento. 

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 2014. 
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Achados da Auditoria - nº 201405778 

 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

1.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

 

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 

Aplicação de recursos da ABDI na execução do Simpósio Brasileiro de Políticas 

Públicas para Comércio e Serviços (SIMBRACS) sem a previsão no Plano de Ação 

da Agência, falta de formalização de processo administrativo para registro dos 

atos relacionados ao evento e necessidade de aprimoramento na aplicação dos 

resultados obtidos em políticas públicas. 

Fato 

 

De acordo com as informações do MDIC, o SIMBRACS é um projeto executado em 

cumprimento ao estabelecido no Programa de Comércio e Serviços do Plano Plurianual 

(PPA 2012-2015) e alinhado com as ações previstas nas agendas setoriais dos 

Conselhos de Competitividade de Comércio, Serviços e Serviços Logísticos do Plano 

Brasil Maior (PBM). O primeiro evento foi realizado, na Capital Federal, nos dias 28 e 

29 de novembro de 2012, e o 2º evento, nos dias 12 e 13 de novembro de 2013.  

Em razão de sua relevância e de sua previsão no PPA e no PBM, decidiu-se pela 

inclusão do projeto no escopo dessa auditoria anual de contas. 

De acordo com a SCS/MDIC, o evento de 2013 deu-se sob a coordenação do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), realizado em parceria com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

Respaldando-se na Portaria MDIC n° 195, de 26/07/2013, a SCS/MDIC, por meio do 

Ofício n° 70/2013/SC/MDIC, enviou a Proposta de Programação do SIMBRACS e 

solicitou que a ABDI coordenasse a sua realização, de forma a contribuir, para o 

desenvolvimento sustentável do País, por meio de ações que ampliem a competitividade 

do Setor Terciário. 

Em consulta ao Processo de Prestação de Contas apresentado pela ABDI ao MDIC, no 

âmbito do Contrato de Gestão firmado pelas duas citadas entidades, verificamos um 

total de notas fiscais no valor de R$ 871.798,45 que tiveram como objetivo o custeio do 

SIMBRACS. 



 

 

É importante destacar que a Portaria MDIC Nº 195, 26 de julho de 2013, previu a 

transferência de recursos do MDIC para a ABDI, no valor total de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais), a serem aplicados em conformidade com a Ação Orçamentária 

210E – Promoção do Desenvolvimento Industrial, Plano Orçamentário “000A – Apoio 

Operacional da Política Industrial, na modalidade 50 – Transferência a instituições 

provadas sem fins lucrativos.” 

Embora a mencionada Portaria MDIC n° 195 fixe as normas e procedimentos a serem 

adotados quando da transferência de dotações do Orçamento da União, para execução 

de programas e ações específicas de interesse do MDIC, pactuadas em contrato de 

gestão com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, questionamos 

à SCS sobre a existência de previsão legal para a utilização desses recursos em ações 

que ampliassem a competitividade do Setor Terciário, tendo em vista que o Artigo 4° do 

Estatuto da ABDI  determina que a finalidade daquela entidade é promover a execução 

de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a 

geração de emprego e renda, em consonância com as políticas de comércio exterior e de 

ciência e tecnologia. 

O questionamento versou também sobre o fato de que na análise da Programação 

Orçamentária da ABDI para o exercício 2013, publicada por meio da Portaria MDIC n° 

302, não havia previsão do desenvolvimento de produtos que contemplassem o 

incentivo à competitividade do setor terciário. 

Além disso, também foi objeto de questionamento à Unidade a falta da explicitação dos 

recursos aplicados no projeto SIMBRACS no Plano de Ação da Agência, em 

conformidade com as boas práticas de controle e de gestão orçamentária. 

Destacamos que, em documento formulado pela ABDI para responder à Secretaria de 

Desenvolvimento da Produção- SDP, unidade técnica do MDIC responsável pelo 

acompanhamento da execução dos recursos e avaliação das ações da ABDI, é abordado 

que à época da aprovação do Plano de Ação da Agência para 2013 não havia sido 

definido o formato de participação da ABDI na organização do SIMBRACS no 

exercício seguinte e a iniciativa não havia sido incluída no planejamento, de forma 

explícita e detalhada. 

Quanto ao ponto referente à transferência e aplicação de recursos da ABDI na execução 

do SIMBRACS em relação ao que dispõe a Portaria MDIC n° 195, a SCS se manifestou 

explanando que a ABDI ocupa posição-chave no Plano Brasil Maior (PBM), e que o 

respaldo legal para a utilização dos recursos estaria previsto nas diretrizes do PBM 

citado, o qual priorizou o setor terciário na agenda de ações/medidas da política 

industrial e é objeto de monitoramento de seus resultados efetivos. 

