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Análise Gerencial 
 

Senhor Coordenador-Geral, 
 

 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201503356, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 
de 06 de abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual apresentada pela Secretaria-Executiva (SE) do Ministério da 
Cultura (MinC) consolidando as informações sobre as unidades que compõe a sua 
estrutura e o Fundo Nacional de Cultura (FNC). 

 
1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 02 de maio a 28 de agosto 
de 2015, 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. 

 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes – Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas – consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

 
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em programas e ações orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a programas/ações orçamentários específicos. 
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2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião 
realizada em 03 de novembro de 2014, entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Área 
de Cultura (DRCUT/SFC) e a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e 
do Desporto (SecexEduc/TCU), foram efetuadas as seguintes análises: 

 
1) Avaliação da conformidade das peças do processo de contas; 

 
2) Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em relação à 

Ação 12MG – Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços 
Públicos – Praças do Esporte e da Cultura, bem como a análise dos resultados referentes 
às ações empreendidas pelo grupo gestor das prestações de contas; 

 
3) Avaliação dos indicadores de desempenho da gestão; 

 
4) Avaliação da gestão de renúncias tributárias; e 

 
5) Avaliação da qualidade e da suficiências dos controles internos 

administrativos da Unidade. 
 

 
2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 

 
Para melhor entendimento da situação, foram elaboradas questões de auditoria a 

serem respondidas após a análise das peças, quais sejam: 
 

a) A Unidade Jurisdicionada – UJ elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas 
normas do TCU para o exercício de referência? 

 
b) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios, nos temos da DN 

TCU nº 134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da Portaria – TCU nº 90/2014? 
 

Embora a unidade tenha elaborado as peças a ela exigidas, constatou-se que tanto 
o Rol de Responsáveis quanto o Relatório de Gestão apresentados não espelham as 
orientações exaradas pela Corte de Contas no que diz respeito quanto à estrutura dos itens, 
sua forma de registro e seus conteúdos, conforme registros em itens específicos do 
presente relatório. 

 
 
 

2.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 
 

A fim de atender ao disposto neste item, foi definida a seguinte questão de 
auditoria: 

 
Os resultados quantitativos e qualitativos estão sendo atingidos? 

 
Para respondê-la, foi selecionada, em pactuação com a SecexEducação, a ação 

12MG - Implantação de espaços integrados de esporte, cultura, lazer e serviços públicos 
–  Praças  do  Esporte  e  da  Cultura  (CEUS).  Essa  ação  é  proveniente  ainda  da  Lei 
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Orçamentária Anual do exercício de 2012, em razão da previsão de implantação dos 
CEUS no Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. 

 
As análises realizadas demonstram que a execução orçamentária do Programa se 

aproxima de 100%, pois o programa é executado por meio de contratos de repasse e as 
descentralizações já foram realizadas. 

 
Todavia, no que diz respeito às metas físicas, verifica-se que havia no PPA a 

previsão da implantação de oitocentos CEUS, mas que a meta foi reduzida para 360. 
Sobre a meta repactatuada de 360, pode ser apresentado o seguinte balanço: 

 
Total Geral de 

CEUS 
Total por Estágio da Obra Estágio atual da Obra % 

 

 
360 

212 Atrasada 58,88 
67 Concluída e em funcionamento 18,61 
55 Paralisada 15,27 
17 Cancelada 4,72 
07 Concluída, mas não em funcionamento 1,94 
02 Não iniciada 0,55 

Fonte: Memorando nº 081/2015-DINC/SE/MinC, de 19/05/2015. 
 

Verifica-se, portanto, que houve o atingimento de 18,61% de meta física, 
entendendo-se que a meta é considerada cumprida quando o objeto da política pública 
passa a atender as finalidades a que se destina, ou seja, entra em operação e atende a 
população local. 

 
No presente relatório, também está sendo inserida a avaliação do Termo de 

Cooperação (TC) celebrado pela Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura 
Cultural – DINC e a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, cujo objeto seria: 

“apoiar a ampliação e a sustentabilidade de ações integradas da 
Cultura, Saúde e inclusão produtiva (...), com base em ações de 
documentação, registro, sistematização, monitoramento e avaliação 
das experiências implementadas na formação continuada de agentes 
multiplicadores, na produção de materiais e na disseminação dos 
efeitos do Programa CEU das Artes e sua articulação com o Sistema 
Único de Saúde.” 

 
As evidências coletadas demonstram que o TC foi celebrado, no exercício de 

2013, em termos genéricos e que houve desvios de finalidade em sua execução, que 
passou pelo exercício de 2014, mediante o fornecimento de mão-de-obra (bolsistas 
contratados por meio do termo) para a execução de atividades finalísticas da DINC e da 
Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura (SEC). 

 
Assim, em resposta à questão de auditoria propostas, verificou-se que, ao longo 

do exercício de 2014, os resultados quantitativos e qualitativos da ação 12MG não foram 
atingidos. 

 
 
 

2.3 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 
 

A fim de atender ao pactuado com a SecexEducação/TCU para a avaliação da 
evolução no tratamento do passivo, conforme o Acórdão TCU nº 1.385/2011 – Plenário, 
foram definidas as seguintes questões de auditoria: 
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a) Foram fixadas metas para as análises dos processos de renúncia fiscal que 
fazem parte do passivo, conforme o Acórdão TCU nº 1.385/2011 – Plenário? 

b) As metas eventualmente fixadas são condizentes com o plano de ação 
elaborado a partir do Acórdão TCU nº 1.385/2011 – Plenário? 

c) Houve ganho de escala nas análises a partir da edição da Portaria nº 86, de 
26 de agosto de 2014, que estabeleceu procedimentos específicos para a análise de 
prestação de contas do passivo? 

d) As metas eventualmente fixadas estão sendo alcançadas, de modo que, 
executado o plano de ação, o passivo de prestações de contas pendentes de análises será 
eliminado? 

 
Realizadas as análises, verificou-se que não há fixação de metas para todas as 

gerências que realizam as análises do passivo; que as metas fixadas para parte da estrutura 
responsável pela análise, mesmo que atingidas, não serão suficientes para elidir o passivo; 
que o ritmo de análises observado no segundo semestre de 2013 e em todo o exercício de 
2014 não significou efetiva redução do passivo; e que a tendência, apesar da estimativa 
de ganho de escala nas análises a partir da publicação da Portaria MinC nº 86/2014, é de 
que o passivo não será eliminado até junho/2018, prazo final da atuação dos contratados 
temporários para essas análises (após prorrogações permitidas em lei). 

 
 
 

2.4 ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL 

A fim de atender ao disposto no Item 10 do Anexo IV da DN TCU 132/2013, 
relativo à avaliação da gestão das transferências concedidas, foram definidas as seguintes 
questões de auditoria: 

 
a) Há correlação entre as renúncias tributárias concedidas e as políticas públicas 

promovidas pela Unidade? 
b) É realizado o acompanhamento e a fiscalização das renúncias fiscais 

concedidas? 
c) A quantidade de prestações de contas anualmente analisadas, com 

posicionamento conclusivo, é compatível com o fluxo de incentivos das 
unidades, de modo que não estejam sendo formados novos passivos de 
prestações de contas? 

d) A quantidade de prestações de contas anualmente analisadas, com 
posicionamento conclusivo, é compatível com a quantidade de projetos cujas 
prestações de contas foram recebidas no mesmo período, de modo que não 
estejam sendo formados novos passivos de prestações de contas? 

e) Há mecanismos de monitoramento dos resultados das renúncias tributárias e 
de seu resultado na execução das políticas públicas por elas financiadas? 

f) É realizado o monitoramento dos resultados das renúncias tributárias na 
execução das políticas públicas por elas financiadas? 

g) Estão definidos nos normativos internos os responsáveis pelo 
acompanhamento das renúncias tributárias? 

h) As estruturas física e de pessoal são adequadas para o gerenciamento das 
renúncias tributárias? 

i) É realizada avaliação de risco no processo de concessão, acompanhamento, 
fiscalização e análise das prestações de contas? 

j) São adotadas medidas compatíveis com os riscos identificados? 
k) Existem indicadores que possibilitem aos gestores identificar fragilidades no 

processo? 
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l) A Unidade atua no atendimento às determinações e recomendações 
anteriores, exaradas pelo TCU e pela Controladoria-Geral da União (CGU)? 

 
As análises demonstram que há correlação entre as renúncias tributárias 

concedidas e as políticas públicas promovidas pela Unidade, mas que não há avaliação 
do resultado desses incentivos para as políticas públicas, pois não há mecanismos de 
monitoramento desses resultados, nem indicadores. 