A Unidade destaca que o PBM é dividido em dezenove setores, entre eles os setores de 

construção civil, comércio, serviços e serviços logísticos. 



 

 

De forma a consolidar entendimento sobre os questionamentos em voga, a SCS/MDIC 

acionou a Consultoria Jurídica junto ao MDIC, a qual formulou o Parecer n° 0695- 

1.3.7/2014/IA/CONJUR/MDIC concluindo pela legalidade do uso dos recursos 

transferidos da ABDI para o projeto SIMBRACS na promoção e na execução de 

políticas de desenvolvimento industrial (lato sensu), especialmente as que contribuam 

para a geração de empregos, em consonância com as políticas de comércio exterior e de 

ciência e tecnologia (artigo 1º da Lei 11.080/2004). 

No parecer em voga, a CONJUR/MDIC também destaca que a ABDI tem atuação 

paralela e conjunta com o Estado, em conformidade com a Lei 11.080/2004 e com os 

Decretos 5.352/2005, 7.540/2011 e 6.884/2009. 

A peça jurídica também destaca que o PBM é uma política “guarda-chuva” de 

desenvolvimento industrial (lato sensu, nele compreendido outros pilares importantes 

para o pleno desenvolvimento econômico, como o comércio de serviços, o comércio 

internacional, o desenvolvimento tecnológico), cujos objetivos centrais são 

acelerar/aumentar o crescimento do investimento produtivo, o esforço tecnológico, a 

inovação e a competitividade dos bens e serviços nacionais, e esta política “guarda-

chuva” contempla uma série de eixos e/ou políticas que devem ser entendidas sob a 

diretriz estratégica do PBM.  Nesta ótica, o comércio e os serviços se caracterizam 

como importantes e imprescindíveis setores do PBM, porquanto indissociáveis do 

crescimento industrial e tecnológico. 

Neste sentido, o Parecer Jurídico expressa que o SIMBRACS pode ser entendido no 

âmbito da política industrial brasileira (lato sensu) para os setores de comércio e 

serviços, e fruto do PBM. Devido a esse contexto, o Parecer destaca que o Primeiro 

termo Aditivo ao Contrato de Gestão firmado entre a União (MDIC) e a ABDI, em 

20/07/2012, deu nova redação ao inciso VII da Cláusula Quinta do Contrato de Gestão 

originalmente firmado (em 29/06/2009) para fazer constar, dentre as obrigações da 

ABDI, a de apoio técnico a todas as instâncias do PMB. 

No que tange ao Plano de Ação da ABDI, o Parecer destaca que no detalhamento do 

plano não consta expressamente o apoio operacional da ABDI para realização do 

SIMBRACS. 

Além disso, o parecer jurídico corrobora que, para fins de controle orçamentário e de 

atingimento dos resultados, em casos futuros é extremamente recomendável que a área 

técnica atente-se para a questão da necessidade de previsão do projeto SIMBRACS no 

Plano de Ação da ABDI. O parecer conclui que não há ilegalidade na atuação da ABDI 

no projeto SIMBRACS, porquanto a sua atuação foi requisitada pelo MDIC na 

qualidade de coordenador de diversas instâncias do PBM em conformidade com a 

Agenda do Plano, e amparada no Decreto 7.540/2011 e no Contrato de Gestão e Plano  

de Ação 2013 (ainda que nas atribuições definidas de maneira macro), e a falta de 

detalhamento desses projetos no Plano de Ação não pode ter o condão de afastar o 

Decreto 7.540/2011, sob o qual a ABDI atua como importante braço estratégico de 

apoio operacional e técnico às diversas instâncias do PBM. 



 

 

Em relação aos principais objetivos do SIMBRACS, a SCS/MDIC destacou que foram 

os seguintes: discutir as tendências dos setores de Comércio e Serviços frente à 

conjuntura da economia internacional; debater as políticas públicas para o fomento dos 

setores de Comércio e Serviços; apresentar e divulgar instrumentos de melhoria do 

ambiente de negócios e de fortalecimento do setor produtivo brasileiro; congregar 

diversos eventos convergentes para ampliar ainda mais o escopo das discussões 

propostas.  

Devido à materialidade e relevância do projeto, solicitamos à SCS que apresentasse 

informações a respeito do plano de trabalho do evento e a eventual existência de 

processo formalizado, contendo formulários de aprovações de cada uma das fases do 

SIMBRACS e as respectivas assinaturas das autoridades competentes, assim como as 

estatísticas e resultados do Simpósio organizado em 2013. 

A Secretaria disponibilizou um processo não formalizado, contendo um plano de 

trabalho geral e sem a aprovação da autoridade competente. 

Entendemos ser importante a formalização de um processo administrativo para os 

próximos eventos, contendo todas as informações sobre o projeto. Dessa forma, é 

prudente a adoção do procedimento em questão a fim de se resguardar o gestor do 

projeto, e de se atender às boas práticas de controle interno. 

No tocante à solicitação referente às estatísticas e aos dados gerais do evento, nos foram 

explicitadas as informações gerais, com os respectivos dados do SIMBRACS/2013, 

contendo informações como número de participantes, execução orçamentária, pesquisa 

de opinião dos participantes, etc.  

A partir da leitura do Relatório de Gestão da SCS de 2013, verifica-se que durante o 

SIMBRACS 2013, foi lançada a 3ª edição do Catálogo de Oportunidades para 

Investimentos no Brasil, que, segundo a SCS, contém cerca de 160 projetos cadastrados, 

totalizando mais de R$ 500 bilhões em projetos a serem realizados nos próximos anos, 

que abrangem os mais diversos setores da economia: rodovias, ferrovias, portos, 

aeroportos, telecomunicações, geração e transmissão de energia, mobilidade urbana, 

construção e turismo. A 3ª edição do Catálogo foi elaborada, em conjunto, pela 

SCS/MDIC, pela RENAI, pela Apex-Brasil e pelo Sebrae. Contou, ainda, com o apoio 

do MF, MPOG, MME, MRE, EPL, SEPAC/MP, ANT, ANEEL, ANP, ANATEL, da 

Secretaria de Aviação Civil, da Secretaria de Portos, CONSEDIC e da Frente Nacional 

dos Prefeitos. 

 

Referentemente às informações em voga, destacamos o fato de que, conforme dados da 

SCS, os organizadores do SIMBRACS/2013 haviam previsto a participação de 2.500 

convidados. No entanto, verificamos que conforme a prestação de contas efetuada pela 

SCS, o evento de 2013 contou com a presença de 1.516 participantes, o que representa 

60% do quantitativo inicialmente previsto.  

Em razão disso, verifica-se a necessidade de uma quantificação mais precisa em relação 

ao número de convidados nos eventos posteriores, a fim da adequação dos gastos de 

organização do evento ao número real de participantes. 



 

 

Por fim, no que se refere aos resultados gerais do SIMBRACS, verificamos que o 

evento atende de forma razoável aos objetivos inicialmente propostos, além de ser um 

relevante meio de divulgação de informações relacionados ao setor de Comércio e 

Serviços do País. 

Ressaltamos, porém, a necessidade de uma maior objetividade na transformação dos 

resultados coletados de forma com que eles resultem em políticas públicas efetivas para 

o setor de Comércio e Serviços em atendimento aos pressupostos do Plano Plurianual. 

Manifestação do Gestor 

Quanto ao ponto referente à transferência e aplicação de recursos da ABDI na execução 

do SIMBRACS sem a previsão do projeto no Plano da Ação da Agência, a Consultoria 

Jurídica da ABDI se manifestou no sentido de que, para fins de controle orçamentário e 

de atingimento dos resultados, em casos futuros é extremamente recomendável que a 

área técnica atente-se para a questão da necessidade de previsão do projeto SIMBRACS 

no Plano de Ação da ABDI. 

No que toca ao ponto sobre a falta de formalização de processo administrativo, bem 

como da aprovação formal do plano de trabalho pela autoridade competente, a SCS se 

manifestou expressando que tomará as devidas providências de forma ao atendimento 

das recomendações da CGU nos próximos eventos, mas destaca que o titular da 

Secretaria participou efetivamente de todos os processos devidos. 

Entendemos ser relevante a informação sobre a participação do titular da Secretaria em 

todas as fases, e consideramos  que a SCS formalizará os processos em eventos futuros. 

No tocante ao ponto da constatação referente ao número de participantes previstos para 

o evento, a SCS esclareceu que os 2.516 outrora citados referem-se, na verdade, ao 

número de inscritos, e não de convidados, mas que haverá um melhor trabalho de 

adequação do número de participantes em eventos vindouros. 

Por fim, no tocante ao ponto sobre a necessidade maior objetividade na transformação 

dos resultados coletados de forma com que eles sejam transformados em políticas 

públicas efetivas para o setor de Comércio e Serviços, a Secretaria informa que o 

SIMBRACS é parte integrante do resultado, tendo em vista que o evento é estruturado 

de maneira a avaliar as medidas de políticas públicas implementadas no decorrer do ano 

por orientação dos Conselhos Setoriais do PBM, além de servir para iniciar a 

formulação das novas propostas de trabalho. 

Análise do Controle Interno 

A Unidade argumentou que o PBM vai além da política industrial strictu sensu, pois 

inclui entre os setores prioritários da política os segmentos de “construção civil”, 

comércio, serviços e serviços logísticos. 