 
É realizado o acompanhamento e a fiscalização das renúncias fiscais concedidas, 

mas o modelo adotado pelo MinC, pautado no acompanhamento à distância, não encontra 
suporte no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura – Salic, cujos módulos 
necessários ainda não foram totalmente desenvolvidos e implementados. 

 
Percebeu-se também que as análises conclusivas de prestações de contas, 

posteriores ao Acórdão nº 1.385/2011 – Plenário, não estão compatíveis com o 
quantitativo de análises necessárias, de modo que está sendo formado novo passivo de 
prestações de contas sem análise. 

 
Os normativos internos, no caso, o regimento interno das unidades, define os 

responsáveis pelas etapas de concessão, acompanhamento e análise de prestação de 
contas das renúncias tributárias. 

 
As análises demonstram que o quantitativo de pessoal é desproporcional às 

demandas geradas pela concessão dos incentivos e que o sistema Salic, como principal 
instrumento de suporte tecnológico desse macroprocesso, apresenta fragilidades e 
necessita de aprimoramentos para que se torne não apenas um sistema cadastral, mas uma 
ferramenta de gestão dos incentivos fiscais e resultados. Quanto à estrutura física, não há 
evidência de que ela seja um aspecto que dificulta a gestão. 

 
Não é realizada avaliação de risco no processo de concessão, acompanhamento, 

fiscalização e análise das prestações de contas, de modo que não é possível afirmar que 
sejam adotadas medidas compatíveis com eventuais riscos identificados. Nesse aspecto, 
identificou-se que não há vedações normativas e no sistema Salic para que proponentes 
com projetos inadimplentes captem e movimentem recursos de outros projetos de sua 
autoria. 

 
Por fim, percebe-se que não tem havido a incorporação plena do teor de 

determinações do TCU e de recomendações deste Controle Interno ao processo de gestão 
das renúncias fiscais. 

 
 
 

2.5 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas neste item, considerou-se 
a seguinte questão de auditoria: 

 
Os indicadores utilizados atendem aos requisitos de completude, 

comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade? 
 

Para a avaliação dos indicadores de gestão, foram analisados os indicadores 
listados no quadro A.5.4 do Relatório de Gestão 2014 da SE/MinC, e o resultado pode ser 
consolidado da seguinte forma: 



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

6 

 

 
Indicador 

Atributo 
Comple- 

tude 
Compara- 
bilidade 

Confiabili 
-dade 

Acessibili- 
dade 

Economici- 
dade 

Impacto dos aspectos culturais 
na média nacional de 
competitividade dos destinos 
turísticos brasileiros – baseado 
na Meta 10 do PNC 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

 
 

Não 

 
 

Sim 

Aumento na quantidade de 
pessoas que frequentam espaços 
e atividades 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Impossível 
avaliar 

Quantidade de escolas públicas 
de educação básica 
desenvolvendo 
permanentemente atividades de 
arte e cultura – Meta 14 PNC 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

 
 

Sim 

Percentual (%) de propostas 
normativas com andamento 
adequado 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Percentual (%) de projetos 
monitorados ao longo de sua 
execução 

 
Não 

 
Sim 

Parcial- 
mente 

 
Sim 

 
Sim 

Percentual (%) de execução 
físico-financeira das iniciativas 
estratégicas e de ações do pacto 
de desempenho 

 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Impossível 

avaliar 

 
Impossível 

avaliar 

Número de visitantes únicos ao 
portal unificado do Sistema 
MinC 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Taxa de lotação Sim Sim Sim Sim Sim 
Taxa de desistência do quadro 
de efetivos por concurso 

Sim Sim Sim Sim Sim 

 

As análises demonstram que os indicadores, no geral, não atendem plenamente 
a todos os requisitos, o que reflete o fato de o planejamento estratégico do ministério estar 
em processo de revisão desde o exercício de 2013 e ainda não ter sido plenamente 
concluído. 

 
 
 

2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 
 

Em consulta à base de dados de deliberações expedidas pelo TCU, não foram 
identificadas determinações expressas para acompanhamento pelo Controle Interno. 

 
 
 

2.7 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 

Durante o exercício de 2014, foram expedidas notas técnicas à Secretaria da 
Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI), 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), Secretaria de Economia Criativa 
(SEC), Secretaria de Políticas Culturais (SPC), Secretaria do Audiovisual (SAv) e 
Secretaria-Executiva (SE), versando sobre a análise das manifestações apresentadas pelas 
unidades retro citadas aos seus Planos de Providências Permanentes – PPP. 
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quadro: 

O balanço dos Planos de Providências Permanentes está consolidado no seguinte 
 

Quadro Geral da Situação das Recomendações 
 

Classificação 
Sefic SAI SAv SPC 

Total % Total % Total % Total % 

Atendida 10 9,52 0 - 13 13,83 2 6,25 

Cancelada 0 - 0 - 0 - 0 - 

Em monitoramento 95 90,48 21 100 80 85,11 30 93,75 

Revista 0 - 0 - 1 1,06 0 - 

 

Classificação 
SCDC SE SEC Total Geral 

Total % Total % Total % Total % 

Atendida 3 9,68 41 27,89 0 - 69 15,97 

Cancelada 0 - 7 4,76 0 - 7 1,62 

Em monitoramento 28 90,32 99 67,35 2 100 355 82,18 

Revista 0 - 0 - 0 - 1 0,23 

Total Geral 432 100,00% 
 

Do total de 432 recomendações, tem-se que, ao final do exercício, 355 
permaneciam em monitoramento. 

 
O PPP é um instrumento dinâmico, de responsabilidade do gestor, e que se presta 

ao acompanhamento do atendimento às recomendações pactuadas com o Controle 
Interno, bem como é um instrumento que demonstra a adoção de medidas de 
aprimoramento, com base nas eventuais falhas. Seu acompanhamento, portanto, é 
realizado ao longo do exercício. 

 
Assim, os registros sobre o acompanhamento específico das recomendações de 

maior relevância para a avaliação da gestão 2014 foram realizados em itens específicos 
do presente relatório. 

 
 
 

2.8 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 
 

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

 
A UJ está registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares 

instaurados no sistema CGU-PAD? 
 

As análises realizadas a partir de amostra das portarias publicadas nos Boletins 
Administrativos do MinC demonstram que, de fato, a unidade tem registrado as 
informações no referido sistema. As falhas cadastrais identificadas nos exames foram 
corrigidas pela Unidade ainda ao longo dos trabalhos de campo, conforme registro 
específico no presente relatório. 

 
 
 
 

2.9 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 
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A fim de atender ao disposto neste item, relativo à avaliação da qualidade e 
suficiência dos controles internos administrativos, foi elaborada a seguinte questão de 
auditoria: 

 
Os controles internos administrativos asseguram razoavelmente o atingimento 

dos objetivos estratégicos? 
 

Para respondê-la, definiu-se como escopo de análise a Ação 12MG – 
Implantação de espaços integrados de esporte, cultura, lazer e serviços públicos – Praças 
do Esporte e da Cultura (CEUs) e a gestão das renúncias tributárias, em razão da 
materialidade e da relevância de ambas. 

 
Com base nos registros realizados no presente Relatório, a avaliação dos 

componentes dos controles internos pode ser sintetizada da seguinte forma: 
 

Componente Ação 12MG Gestão das Renúncias 
Tributárias 

Ambiente de interno 4 4 
Avaliação de risco 4 2 
Procedimentos de controle 2 2 
Informação e comunicação 5 2 
Monitoramento 4 4 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 
observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não 
observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente 
observado no contexto da UJ. 

 

Diante do exposto, dentro do escopo definido, é possível concluir com razoável 
certeza que não há suficiência de controles internos para garantir o atingimento dos 
objetivos estratégicos da Secretaria-Executiva. 

 
 
 
 
 

2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo 
 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência 
de dano ao erário são as seguintes: 

 
4.1.1.2 

 
Apuração do montante pago indevidamente por serviços de limpeza, asseio e conservação 
em área de uso comum e em espaços já devolvidos pelo MinC, no imóvel Ed. Parque 
Cidade. 
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3. Conclusão 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
Relatório supervisionado e aprovado por: 

 
 
 

 
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Cultura 
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Achados da Auditoria - nº 201503356 
 

1 CONTROLES DA GESTÃO 

1.1 CONTROLES INTERNOS 

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS 

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Falhas no Relatório de Gestão e no Rol de Responsáveis. 

Fato 

Para cumprir o disposto na DN TCU nº 134, de 04.12.2013, no tocante à 
organização, forma e conteúdos, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de 
setembro de 2010, e às orientações contidas na Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 
2014, efetuou-se o cotejo entre a estrutura apresentada na portaria e os itens constantes 
do Relatório de Gestão apresentado pela Secretaria-Executiva (SE), bem como do 
respectivo registro desses itens no sumário do relatório. 