 

 

O PBM foi instituído por meio do Decreto n° 7.540, de 02/08/2011, com vistas a 

integrar as ações governamentais de política industrial, tecnológica e de comércio 

exterior. Segundo o citado Decreto, a ABDI fornecerá apoio técnico na execução dos 

trabalhos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial- CNDI para consecução 

dos objetivos do PBM. 

Dessa forma, com base no arcabouço conceitual apresentado pelo PBM, entendemos 

possível a atuação da ABDI no apoio às politicas de comércio e serviços, inseridas no 

âmbito do PBM. 

No entanto, ressaltamos que a aplicação de recursos da ABDI na execução do 

SIMBRACS não estava prevista no Plano de Ação da ABDI, contrariando, assim, o 

disposto na Portaria MDIC n° 195. 

Neste sentido, é recomendável que haja a previsão do projeto SIMBRACS no Plano de 

Ação da ABDI, para fins de controle orçamentário e resultados futuros, sob a 

responsabilidade do MDIC, em casos futuros. 

Em relação ao processo de formalização dos processos em eventos futuros, não há 

considerações adicionais, tendo em vista que a Unidade entendeu como relevante o 

apontamento da CGU sobre a formalização do processo, bem como a aprovação do 

Projeto Básico por autoridade competente. 

No que se refere à estimativa de participantes do evento, não temos considerações 

adicionais, tendo em vista que a Unidade entende que terá melhores condições para 

prever o número de participantes, após a realização de dois eventos,  

No que tange a necessidade de maior objetividade na transformação dos resultados 

coletados de forma com que eles resultem em políticas públicas efetivas para o Setor de 

Comércio e Serviços, concordamos com a manifestação da Secretaria no sentido de que 

o evento é relevante para iniciar a formulação das novas propostas de trabalho, no 

âmbito do PBM e de que o evento é estruturado de maneira a avaliar as medidas de 

políticas públicas implementadas no decorrer do ano por orientação dos Conselhos 

Setoriais do PBM. Entretanto, entendemos que há a necessidade de um aperfeiçoamento 

da transparência com maior divulgação dos resultados do evento, de forma a demonstrar 

mais explicitamente as políticas públicas analisadas e os impactos gerados por elas.   

Recomendações 

Recomendação 1: Nos eventos futuros coordenados pela SCS/MDIC, formalizar 

processo, anexando projeto básico, aprovado por autoridade competente, que contenha, 

entre outros, orçamento detalhado, número de participantes e objetivos do projeto. 

Recomendação 2: Caso a Unidade opte pela utilização de recursos da ABDI em eventos 

futuros (projetos), observar se no Plano de Ação da Agência contempla a sua atuação no 

projeto. 



 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

Aplicação de recursos da ABDI na execução do Projeto Atlas Nacional sem a 

previsão no Plano de Ação da Agência, falta de formalização de processo 

administrativo para registro dos atos relacionados ao projeto e necessidade de 

aprimoramento na aplicação dos resultados obtidos em políticas públicas. 

Fato 

 

De acordo com informações apresentadas pelo MDIC, o Atlas Nacional de Comércio e 

Serviços é uma iniciativa alinhada ao Plano Brasil Maior (PBM 2011-2014) e ao Plano 

Plurianual (PPA 2012-2015) para a criação de um referencial público de informações 

econômicas sobre o setor terciário no País, a fim de orientar as políticas públicas e os 

investimentos privados. Dessa forma, o Atlas representa um dos objetivos das Agendas 

Estratégicas dos três Conselhos de Competitividade do Bloco 5 do Plano Brasil Maior.  

Além de ser uma iniciativa alinhada ao PBM, ressalta-se também que o Atlas é uma das 

metas do Programa Temático de Comércio e Serviços do Plano Plurianual 2012-2015 

do Governo Federal, em seu Objetivo 0823 – “Mapear e diagnosticar os setores de 

comércio e serviços no Brasil para levantar informações oficiais que orientem as 

políticas e os investimentos no País”. 

De acordo com a SCS, a partir da elaboração do Atlas, pretende-se expor e atualizar a 

estrutura da atividade econômica realizada no território brasileiro, indicando seus 

padrões de comportamento espacial, possibilitando, assim, o entendimento de maneira 

aprofundada da concentração de determinados segmentos e a especialização de certas 

regiões, por meio da cartografia e da distribuição no espaço. Além disso, a localização 

das ocupações e da geração de riqueza permitirá ainda a visualização da divisão 

territorial dos setores de comércio, serviços e serviços logísticos apresentada na 

economia brasileira, bem como avaliar os novos padrões demográfico e 

socioeconômico, buscando novas oportunidades no setor terciário. 

Segundo informações apresentadas pela SCS/MDIC, o projeto foi elaborado em 

conjunto com algumas instituições que trabalham com dados referentes aos setores de 

Comércio, Serviços e Serviços Logísticos. Além disso, a SCS/MDIC também informou 

que instituiu um Grupo de Trabalho, composto por representantes da própria Secretaria 

de Comércio e Serviços (SCS/MDIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), do Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SPI/MPOG), através da inclusão e disseminação de informações 

espaciais por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). 

O Grupo em voga procurou definir primeiramente os indicadores essenciais do Atlas e 

trabalhar as especificidades para a realização do projeto, definindo os indicadores 

essenciais do Atlas. Esses representantes têm o objetivo de contribuir com as diretrizes 



 

 

e o escopo do Atlas, em particular na disseminação eletrônica da gama de dados do 

setor terciário brasileiro. O resultado final que se almeja é apresentar em uma 

abordagem de escalas de representação, a atual geografia econômica do Brasil, 

revelando a espacialidade da economia brasileira, notadamente do setor terciário. 

A SCS disponibilizou o plano de ação do “Projeto Atlas Nacional”, contendo o Acordo 

de Cooperação Técnica nº 39/2011, firmado entre a SCS/MDIC e o SEBRAE, e tendo 

vigência no período compreendido entre março de 2012 a dezembro de 2015. De forma 

geral, as cláusulas desse acordo estabelecem as obrigações recíprocas e enfatiza, em sua 

cláusula quarta, que o acordo em voga não contempla transferência de recursos 

financeiros. 

De acordo com a Cláusula Segunda desse acordo, que versa sobre as obrigações dos 

partícipes, verificamos que as incumbências relativas à SCS são: 

a) Realizar o trabalho de coordenação; 

b) Articular com os setores governamentais e empresarias para o cumprimento do 

acordo em questão e; 

c) Disponibilizar seu corpo técnico-funcional para ajudas eventuais. 

Já no tocante às responsabilidades do SEBRAE, a cláusula versa sobre as seguintes 

questões: 

a) Participar ativamente da estratégia para o desenvolvimento das ações; 

b) Planejar e executar as atividades deste Acordo e; 

c) Elaborar estudos, pesquisas e publicações sobre os setores de Comércio e 

Serviços. 

O acordo também tratou das responsabilidades comuns a ambos os partícipes.  

O plano de ação do referido acordo versa que o projeto ATLAS visa o mapeamento do 

setor de comércio, com vistas a caracterizá-lo com maior exatidão e a colaborar com o 

direcionamento das políticas públicas de fomento destinadas às micro e pequenas 

empresas. 

A SCS/MDIC também nos disponibilizou o Projeto Básico do Atlas Nacional de 

Comércio e Serviços, contendo as especificações sobre as etapas de sua construção. 

Da análise do Plano de Ação e do Projeto Básico do Atlas Nacional de Comércio e 

Serviços, verificou-se que não há processo formalizado contendo peças de registro e 

acompanhamento do projeto, como a aprovação do Projeto Básico por autoridade 

competente. 

Verificamos também que o Projeto Básico apresentado contém dados a respeito das 

especificações gerais do projeto, com a descrição do produto e as fases a serem 

implementadas, mas não apresenta informações relevantes, como metas a serem 

alcançadas, estimativa de custos por exemplar e formas de distribuição dos exemplares 



 

 

produzidos. Questionada, a SCS informou sobre a inexistência de um processo 

formalizado com as respectivas assinaturas das autoridades competentes aprovando as 

diversas fases de elaboração do evento. 

Assim como recomendado em relação aos processos do SIMBRACS, sugerimos a 

formalização de um processo administrativo para os próximos eventos, contendo todas 

as peças relevantes para registro e acompanhamento do projeto. Entendemos que é 

prudente a adoção do procedimento em questão a fim de se resguardar o gestor do 

projeto, e de atender às boas práticas de controle interno. 

No que toca aos custos totais da produção do projeto e em relação ao quantitativo de 

livros produzidos, a SCS nos informou que o valor total previsto na Ação Orçamentária 

nº 147Q n em voga deu-se em R$ 10.095.449,00 (dez milhões, noventa e cinco mil, 

quatrocentos e quarenta e nove reais), com previsão de aplicação entre os anos de 2012 

a 2016. 

No tocante à previsão orçamentária descrita, ressaltamos que para o ano de 2013 foi 

autorizado um valor de R$ 500.000,00, porém esse valor não foi utilizado. 