 
Verificou-se que a formatação do Relatório de Gestão não possui padronização; 

a introdução é pouco abrangente; o sumário não está em conformidade com o conteúdo 
do corpo do relatório; as informações dos itens 2.1– Estrutura de Governança, 2.4 – 
Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos e 5.4 – Informações sobre os 
Indicadores de Desempenho Operacional são insuficientes, há inconsistência na ordem 
de apresentação dos itens, as páginas 198, 199 e 200 não existem; a página 273 está em 
branco; há páginas fora de ordem; o item 4 – Ambiente de Atuação não foi 
preenchimento; as informações no item 5.4 – Informações sobre Indicadores de 
Desempenho Operacional são insuficientes; os itens 6.7.2.6 a 6.7.2.12 não foram 
preenchidos; há conteúdos impróprios nas folhas 120 e 121; o item 6.1 em duplicidade; 
itens não foram preenchidos (item 6.3.1 Análise Crítica, item 6.7.2.11 e Quadro 
A.6.7.2.11); o item 6.7.1 possui descrição divergente da Portaria nº 90/2014-TCU; 
diversos itens não foram registrados no sumário e/ou no relatório; há diversos itens fora 
de ordem; há impropriedade na apresentação do ANEXO III - Item 2.3; há itens sem 
indicação da localização (ANEXOS); e, por fim, o confronto entre o sumário e os itens 
do Relatório demonstrou diversas inconsistências/impropriedades. 

 
Assim, embora a UJ tenha elaborado as peças a ela exigidas, constatou-se que 

o Relatório de Gestão apresentado ao TCU não espelha a orientação exarada na Portaria 
TCU nº 90/2014-TCU, quanto à estrutura dos itens, à forma de registro destes e seus 
conteúdos, bem como quanto à formatação do próprio documento, de modo que, a julgar 
pelo nível de inconsistências/impropriedades evidenciadas, se verifica que não houve 
revisão da peça antes do seu encaminhamento pelo Sistema e-Contas. 

 
Quanto ao rol de Responsáveis anexado ao e-Contas, observa-se que ele não 

espelha corretamente os gestores que ocuparam o cargo de dirigente máximo da unidade, 
os gestores das unidades consolidadas e seus substitutos no período de, efetivamente, 
estiveram em exercício. 

 
Observa-se que, assim como em relação ao Relatório de Gestão, as 

inconsistências no Rol de Responsáveis têm se repetindo nas prestações de contas das 
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Unidades da Administração Direta no MinC anualmente, falhas essas registradas nos 
respectivos relatórios de avaliação da gestão elaborados pelo Controle Interno. 

 
1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Existência de portarias de designação de comissão de apuração não cadastrados no 
sistema CGU-PAD: correção das impropriedades ao longo dos trabalhos de campo. 

 
Fato 

 
A fim de identificar a regularidade dos cadastramentos de portarias e processos 

no sistema CGU-PAD, foi efetuada amostra não probabilística das portarias de 
designação de comissões. Para tanto, foram selecionados, arbitrariamente, os meses de 
janeiro, novembro e dezembro de 2014 e realizadas consultas ao referido sistema para 
verificar, além do cadastramento, a quais processos disciplinares estavam associados. 

 
O resultado das consultas demonstrou que, do total de dezoito portarias, 

dezesseis não estavam associadas a processos no CGU-PAD. 
 

Ao ser diligenciada, a Unidade informou, por meio do Memorando nº 
53/2015/DICOR/COGEP/SPOA/SE-MinC, de 09 de junho de 2015, que o registro de 
todas as portarias havia sido corrigido. De fato, novas consultas realizadas ao sistema 
ratificaram a informação. 

 
Por meio do referido memorando, a Unidade informou também que, visando a 

evitar a repetição das falhas, “foi determinado que os cadastradores atualizassem as 
informações de todos os processos concluídos e vigentes do período de 2013 a 2015”, o 
que demonstra busca por aprimoramento na gestão do sistema no MinC. 

 
2 GESTÃO OPERACIONAL 

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Os indicadores de gestão da Unidade não atendem totalmente aos requisitos de 
completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade. 

 
Fato 

 
Para a apreciação dos indicadores de gestão, foram analisados os indicadores 

listados no quadro A.5.4 do Relatório de Gestão 2014 da Secretaria-Executiva/MinC, com 
vistas a avaliá-los quanto aos seguintes atributos: 

 
a) Completude: capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 

situação que a Unidade Jurisdicionada pretende medir e de refletir os 
resultados das intervenções efetuadas na gestão; 

b) Comparabilidade: capacidade de proporcionar medição da situação pretendida 
ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas; 

c) 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; 
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d) Acessibilidade: facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e 
de compreensão dos resultados pelo público em geral; e, 

e) Economicidade: razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação 
aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 

 
As análises foram realizadas separadamente para cada um dos indicadores, 

conforme segue: 
 

Indicador: Impacto dos aspectos culturais na média nacional de competitividade dos 
destinos turísticos brasileiros – Baseado na Meta 10 do PNC 

 
O indicador está associado ao objetivo “Promover as Sinergias entre a Cultura e 

Demais Políticas Públicas”. A fórmula de cálculo é a nota da dimensão “aspectos 
culturais no Índice de Competitividade do Turismo Nacional”. 

 
Consoante o link http://pnc.culturadigital.br/metas/, a dimensão dos aspectos 

culturais abrange a produção cultural do destino associada ao turismo, a preservação do 
patrimônio histórico e cultural e a estrutura municipal para o apoio à cultura. Assim 
sendo, o indicador pode ser considerado completo por aferir, mesmo que genericamente, 
a participação da cultura na média nacional de competitividade dos destinos turísticos 
brasileiros. 

 
Em relação à comparabilidade, esta se faz presente na medida em que é possível 

sua medição com base em série histórica. Em razão de os dados terem sido obtidos por 
instituições reconhecidas pela expertise e por atuarem na área (Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Ministério do Turismo (MTur) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), verifica-se que os dados conferem ao indicador o atributo da 
confiabilidade. 

 
Quanto à acessibilidade, entende-se ser difícil o alcance pelo público em geral 

(nota da dimensão “aspectos culturais” no Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional do Ministério do Turismo) e a consequente assimilação pela maioria dos 
interessados, pois se utiliza de termos técnicos. A esse respeito, o subitem 3.2 do Guia 
Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, da 
Secretaria de Gestão (Seges), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), 
estabelece que: 

“Os critérios centrais para um indicador são: 
(…) 
Simplicidade, clareza, inteligibilidade e comunicabilidade: os 
indicadores devem ser simples e compreensíveis, capazes de levar a 
mensagem e o significado. Os nomes e expressões devem ser facilmente 
compreendidos e conhecidos por todos os públicos interessados;” 
(grifo nosso) 

 
 

Finalmente, no tocante à economicidade, considerando que o indicador é 
publicado pelo MTur em seu sítio, os custos de obtenção dos dados não é suportado pelo 
MinC, que apenas obtém o resultado da sua aferição no portal. 

 
Indicador: Aumento na quantidade de pessoas que frequentam espaços e atividades 

 
O indicador está associado ao Objetivo “Democratizar e Ampliar a Participação 

e  o  Acesso  à  Cultura”.  Sua  fórmula  de  cálculo  é  a  “quantidade  de  pessoas    que 
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frequentaram espaços e atividades culturais no ano corrente” dividida pelo “total de 
pessoas que frequentaram os mesmos espaços e atividades culturais no mesmo período 
do ano anterior x 100”. Considerando que o objetivo é avaliar a democratização, entende- 
se que toda a atuação do MinC possui potencial contribuir para melhoria da meta. Assim, 
exemplificativamente, a manutenção de ponto de cultura influencia positivamente no 
resultado e, nesse sentido, considera-se que o indicador é dotado de completude e 
contribui para as decisões gerenciais tomadas pela alta administração da unidade. 

 
Quanto ao atributo comparabilidade, entende-se que este está presente, pois o 

indicador possibilita a sua medição por meio de série histórica. Para a aferição da meta é 
utilizada a pesquisa de frequência de práticas culturais, do Sistema de Indicadores de 
Percepção Social (SIPS), realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
conferindo-lhe confiabilidade. 

 
No tocante à acessibilidade, entende-se que o indicador é de fácil compreensão 

e conhecimento pelo público interessado. Em relação à economicidade, não é possível 
avaliar os benefícios esperados em detrimento do ônus despendido, pois a Unidade apenas 
informou que a pesquisa depende da articulação do MinC para que tenha uma pesquisa 
específica sobre o tema cultura, domiciliar, amostral e representativa das grandes regiões 
brasileiras. 