Questionada sobre a não utilização desse valor, a Secretaria informou que em razão da 

complexidade técnica do Projeto, a SCS considerou arriscado fracionar os valores e 

realizar uma licitação para a execução dos R$ 500.000,00, haja vista que quase a 

totalidade das etapas está entrelaçada, e que uma nova sistemática de execução das 

receitas autorizadas está em fase de avaliação.  

Quanto aos custos incorridos na execução do projeto no exercício de 2013, a Unidade 

informou que foram impressos 2.000 livros, ao custo unitário de R$ 71,93, perfazendo 

um valor total de R$ 143.860,00. De acordo com a Secretaria, os serviços de editoração 

e diagramação foram realizados pelo SEBRAE, ao custo de R$ 15.120,00, ao passo que 

o de impressão pela ABDI, ao custo de R$ 128.738,00. 

De acordo com a SCS/MDIC, assim como no caso do SIMBRACS, o evento de 2013 

deu-se sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI).  

Como já relatado, a Portaria nº 195, de 26 de julho de 2013, previu a transferência de 

recursos do MDIC para a ABDI, no valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais), a serem aplicados em conformidade com a Ação Orçamentária 210E – Promoção 

do Desenvolvimento Industrial, Plano Orçamentário “000A – Apoio Operacional da 

Política Industrial, na modalidade 50 – Transferência a instituições provadas sem fins 

lucrativos.” 

Repisa-se que, assim como no projeto SIMBRACS, foi tratada a questão da legalidade 

da aplicação dos recursos da ABDI para a elaboração do Atlas Nacional. Como já 

explanado no ponto anterior, o MDIC apresentou entendimento, consubstanciado no 



 

 

Parecer n° 0695- 1.3.7/2014/IA/CONJUR/MDIC, concluindo pela legalidade da 

aplicação dos recursos.  

Questionamos a SCS, ainda, sobre o fato de que na análise da Programação 

Orçamentária da ABDI para o exercício 2013, publicada por meio da Portaria MDIC n° 

302, não havia previsão do desenvolvimento de produtos que contemplassem o 

incentivo à competitividade do setor terciário. 

Questionamos também a falta da explicitação dos recursos aplicados no projeto 

Atlas/Nacional no Plano de Ação da Agência, em conformidade com as boas práticas de 

controle e de gestão orçamentária. 

Destacamos que em documento formulado pela ABDI, em resposta à Secretaria de 

Desenvolvimento da Produção- SDP, unidade técnica do MDIC responsável pelo 

acompanhamento da execução dos recursos e avaliação das ações da ABDI, é abordado 

que à época da aprovação do Plano de Ação da Agência para 2013 não havia sido 

definido o formato de participação da ABDI na organização do SIMBRACS no 

exercício seguinte e a iniciativa não havia sido incluída no planejamento, de forma 

explícita e detalhada. 

No que versa aos critérios de distribuição dos exemplares, a SCS informou que 

encaminhou a versão impressa aos seguintes destinatários: 

a) todas as entidades nacionais representativas do setor terciário que integram o 

PBM; 

b) às diversas entidades setoriais que mantêm contato com a SCS; 

c) Secretarias de Desenvolvimento Econômico dos Estados e Municípios; 

d) Congresso Nacional; 

e) Órgãos Públicos que tratam do tema Comércio e Serviços; 

f) Universidades; 

g) Parceiros do projeto: ABDI, SEBRAE, IBGE e IPEA. 

Em conjunto com essas informações, a Secretaria nos encaminhou uma planilha com a 

relação das entidades destinatárias do Atlas Nacional e não detectamos 

desconformidade em relação aos objetivos do projeto.    

Em relação à produção da versão eletrônica do Atlas, a SCS informou que está em 

discussão com o IBGE no sentido de formalização de uma proposta de Termo de 

Cooperação para Descentralização de Crédito com vistas à elaboração dessa versão 

eletrônica em 2014. Informou também que houve uma reunião no dia 12/02/14, no Rio 

de Janeiro, com a equipe do IBGE, na qual ficou decidido que a construção da versão 

eletrônica será priorizada para o ano de 2014.  

Por fim, no que se refere aos resultados gerais do Atlas, verificamos que o projeto 

atende de forma razoável aos objetivos inicialmente propostos, além de ser um 

importante meio de divulgação de informações relacionados ao setor de Comércio e 

Serviços do País. 



 

 

Ressaltamos, porém, a necessidade de uma maior objetividade na transformação dos 

dados coletados e impressos de forma com que eles resultem em políticas públicas 

efetivas para o setor de Comércio e Serviços, em atendimento aos pressupostos do 

Plano Plurianual. Conforme já citado, o objetivo 0823 do PPA 2012-2015 expressa que 

é necessário mapear e diagnosticar os setores de comércio e serviços no Brasil para 

levantar informações oficiais que orientem as políticas e os investimentos no País. 