 
Indicador: Quantidade de escolas públicas de educação básica desenvolvendo 
permanentemente atividades de arte e cultura – Meta 14 PNC 

 
O indicador está associado ao Objetivo “Estimular a Formação de Público”. A 

fórmula de cálculo “quantidade total de escolas públicas de educação básica beneficiadas 
pelo programa do MinC de atividades de Arte e Cultura até o período” contempla o 
atributo completude. 

 
O indicador permite a comparabilidade, pois a aferição pode se dar por meio de 

série histórica. 
 

A fonte dos dados é a Diretoria de Educação e Comunicação para a Cultura, da 
Secretaria de Políticas Culturais (SPC), conferindo-lhe confiabilidade. Quanto à 
acessibilidade, entende-se ser de fácil compreensão pelo público em geral. 

 
No tocante ao atributo economicidade, conforme o link 

http://pnc.culturadigital.br/metas/, a meta está sendo medida pelo número de escolas 
públicas de educação básica beneficiadas pelo Programa Mais Cultura nas Escolas, o que 
não gera ônus superior aos benefícios esperados para a melhoria da gestão da Unidade. 

 
Indicador: Percentual de propostas normativas com andamento adequado 

 
O indicador está associado ao Objetivo “Aperfeiçoar os Marcos Regulatórios”. 

Pela fórmula de cálculo “quantidade de propostas normativas com andamento adequado 
no período / somatório de todas as propostas normativas no período x 100”, e 
considerando o parâmetro utilizado pela Unidade, ou seja, a tramitação da matéria 
legislativa, é possível depreender que o indicador possui o atributo da completude, pois a 
atuação das duas casas também é influenciada pela própria articulação do ministro e seus 
assessores. 

 
Sobre o conceito de “andamento adequado”, a unidade esclarece que “usa como 

parâmetros a tramitação da matéria legislativa. Se o Ministério da Cultura for favorável 
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a matéria e ela for aprovada, considera-se que ela teve um andamento adequado. Se 
Ministério da Cultura for contrário a matéria e ela não for aprovada, considera-se que 

ela teve um andamento adequado” (Memorando nº 44/SPOA/SE/MINC, de 01/06/2015”. 
 

Permite a comparabilidade, pois sua aferição pode se dar por meio de série 
histórica. 

 
As informações extraídas da tramitação oficial dos projetos, nos sítios oficiais 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, são a principal fonte dos dados, 
conferindo-lhe confiabilidade. 

 
Quanto à acessibilidade, entende-se ser relativa a facilidade de compreensão 

pelo público em geral. 
 

No tocante ao atributo economicidade, a obtenção dos dados não gera ônus 
superior aos benefícios esperados para a melhoria da gestão da Unidade. 

 
Indicador: Percentual de projetos monitorados ao longo de sua execução 

 
O indicador está associado ao Objetivo “Aperfeiçoar os processos de 

monitoramento e fiscalização”. 
 

No tocante à formula para aferição do indicador, a Unidade informou, por meio 
do Memorando nº 44/SPOA/SE/MINC, de 01/06/2015, que esta é a razão entre a 
quantidade total de projetos monitorados ao longo da execução e a quantidade total de 
projetos em andamento, sendo, no entendimento daquela, “uma representação de 
proporção bastante nítida e autoexplicativa”. Essa informação, no entanto, diverge do 
constante no Quadro A.5.4 do Relatório de Gestão 2014, que é: “quantidade de ações do 
Plano de Adequação da Estrutura Organizacional implantadas / quantidade total de 
ações do Plano de Adequação da Estrutura Organizacional a serem implantadas no 
período x 100”. O relatório, portanto, contem uma informação divergente daquela 
informada pela Unidade, consistindo em erro material. 

 
Assim, considerando-se a fórmula de cálculo informada pela unidade ao longo 

dos trabalhos de campo e não a que foi informada no relatório de gestão, ou seja, 
considerando-se a fórmula de cálculo “quantidade total de projetos monitorados ao longo 
da execução” dividida pela “quantidade total de projetos em andamento” é possível 
entender que o indicador é quantitativamente completo. 

 
Ainda segundo a Unidade, a principal fonte de dados para aferição do indicador 

é o Salic, que aglutina informações sobre o histórico do período de acompanhamento e 
execução dos projetos ativos, e, subsidiariamente, podem ser consultados os relatórios de 
acompanhamento de execução de projetos da Sefic. 

 
Considerando que realizar consulta ao Salic pode ser considerada atividade de 

monitoramento, simples consulta ao sistema, ou aos relatórios de acompanhamento, 
constituem balizadores para aferição dos resultados do indicador. Desse modo, o atributo 
confiabilidade está presente. 

 
Quanto aos demais atributos, o indicador permite a comparabilidade, pois sua 

aferição pode se dar por meio de série histórica. Quanto à acessibilidade, entende-se ser 
de relativa facilidade de compreensão pelo público em geral e, no tocante ao atributo 
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economicidade, a obtenção dos dados não gera ônus superior aos benefícios esperados 
para a melhoria da gestão da Unidade. 

 
Indicador: Percentual de execução físico-financeira das iniciativas estratégicas e de 
ações do pacto de desempenho. 

 
O indicador é calculado pela fórmula “quantidade de iniciativas estratégicas com 

execução físico-financeira em dia / quantidade total de iniciativas estratégicas x 100”. A 
Unidade informou, no entanto, que levando em conta as limitações e dificuldades 
apresentadas para aferição do indicador em questão, entende que esse deverá ser objeto 
de análise mais apurada e reformulação para melhor exprimir os resultados da iniciativa 
estratégica. Nesse sentido, corrobora-se o entendimento da própria unidade de que não 
está presente o atributo completude. 

 
Todavia, tratar uniformemente as iniciativas estratégias demonstrará ao 

ministério uma média de sua atuação sem, necessariamente, informar quais iniciativas 
apresentam risco de insucesso e, portanto, demandam maior atenção aos gestores. Nesse 
sentido, o indicador não demonstra utilidade para a tomada de decisão em razão do 
tratamento homogêneo dispensado a iniciativas que, por sua natureza, são heterogêneas. 
Em consequência, a comparabilidade do indicador resta prejudicada. 

 
Ainda em decorrência do tratamento heterogêneo dispensado às iniciativas 

estratégias, a compreensão dos dados pelo público em geral sofre prejuízo. O 
entendimento do termo “iniciativa estratégia” em si pode não representar dificuldades 
para o entendimento dos resultados da aferição do indicador, mas a falta de conhecimento 
sobre quais são as iniciativas já representa uma dificuldade para a interpretação dos 
resultados, o que demonstra a falta de acessibilidade do indicador. 

 
Quanto à confiabilidade e à economicidade, verifica-se que esses atributos estão 

intimamente ligados à lógica do Sistema de Informações do Ministério da Cultura 
(Siminc). Apesar de ser um sistema do MinC, ele é fonte secundária das informações 
relativas às execuções física e financeira das iniciativas estratégias, pois estas precisam 
ser cadastradas no Siminc pelas unidades e elas devem registrar no sistema os dados 
decorrentes da sua atuação cotidiana na busca pelo atendimento das iniciativas. 

 
Assim, a confiabilidade dos dados depende da conscientização de seus 

operadores e gestores acerca do registro correto e tempestivo das informações, bem como 
da utilização de força de trabalho para essa atividade. Nesse sentido, consta no Relatório 
de Gestão, especificamente em relação aos indicadores de desempenho: 

“O MinC desde 2013 vem trabalhando seu planejamento estratégico 
de forma a alinhar suas atividades a seus objetivos estratégicos. Com 
a implantação da metodologia do Balanced Scorecard foi necessário 
associar, a cada Objetivo constante do Mapa Estratégico do Sistema 
MinC, pelo menos um Indicador, de modo a que se pudesse mensurar 
o alcance desses Objetivos. 

 
O ponto a destacar é que a utilização dessa metodologia constituiu 
mudança cultural profunda na forma de gerir os projetos do MinC, 
dado que inclui novas variáveis no processo decisório e, em especial 
no caso dos Indicadores, pode envolver o relacionamento com outros 
entes de governo para a obtenção das informações necessárias à 
construção dos mesmos, o que pode problematizar sua divulgação de 
modo tempestivo.” 
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Desse modo, a avaliação da confiabilidade e a economicidade do indicador não 
pode ser realizada no âmbito do corrente trabalho, pois decorre da apuração da qualidade 
dos dados registrados pelas unidades do MinC. 