Diante do contexto relatado, entendemos que há a necessidade de um maior 

aprofundamento na aplicação dos dados coletados pelo projeto na produção de políticas 

públicas efetivas. Não obstante o fato de que o projeto ainda está em fase de maturação 

e em sua primeira versão, é necessária a realização de análises concretas acerca do 

impacto do projeto nas políticas públicas relacionadas, a partir das novas versões a 

serem produzidas do Atlas de Comércio e Serviços. 

Manifestação do Gestor 

Quanto ao ponto referente à transferência e aplicação de recursos da ABDI na execução 

do ATLAS/Nacional sem a previsão do projeto no Plano da Ação da Agência, assim 

como no projeto SIMBRACS, a Consultoria Jurídica do MDIC se manifestou no sentido 

de que não há ilegalidade na atuação da ABDI no projeto SIMBRACS,  

No entanto, destacou que para fins de controle orçamentário e de atingimento dos 

resultados, em casos futuros é extremamente recomendável que a área técnica atente-se 

para a questão da necessidade de previsão do projeto SIMBRACS no Plano de Ação da 

ABDI. 

No que toca ao ponto sobre a falta de formalização de processo administrativo, bem 

como da aprovação formal do plano de trabalho pela autoridade competente, a SCS se 

manifestou expressando que tomará as devidas providências de forma ao atendimento 

das recomendações da CGU nos próximos eventos, mas destaca que o titular da 

Secretaria participou efetivamente de todos os processos devidos. 

Por fim, no tocante ao ponto sobre a necessidade de uma maior objetividade na 

aplicação dos resultados coletados em políticas públicas efetivas para o setor de 

Comércio e Serviços, a Secretaria informa que o Atlas é uma ferramenta, e que muitas 

dessas políticas públicas a serem elaboradas a partir de sua utilização não estariam sobre 

a governança da SCS/MDIC, e sim de outros responsáveis. Dessa forma, 

implementação efetiva dessas políticas se resolveria com uma intensa articulação da 

SCS com os outros agentes responsáveis.  

Análise do Controle Interno 

Pelos motivos já detalhados na análise do ponto anterior, entendemos possível a atuação 

da ABDI no apoio às politicas de comércio e serviços, inseridas no âmbito do PBM, 

como no Projeto Atlas Nacional. 



 

 

No entanto, ressaltamos que a aplicação de recursos da ABDI na execução do ATLAS 

NACIONAL não estava prevista no Plano de Ação da ABDI, contrariando, assim, o 

disposto na Portaria MDIC n° 195. 

Entendemos, desse modo, que em casos futuros é recomendável que haja a previsão do 

projeto SIMBRACS no Plano de Ação da ABDI. 

Em relação ao processo de formalização dos processos em eventos futuros, não há 

considerações adicionais, tendo em vista que a Unidade entendeu como relevante o 

apontamento da CGU sobre a formalização do processo, bem como a aprovação do 

Projeto Básico por autoridade competente. 

No que toca ao ponto sobre a necessidade de maior objetividade na transformação dos 

resultados coletados de forma com que eles sejam transformados em políticas públicas 

efetivas para o setor de Comércio e Serviços, concordamos com a manifestação da 

Secretaria. Entretanto verificamos que devido ao fato do projeto ser voltado à coleta de 

dados para o aprimoramento dessas políticas públicas a que ele se destina, há a 

necessidade de que ocorra essa interação com os demais órgãos, e que os resultados do 

projeto sejam divulgados de forma a demonstrar mais explicitamente as políticas 

públicas analisadas e os impactos gerados por elas. 

Recomendações 

Recomendação 1: Nos projetos futuros coordenados pela SCS/MDIC, formalizar 

processo, anexando o projeto básico, aprovado por autoridade competente, que 

contenha, entre outros, orçamento detalhado, número de exemplares impressos e 

objetivos do projeto. 

Recomendação 2: Caso a Unidade opte pela utilização de recursos da ABDI em projetos 

futuros , observar se o Plano de Ação da Agência contempla a sua respectiva atuação no 

projeto. 
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Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 

aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01/01/2013 a 

31/12/2013. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação 

federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201405778, proponho que o encaminhamento das contas 

dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, constantes das folhas 03 a 07 do 

processo, seja pela regularidade. 

 

Brasília/DF,           de julho de 2014. 

 

__________________________________________________ 

VICTOR GODOY VEIGA 

Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de Desenvolvimento,  

Indústria e Comércio Exterior 
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 Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-

Geral da União quanto à prestação de contas do exercício de 2013 da Unidade acima 

referenciada, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão 

referentes ao Exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados 

pela equipe de auditoria. 

 

2.  A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior - SCS/MDIC tem entre suas atribuições a promoção, o acompanhamento 

das tendências e a divulgação de informações dos setores de comércio e serviços do país. 

 

3.  No exercício de 2013 foi publicado o Decreto nº 8001/2013 criando a Secretaria 

da Micro e Pequena Empresa - SMPE, vinculada à Presidência da República, e revogando parte 

das atribuições da SCS. Nesse contexto, foram analisados os procedimentos adotados pelo 

MDIC para atendimento das providências estabelecidas no artigo 8° do referido Decreto, 

relativas à transferência de pessoal, patrimônio e documentação do MDIC para a SMPE. A 

análise concluiu que foram tomadas as medidas necessárias pelo MDIC para o cumprimento das 

providências estabelecidas no artigo 8° do Decreto n° 8001/2013. 

   

4.         Outro aspecto analisado no âmbito do trabalho de auditoria foi o processo de 

implantação do Planejamento Estratégico - PE do MDIC. Verificou-se que o processo de 

implantação do PE encontra-se em fase de revisão e que, até o momento, a Secretaria Executiva, 

com a cooperação técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, mapeou 15 

objetivos estratégicos, atrelados às atividades da SCS, e formulou 35 indicadores  para a aferição 

do cumprimento desses objetivos.  Tendo em vista que esses indicadores ainda não são 

efetivamente utilizados pela SCS, não foram realizados testes para avaliá-los. Não obstante, 

verificou-se que há necessidade de revisão de parte desses indicadores, tendo em vista que 

alguns deles são relacionados às políticas públicas de promoção das micro e pequenas empresas, 

cuja atribuição foi repassada para a SMPE/PR. 

 

5.  Também foi objeto de análise no presente trabalho, em virtude de sua relação com 

ações do Plano Brasil Maior, a realização do Simpósio Brasileiro de Comércio e Serviços 

(SIMBRACS), evento destinado ao desenvolvimento dos setores de Comércio, Serviços e 

Logística, e a produção do Atlas Nacional de Comércio e Serviços, projeto destinado à criação 

de um referencial público de informações econômicas sobre o setor terciário no País. Destaca-se 

que ambos os projetos tiveram apoio técnico e financeiro da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI. Nesse sentido, considerando que esses projetos têm 

 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



objetivo de fortalecer políticas de Comércio e Serviços e que o papel institucional da ABDI é 

apoiar políticas industriais, avaliou-se a legalidade da atuação dessa Agência nesses projetos, 

concluindo-se pela conformidade dessa atuação com os dispositivos legais, com base nos 

argumentos apresentados no Parecer Jurídico n° 0695-1.3.7/2014/IA/CONJUR/MDIC.  

 

6.  Não obstante, identificou-se oportunidades de melhorias nos controles internos da 

Unidade, em especial quanto à formalização dos processos administrativos, quanto à inclusão 

nos próximos Planos de Ação da ABDI de eventuais projetos da Secretaria que serão apoiados 

pela Agência e quanto à necessidade de, com base nos dados coletados pelas diversas 

ferramentas desenvolvidas pela Secretaria, desenvolver ou aprimorar as políticas públicas sob 

sua responsabilidade. 

 

7.  Ainda em relação a esses dois projetos, foi possível verificar que seus resultados 

atendem aos objetivos inicialmente propostos, além de serem instrumentos relevantes de 

divulgação de informações relacionados ao setor de Comércio e Serviços do País, representando 

avanços no mapeamento e produção de informações relacionadas ao Setor. 

 

8.  Por fim, analisamos ainda a atuação da SCS na gestão do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 

Patrimônio – SISCOSERV, desenvolvido para viabilizar a medição informatizada do comércio 

exterior de serviços e a geração de estatísticas para auxiliar na formulação e consecução de 

políticas públicas para o setor. Verificou-se que o Sistema representa relevante mecanismo de 

apoio ao desenvolvimento do comércio exterior de serviços, produzindo insumos que poderão 

servir de base para aprimoramento das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria e, ainda, 

auxiliar na produção de informações para melhor compreensão do setor. Nesse sentido, 

verificou-se a necessidade de que os dados coletados pelo Sistema sejam inseridos numa 

estratégia de efetiva utilização no apoio à formulação de políticas públicas. 

 

9.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/ n.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no 

Certificado de Auditoria conforme quadro a seguir: 

 

Cargo 
Proposta de 

Certificação 
Fundamentação 

Gestores integrantes do Rol 

de Responsáveis 
Regularidade 

Relatório de Auditoria nº 

201405778 

 

10.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, 

com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF,           de julho de 2014. 

 
 
 

_____________________________________ 

RENILDA DE ALMEIDA MOURA 

Diretora de Auditoria da Área Econômica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