 
Indicador: Número de visitantes únicos ao portal unificado do Sistema MinC 

 
O indicador está associado ao Objetivo “Garantir transparência e comunicação 

eficaz”, consistindo em disponibilizar, às partes interessadas, os resultados e o 
desempenho do sistema MinC na execução da sua política, alcance de seus objetivos 
estratégicos e metas definidos, bem como aproximar-se da sociedade por meio da 
divulgação das ações do MinC. 

 
A fórmula de cálculo está expressa na quantidade de visitantes únicos ao portal 

MinC no período, o qual expressa o atributo completude. 
 

Apresenta série histórica, permitindo a comparabilidade. Quanto à 
acessibilidade, entende-se ser de fácil compreensão pelo público em geral. 

 
A fonte dos dados é o Portal MinC, conferindo-lhe confiabilidade e, no tocante 

ao atributo economicidade, a obtenção dos dados não gera ônus superior aos benefícios 
esperados para a melhoria da gestão da Unidade. 

 
Indicador: Taxa de lotação 

 
O indicador está associado ao Objetivo “estruturar e valorizar o quadro de 

pessoal”. A fórmula de cálculo é o somatório dos cargos ocupados dividida pela lotação 
ideal, pelo que se observa que o indicador é dotado de completude. 

 
Possibilita série histórica, havendo, portanto, o atributo comparabilidade. 

 
A fonte dos dados é a própria gestão de recursos humanos do MinC, o que 

garante a confiabilidade do indicador e a sua economicidade. Quanto à acessibilidade, 
entende-se ser de fácil compreensão pelo público em geral. 

 
 

Indicador: Taxa de desistência do quadro de efetivos por concurso 
 

O indicador está associado ao Objetivo “estruturar e valorizar o quadro de 
pessoal” e visa ao acompanhamento da capacidade de retenção dos quadros efetivos pelos 
órgãos e entidades do sistema MinC ou, dito de outro modo, da atratividade das unidades. 
A fórmula de cálculo é a “quantidade de desistentes, das vacâncias, das exonerações e das 
redistribuições / quantidade de vagas do concurso x 100”, o que agrega à gestão 
informações relevantes no sentido de demonstrar a rotatividade dos cargos. O indicador, 
portando, é dotado de completude. 

 
Assim como o indicador da “taxa de lotação”, possibilita a formação de série 

histórica, havendo, portanto, o atributo comparabilidade. 
 

A fonte dos dados é a própria gestão de recursos humanos do MinC, o que 
garante a confiabilidade do indicador e a sua economicidade. Quanto à acessibilidade, 
entende-se ser de fácil compreensão pelo público em geral. 

 
Causa 
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Dificuldades de elaboração do conjunto de indicadores em razão do momento de 
revisão do planejamento estratégico do MinC. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando nº 44/SPOA/SE/MINC, de 01/06/2015, a Unidade 

apresentou as seguintes informações: 
 

“Em resposta à Solicitação de Auditoria em epígrafe, transmito-lhe abaixo as respostas 
enviadas pelas unidades responsáveis, relativas aos questionamentos ali contidos. 

Indicador: "Impacto dos aspectos culturais na média nacional de competividade dos 
destinos turísticos brasileiros" – Baseado na Meta 10 PNC: 

a) "O Indicador está associado ao Objetivo "Promover as Sinergias entre a Cultura e 
Demais Políticas Públicas" (SE e SPC); 

b) "Resultado da aferição da meta 10 do Plano Nacional de Cultura: para fins de aferição 
desta meta, o cálculo é realizado sobre a nota da dimensão "aspectos culturais" no Índice 
de Competitividade do Turismo Nacional do Ministério do Turismo" (SPC): 

 

Indicador Histórico 
2010 2011 2013 2014 

Aumento da nota dos aspectos Culturais. 55,9 57,5 58,2 62,0 
Aumento % da nota dos aspectos culturais, em 
relação ao ano de 2010. 

 3% 4% 11% 

Fonte: FGV/MTur/5ebrae, 2014. 
 

Indicador: "Aumento na quantidade de pessoas que frequentam espaços e atividades 
culturais" – Baseado na Meta 28 do PNC. 

a) "O Indicador está associado ao Objetivo "Democratizar e Ampliar a participação e o 
Acesso à Cultura" (SE e SPC); 

b) "Para a aferição da meta é utilizada a pesquisa de Frequência de práticas culturais. 
do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS). Realizado pelo IPEA, é uma 
pesquisa que depende da articulação do MinC para que tenha uma pesquisa especifica 
sobre o tema "Cultura". É uma pesquisa domiciliar amostral representativa das grandes 
regiões brasileiras. Os dados referentes ao ano 2013 foram divulgados no dia 
24/09/2014, Durante a 24ª reunião ordinária do plenário do CNPC". (SPC) 

 
 

Indicador Histórico 
2010 2013 

% de pessoas que 
frequentam Museus / 

Centros culturais. 

7,4% 14,9% 

% de aumento no número 
de pessoas que frequentam 

Museus / Centros 
culturais. 

 101,4% 

% de pessoas que 
frequentam – Teatro Circo 

Dança. 

14,2% 18.1% 
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% de aumento no número 
de pessoas que frequentam 

– Teatro Circo Dança. 

 27,2% 

% de pessoas que 
frequentam – Música. 

18,9% 13,8% 

% de aumento no número 
de pessoas que frequentam 

– Música. 

 27,0% 

% de pessoas que 
frequentam – Cinema. 

18,4% 24,6% 

% de aumento no número 
de pessoas que frequentam 

– Cinema. 

 33,8% 

Fonte: Pesquisa Frequência de Práticas Culturais (Ipea) - 2010 e 2013 
 

Indicador: "Quantidade de escolas públicas de educação básica desenvolvendo 
permanentemente atividades de Arte e Cultura" Meta 14 PNC. 
a) "O Indicador está associado ao Objetivo "Estimular a Formação de Público" (SE e 
SPC); 

 
 

b) 
Indicador HISTÓRICO 

2010 2011 2012 2013 2014 
Nº de escolas públicas de educação 
básica beneficiadas pelo Programa 
Mais 
Cultura nas Escolas NO ANO 

0 0 0 0 5069 

Fonte: Ministério da Cultura - Secretaria de Políticas Culturais (Diretoria de Educação e 
Comunicação para a Cultura. 

 

"Pergunta 1: "Programa Mais Cultura nas Escolas: O Programa consiste em uma 
iniciativa interministerial, firmada entre os Ministérios da Cultura (MinC) e da 
Educação (MEC), com a finalidade de fomentar ações que promovam o encontro entre o 
projeto pedagógico de escolas públicas contempladas com os Programas Mais Educação 
e Ensino Médio Inovador e experiências culturais em curso nas comunidades locais e 
nos múltiplos território. Pergunta 2: Esta meta refere-se à implantação e expansão da 
educação integral pelo Ministério da Educação (MEC) e pretende ampliar 
o desenvolvimento de atividades de arte e cultura nas escolas de educação básica do 
país, em diálogo com os projetos político-pedagógicos das mesmas e contemplando a 
diversidade e a regionalidade cultural. Para o Ministério da Educação, o incentivo à 
incorporação de atividades socioeducativas optativas no contra turno escolar tem sido 
estratégico para concretizar a educação integral nas escolas brasileiras. Essas 
atividades, não só ampliam a jornada escolar e os espaços onde o processo educativo se 
realiza, mas também contribuem para a introdução de novos atores, práticas e 
conhecimentos na vivência escolar. Segundo o Manual de Orientações do Programa 
Mais Cultura nas Escolas, os objetivos desta parceria MEC/MinC são: Reconhecer e 
promover a escola como espaço de circulação e produção da diversidade cultural 
brasileira; Contribuir com a formação de público para as artes e ampliar o repertório 
cultural da comunidade escolar; Desenvolver atividades que promovam a interlocução 
entre experiências culturais e artísticas e O projeto pedagógico de escolas públicas de 
Educação Integral; Promover, fortalecer e consolidar territórios educativos, valorizando 
o diálogo entre saberes comunitários e escolares, integrando na realidade escolar as 
potencialidades educativas do território em que a escola está inserida; Proporcionar 
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encontro entre vivências escolares e manifestações artísticas e culturais fora do contexto 
escolar: Ampliar e aprofundar a inserção de repertórios e práticas que contemplem a 
diversidade artística e cultural brasileira na vivência escolar; Promover o 
reconhecimento do processo educativo como construção cultural em constante formação 
e transformação; Fomentar o comprometimento de professores e estudantes com os 
saberes culturais locais; Contribuir para a ampliação do número dos agentes sociais 
responsáveis pela educação no território, envolvendo iniciativas culturais dos territórios 
nos processos educativos em curso nas escolas; Proporcionar aos estudantes vivências 
artísticas e culturais promovendo a afetividade e a criatividade existentes no processo de 
ensino e aprendizagem." (SPC) 

 
Indicador: Percentual (%) de propostas normativas com andamento adequado: 
a) "O Indicador está associado ao Objetivo: "Aperfeiçoar os Marcos Regulatórios" (SE 
e ASPAR/GM); 
b) "Esta Assessoria usa como parâmetros a tramitação da matéria legislativa. Se o 
Ministério da Cultura for favorável a matéria e ela for aprovada, considera-se que ela 
teve um andamento adequado. Se Ministério da Cultura for contrário a matéria e ela não 
for aprovada, considera-se que ela teve um andamento adequado. " (ASPAR/GM); 
c) "As informações são extraídas da tramitação oficial dos projetos. Essas estão nos sites 
da Câmara Federal e do Senado Federal. (ASPAR/GM); 
d) "O percentual da ASPAR é de 50%. Tratamos de 4 projetos: dois estavam com 
andamentos adequados e 2 possuíam entraves. Os quatros projetos apontados são: Pro 
cultura (PL 6722/2010 - PLC 9312014); Lei de Direitos Autorais (aguarda o envio do 
Poder Executivo para à Câmara); Sistema Nacional de Cultura (aguarda o envio do 
Poder Executivo para à Câmara); PEC 15012003." (ASPAR/GM). 

 
Indicador: Percentual (%) de projetos monitorados ao longo de sua execução: 
a) "O Indicador está associado ao Objetivo "Aperfeiçoar os processos de monitoramento 
e fiscalização" (SE e SEFIC); 
b) "A principal fonte de dados para aferição do indicador é o Sistema de Apoio às Leis 
de Incentivo à Cultura (SALIC), que aglutina informações sobre o histórico do período 
de acompanhamento e execução dos projetos ativos. Subsidiariamente, também podem 
ser consultados os relatórios de acompanhamento de execução de projetos (SEFIC); 
c) "Não existe qualquer correlação entre os parâmetros citados no enunciado. A fórmula 
para aferição do indicador Percentual de projetos monitorados ao longo de sua execução 
é a razão entre a Quantidade total de projetos monitorados ao longo da execução e a 
Quantidade total de projetos em andamento, o que, por si só, é uma representação de 
proporção bastante nítida é autoexplicativa." (SEFIC). 

 
Indicador: Percentual (%) de execução físico/financeira das iniciativas estratégicas e de 
ações do pacto de desempenho. 
a) "O Objetivo ao qual o indicador está associado faz parte do grupo de Governança 
"Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira" 
(CGPS/SPOA); 
b) "Com relação aos elementos utilizados para a mensuração do indicador, fazemos as 
seguintes considerações: conforme destacado na resposta ao item 5.4 – Informações 
sobre Indicadores de Desempenho Operacional do Relatório de Gestão da Secretaria- 
Executiva do MinC – 2014, a utilização da metodologia de indicadores para 
monitoramento da gestão do MinC, ainda encontra-se em fase de implantação. No caso 
do indicador em questão, havia a expectativa à época da formulação de que as iniciativas 
fossem acompanhadas por projetos com execução orçamentária e financeira próprias 
cadastrados no SIMINC – Sistema de Informações do Ministério da Cultura. Para tanto, 
as  unidades  do  MinC  deveriam  associar  seus  projetos  cadastrados  no  sistema  às 
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Iniciativas Estratégicas. Tendo isso em mente e considerando o montante de despesas 
discricionárias empenhado associadas a iniciativas, temos 78,76% de execução 
alcançada em 20/4. Por outro lado, se tomarmos o montante disponível (limite) total de 
valores discricionários executados pelo MinC como um todo, observamos o índice 
alcançado de 99,48%, índice este utilizado como uma Proxy para o indicador em 
questão. Não obstante a tentativa de mensuração do indicador via Proxy ("Ai do limite 
orçamentário executado), reconhecemos a dificuldade de acompanhamento da execução 
física-financeira das iniciativas, tendo em vista serem de categorias diversas, muitas 
delas qualitativas, sem um produto claro obtido como resultado de sua "execução ". Além 
disso, importante lembrar que os cronogramas físico-financeiros dos projetos associados 
às iniciativas foram estabelecidos como tentativa, uma vez que inexiste uma base 
acumulada de conhecimento para determinar com exatidão o período de tempo 
necessário à execução dos projetos mencionados. Por fim, levando em conta as 
limitações e dificuldades apresentadas para aferição do indicador em questão, 
entendemos que esse deverá ser objeto de análise mais apurada e reformulação para 
melhor exprimir os resultados da iniciativa estratégica. Para melhor compreensão do 
descrito acima, anexamos os seguintes arquivos: 
- Iniciativas* com projetos associados e sua execução orçamentária consolidada 
(despesas discricionárias); 
-Iniciativas* com projetos associados detalhados; 
- Montante de valores discricionários empenhados orçamento MinC 2014 x limite 
disponível. *Algumas Iniciativas estão com nome diferente no SIMINC e serão 
atualizadas. (CGPS/SPOA). 

 
Indicador: Taxa de Lotação: 
a) "O indicador está associado ao Objetivo "Estruturar e Valorizar o Quadro de Pessoal" 
(CODEP/COGEP/SPOA); 
b) Cargos ocupados são os cargos do quadro de pessoal do MinC associados a servidores 
ativos, em exercício no MinC ou cedidos. Não inclui, portanto, os chamados cargos 
vagos, resultantes de aposentadoria ou vacância." 
(CODEP/COGEP/SPOA). 

 
Indicador: Taxa de Desistência do quadro de efetivos por Concurso: 
a) "O Indicador está associado ao Objetivo "Estruturar e Valorizar o Quadro de Pessoal" 
(CODEP/COGEP/SPOA); 
b) "O Indicador objetiva o acompanhamento da capacidade de retenção dos quadros 
efetivos pelos órgãos e entidades do sistema MinC ou, dito de outro modo. da atratividade 
das unidades. Deste ponto de vista, a inclusão da redistribuição apresenta um quadro 
mais completo desta capacidade de retenção de servidores. A redistribuição é ato de 
baixíssima frequência realizado apenas em situações amplamente justificadas. Cabe 
lembrar que além da anuência do ministério, a redistribuição também conta com o 
interesse do servidor. Neste sentido, configura o interesse em alterar a vinculação 
funcional." (CODEP/COGEP/SPOA). 
Sobre o "Número de visitantes únicos ao portal unificado do Sistema MinC", a Assessoria 
de Comunicação Social, unidade responsável pelo Indicador, solicita dilação de prazo 
até o dia 08/06, para que seja viável a conclusão da resposta com êxito e qualidade. 
Por fim, quanto à solicitação nº 1, seguem anexados a este Memorando o Mapa 
Estratégico do MinC atual, seus Indicadores de Desempenho e o Portfolio de Iniciativas 
Estratégicas.” 

 
Análise do Controle Interno 
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No geral, o que se observa a partir das informações contidas no Relatório de 
Gestão e na manifestação apresentada pela unidade, é que o MinC, desde 2013, tem 
buscado aprimorar o seu planejamento estratégico. 

 
Para tanto, contou com auxílio de instituição externa que, embora não tenha sido 

suficiente para finalizar a revisão do planejamento, impulsionou essa temática com o 
início da nova gestão já no exercício de 2015. 

 
Assim, os indicadores ressaltados pela unidade em seu Relatório de Gestão ainda 

estão em implantação e, no momento, não refletem de maneira concreta as intervenções 
realizadas pela gestão tanto nos seus processos internos, quanto nas políticas públicas. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Após a revisão do planejamento estratégico do MinC e da provável 
revisão dos Objetivos Estratégicos referenciada no Relatório de Gestão, rever os seus 
indicadores de desempenho a fim de que passem a aferir com maior exatidão as 
intervenções realizadas no cenário cultural brasileiro por meio de suas políticas públicas 
(atividades finalísticas) e em seus próprios processos internos de trabalho (atividades de 
suporte). 

 
 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de indicadores de desempenho para os Centros de Arte e Esportes 
Unificados - CEUs. 

 
Fato 

 
Questionada sobre a existência de indicadores de desempenho para avaliação 

dos CEUs, a Unidade informou que, até o momento, não foram criados. Ressalte-se, no 
entanto, que de acordo com o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual 
para Construção de Indicadores da Secretaria de Gestão (Seges), do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP): 

“os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades 
de monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus 
projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance 
das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de 
problemas, necessidades de mudança etc. Assim sendo, pode-se dizer 
que os indicadores possuem, minimamente, duas funções básicas: A 
primeira é descrever por meio da geração de informações o estado real 
dos acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é de caráter 
valorativo que consiste em analisar as informações presentes com base 
nas anteriores de forma a realizar proposições valorativas” (Brasília, 
dezembro de 2009, pág. 12). 

 
Causa 

 
Dificuldades de a Unidade estabelecer parâmetros para a avaliação do seu 

desempenho. 
 
 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Memorando nº 122/2015-SE/MinC, de 03/07/2015, a unidade 
informou que “ainda não há iniciativas em andamento no intuito de definir indicadores 
para o CEU das Artes”. 

 
 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se que não há indicadores em desenvolvimento para o programa sob 
análise. 

 
 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir indicadores de desempenho para a aferição dos resultados dos 
Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUS. 

 
 

2.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Histórico e situação da Ação 12MG - Implantação de Espaços Integrados de 
Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - CEUs: ausência de estrutura 
operacional suficiente para a gestão do programa. 

 
Fato 

 
Em março de 2010, o Governo Federal lançou a segunda etapa do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2. As inicialmente denominadas Praças do PAC, agora 
conhecidas como Centros de Arte e Esportes Unificados – CEUs, compõem o PAC2 no 
eixo Comunidade Cidadã, assim como outros equipamentos sociais de saúde, educação e 
segurança pública. 

 
O Plano Plurianual 2012 – 2015 estabeleceu apoio à instalação e modernização 

de oitocentos CEUs, com a respectiva reserva orçamentária de R$1,6 bilhão decorrente 
da Ação 12MG, nos termos a seguir identificados: 

 
Fonte de Recursos Metas PPA 2012 – 2015 

Física Financeira (R$) 
Ministério da Cultura 800 1.600.000.000 

 
Todavia, foi realizada apenas uma seleção para 360 CEUs. Os demais 440 CEUs 

não chegaram a ser selecionados, pois, de acordo com o MinC, houve decisão 
governamental no sentido de transferir essa política pública para o Ministério do Esporte, 
remodelada e com nova nomenclatura. 

 
Para a operacionalização do PPA, foi incluída na Lei nº 12.595, de 19 de janeiro 

de 2012 (LOA 2012), a Ação 12MG – Implantação de Espaços Integrados de Esporte, 
Cultura, Lazer e Serviços Públicos que tem a finalidade exclusiva de integrar, em um 
mesmo espaço físico, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação 
e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócio assistenciais, políticas de 
prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania em territórios 
de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. 
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A implantação da Ação ocorre de forma descentralizada, mediante a celebração 
de contratos de repasse entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria- 
Executiva (SE), com os governos municipais e o Distrito Federal. Os entes federados 
submeteram projetos que passaram por um processo seletivo e os aprovados levaram à 
celebração dos referidos contratos de repasse, sendo compromisso dos municípios e do 
Distrito Federal realizarem a execução da obra do CEUs, sob a supervisão e avaliação da 
Caixa Econômica Federal (CAIXA) e do MinC, na condição de órgão concedente, por 
meio da Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural – DINC que, no 
âmbito da Secretaria-Executiva, é a responsável pela condução da ação de governo. 

 
Foram disponibilizados três modelos distintos de projetos para espaços de 

700m², 3.000m² e 7.000m². De acordo com o MinC, os projetos de arquitetura e 
engenharia dos CEUs disponibilizados são de referência, podendo ser adotados ou não 
pelos municípios e o Distrito Federal, cujo único compromisso será o de manterem o 
programa básico proposto para cada um dos três modelos. É recomendado, mas não 
obrigatório, que o proponente siga esse modelo no seu projeto. Os valores variam de R$ 
2,02 milhões a R$ 3,5 milhões, conforme se visualiza no quadro a seguir: 

 
Área do Terreno 
(m²) 

Área Construída 
(m²) 

Valor (R$) 
Valor m² Construído 
(R$) 

700 1.372,37 2.710.000,00 1.974,69 
3.000 1.034,46 2.020.000,00 1.952,71 
7.000 1.888,68 3.500.000,00 1.853,15 

 
O projeto básico disponibilizado é composto pela planilha de orçamento – 

contendo quantitativos de materiais e serviços e seus preços unitários e totais, memoriais 
descritivos e projetos de ar-condicionado, arquitetura, comunicação visual, elétrico, 
estrutura de concreto, estrutura metálica, hidrossanitário, incêndio, luminotécnico, rede 
lógica, detecção e alarme de incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas – SPDA. 

 
No tocante ao fluxo da ação 12MG, pode-se resumir da seguinte forma: 

 
1. Definição dos municípios elegíveis e agrupamento: O grupo 

interministerial formado pelos seis ministérios participantes do projeto 
(Ministério da Cultura – responsável pelo repasse de recursos; 
Ministério do Esporte; Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome; Ministério da Justiça; Ministério do Trabalho e 
Emprego; e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), dividiu 
os municípios em grupos, conforme os critérios de elegibilidade; 

2. Envio da Carta-convite: O grupo interministerial instaurou processo 
de seleção mediante carta-consulta; 

3. Submissão da Proposta: O chefe do Executivo do ente federado 
submeteu o projeto à aprovação de grupo interministerial responsável 
pela seleção das propostas; 

4. Seleção dos Proponentes: O grupo interministerial verificou se as 
propostas atendem aos requisitos básicos e pontua cada proposta 
conforme critérios de priorização. As propostas melhor classificadas 
são aprovadas, considerando o limite de propostas aprovadas por ente 
(variável conforme o número de habitantes); 

5. Submissão da documentação e projeto básico: Depois de 
selecionadas as propostas com maior convergência aos critérios, o 
grupo interministerial definiu o prazo em que os proponentes   devem 
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apresentar o projeto básico e a documentação solicitada pela portaria 
de seleção; 

6. Análise e Aprovação: A CAIXA teria a incumbência de revisar o 
projeto básico e os documentos do projeto para verificar a 
conformidade com as exigências do Programa; 

7. Instituição da Unidade Gestora Local – UGL: Ao proponente coube 
a responsabilidade de instituição da UGL e respectivo envio à CAIXA 
das informações inerentes à UGL; 

8. Repasse dos Recursos: O repasse dos recursos está limitado ao valor 
definido no manual de seleção. Qualquer variação a maior deve correr 
por conta do ente federado. O repasse é realizado por estágios e está 
condicionado à comprovação do andamento da obra. 

9. Execução da Obra: O ente federado assume a responsabilidade pela 
execução da obra. 

10. Prestação de Contas: A prestação de contas deve ser apresentada pelo 
ente federado à CAIXA, a quem cabe a responsabilidade de informar, 
ao MinC e aos órgãos de controle, quaisquer irregularidades no 
processo que, eventualmente, ensejem a instauração de tomada de 
contas especial. 

 
Puderam apresentar proposta somente os municípios definidos pelos ministérios 

anteriormente citados, os quais foram divididos em dois grupos. São elegíveis apenas os 
municípios com mais de 50 mil habitantes, conforme os critérios abaixo: 
Grupo Municípios 

 
 
 

I 

Integrantes das regiões metropolitanas de Baixada Santista/SP, Belém/PA, 
Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Porto 
Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP e da 
Região Integrada do Entorno do Distrito Federal – RIDE/DF; ou, 
Com população acima de 70 mil habitantes localizados nas regiões Centro- 
Oeste, Norte e Nordeste; ou, 
Com população acima de 100 mil habitantes localizados nas regiões Sul e 
Sudeste. 

 
II 

Com população entre 50 mil e 70 mil habitantes, localizadas nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; ou, 
Com população entre 50 mil e 100 mil habitantes localizados nas regiões Sul 
e Sudeste. 

 
A quantidade de propostas a serem apresentadas teve de obedecer aos critérios 

dispostos no quadro abaixo. Caso o proponente encaminhe propostas em quantidade 
superior à admitida, serão consideradas apenas as últimas enviadas, até o limite 
estabelecido: 

Porte do Município (nº habitantes) Limite de Propostas 
Até 300 mil 1 
De 300 mil a 500 mil 2 
De 500 mil a 800 mil 3 
De 800 mil a 2 milhões 4 
Mais de 2 milhões 5 

 
Conforme previamente definido, a gestão do CEUs é de responsabilidade do 

município, devendo ser elaborado o Plano de Gestão com os elementos mínimos 
necessários definidos pelo MinC, como, por exemplo, orçamento mensal, fonte de 
recursos para o custeio das atividades, parcerias institucionais, diretrizes e modelo   para 
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gestão compartilhada com a comunidade, mobilização social e formação do Grupo Gestor 
durante a instalação do CEUs. 

 
A fim de auxiliar as prefeituras no processo de gestão local da implantação dos 

CEUs, o MinC elaborou Atas de Registro de Preços para que as prefeituras a elas 
aderissem visando à aquisição de livros, materiais e equipamentos esportivos, 
equipamentos cênicos e equipamentos de áudio e vídeo (quadro a seguir). Foram 
dezenove Atas totalizando R$ 32.217.170,51, numa média de R$ 1.695.640,55, todas com 
adesão das Prefeituras: 

 
Atas de Registro de Preço elaboradas pelo MinC para contratação de mobiliário e equipamentos 

dos CEUS pelas prefeituras. 

Nº Ata 
de  

Registro 
de Preço 

 
 

Objeto 

 
Data da 

homologação 

 
Quantidade 

de itens 

Já houve 
adesão por 
parte das 

Prefeituras? 
Sim ou Não 

 
Valor total 
homologado 

(R$) 

Valor 
das 

adesões 
no RP 
(R$) 

030/2014 Registro de 23/09/2014 4 Sim 0,00 0,00 
031/2014 preços para 23/09/2014 1 Sim 0,00 0,00 

aquisição de 
livros. 

032/2014 Registro de 03/10/2014 3 Sim 91.254,80 0,00 
033/2014 preços para 03/10/2014 3 Sim 13.245,80 0,00 
034/2014 eventual 03/10/2014 4 Sim 275.918,68 0,00 
035/2014 aquisição de 03/10/2014 3 Sim 5.624,95 0,00 
036/2014 materiais e 03/10/2014 53 Sim 1.605.126,90 0,00 
037/2014 equipamentos 03/10/2014 2 Sim 41.888,00 0,00 

esportivos. 038/2014 03/10/2014 4 Sim 131.219,00 0,00 
039/2014  03/10/2014 12 Sim 659.440,00 0,00 
049/2014  03/10/2014 6 Sim 357.760,00 0,00 
040/2014 Registro de 15/10/2014 27 Sim 6.078.876,44 0,00 
041/2014 preços para 15/10/2014 9 Sim 2.450.747,30 0,00 
042/2014 eventual 15/10/2014 9 Sim 1.061.484,04 0,00 
043/2014 aquisição de 15/10/2014 8 Sim 566.800,08 0,00 

044/2014 equipamentos 15/10/2014 36 Sim 7.199.865,10 0,00 
cênicos. 

002/2015 Registro de 04/03/2015 37 Sim 5.446.317,42 0,00 
003/2015 preços para 04/03/2015 12 Sim 2.123.698,00 0,00 
004/2015 eventual 04/03/2015 34 Sim 4.107.904,00 0,00 

aquisição de 
equipamentos 
de áudio e 
vídeo. 

Total 32.217.170,51 0,00 
Fonte: Memorando nº 081/2015-DINC/SE/MinC, de 19/05/2015. 

 

À época dos trabalhos de campo, as contratações das prefeituras ainda estavam 
em estágio inicial. 

 
As ações de fiscalização que vêm sendo realizadas pela Controladoria-Geral da 

União demonstram que a causa para o não aproveitamento, até o momento, das atas de 
registro de preços elaboradas pela DINC pode ser o fato de suas homologações terem sido 
realizadas somente a partir de novembro de 2014, pois a seleção das prefeituras foi 
realizada ainda em 2010 e as pactuações, com as prefeituras, dos CEUS foram realizadas 
em 2011 e 2012. 

De acordo com a DINC, que é a unidade responsável pelo acompanhamento das 
obras e pela gestão do programa no âmbito do MinC, a ação foi planejada com três etapas 
– a) construção do CEUs, 2) aquisição e instalação de equipamentos/mobiliário e 3) 
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concomitantemente às etapas 1 e 2, mobilização social. Todavia, o MinC entendeu que, 
para o sucesso da ação, é necessária uma 4ª etapa, a da “ativação” do CEUs. Para tanto, 
celebrou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a qual será avaliada em item 
específico deste relatório. 

 
A execução orçamentária dos CEUs é realizada no âmbito da Unidade Gestora 

420045, vinculada à DINC da Secretaria-Executiva/MinC. Até o exercício de 2013, essa 
UG era exclusiva para os CEUs, mas a partir de 2014 também passou a ser utilizada para 
a gestão dos CEUs das Artes (novo formato de CEUs, não vinculados ao PAC, sobre os 
quais se tratará a seguir). 

 
Desse modo, o que se verifica é que, a partir de 2014, as execuções orçamentárias 

e financeiras dos CEUs não são claramente visualizadas nem por meio da ação 
orçamentária nem por meio de consulta à UG 420045, pois ambas já estão sendo 
utilizadas para os CEUs das Artes: 

 
CEU/PAC 

 

 
LOA 
(ano) 

 
Órgão 

 
Ação 

 
Programa 

Quant. de 
CEUs 

previstos 

Valor total 
dos CEUs 

previstos – R$ 

Quant. de 
CEUs 

pactuados 

Valor total 
dos CEUs 
pactuados 

– R$ 
 

2011 

 

47000 

 
12MG - 
Implantação de 
Espaços 
Integrados de 
Esporte, 
Cultura, Lazer 
e Serviços 
Públicos - 
Praças do PAC 

 

1250 

 

100 

 

170 milhões 

 

59 

 
138.187.92 

0,67 

 
2012 

 
42000 

 
2027 

 
150 

 
300 milhões 

 
301 

662.780.68 
4,23 

 
2013 

 
42000 

 
2027 

 
350 

 
530 milhões 

 
360 

757.172.66 
5,55 

Fonte: Memorando nº 081/2015-DINC/SE/MinC, de 19/05/2015. 
 

Registre-se que a coluna ‘quantidade de CEUs pactuados’ considera, em cada 
ano, o total já pactuado. Não se tratam, portanto, de 360 CEUs pactuados em 2013: esses 
360 correspondem ao somatório dos 59 pactuados em 2011 e dos 301 pactuados em 2012, 
todos provenientes da única seleção de municípios realizada em 2010. 

 
A consulta à execução orçamentária no âmbito da UG 420045, nos exercícios de 

2011, 2012, 2013 e 2014, é a seguinte: 
 

Exercíci 
o 

Programa Ação Empenhos % 
Empenhad 

o 
Códig 

o 
Nome Códig 

o 
Nome Qtd. Total (R$) 

 
 

2011 

 
 

1250 

 
Esporte e 
Lazer da 
Cidade 

 
 

12MG 

Implantação 
de Espaços 

Integrados de 
Esporte, 
Cultura, 
Lazer. 

 
 

386 

 
 

164.254.586,8 
6 

 
 

100,0 

 
 

2012 

 
 

2027 

 
Cultura: 

Preservação 
, Promoção 
e Acesso 

 
 

12MG 

Implantação 
de Espaços 

Integrados de 
Esporte, 
Cultura, 
Lazer. 

 
 

476 

 
 

296.774.000,0 
0 

 
 

100,0 
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2013 

 
 

2027 

 
Cultura: 

Preservação 
, Promoção 
e Acesso 

 
 

12MG 

Implantação 
de Espaços 

Integrados de 
Esporte, 
Cultura, 
Lazer. 

 
 

398 

 
 

472.500.228,1 
6 

 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 

2027 

 
Cultura: 

Preservação 
, Promoção 
e Acesso 

 
 

14U2 

Implantação, 
Instalação e 
Modernização 
de Espaços e 
Equipamentos 

. 

 
 

75 

 
 

45.267.369,99 

 
 

98,37 

 
2027 

Cultura: 
Preservação 
, Promoção 
e Acesso 

 
20ZH 

Preservação 
de Bens e 
Acervos 
Culturais 

 
1 

 
500.000,00 

 
1,09 

 
 

2027 

 
Cultura: 

Preservação 
, Promoção 
e Acesso 

 
 

12MG 

Implantação 
de Espaços 

Integrados de 
Esporte, 
Cultura, 
Lazer. 

 
 

1 

 
 

250.000,00 

 
 

0,54 

Total 1.33 
7 

979.546.185,0 
1 

- 

Fonte: Sistema Siafi. 
 

A comparação entre o previsto e o empenhado e a quantidade de CEUs pactuada, 
ano a ano, demonstra que a execução orçamentária não reflete a execução física. Em 2011, 
praticamente todo o valor previsto de R$ 170 milhões foi empenhado (R$ 164,25 milhões 
empenhados), mas apenas 59 dos cem CEUs previstos foram pactuados. 

 
Atualmente, pode-se afirmar que praticamente 100% dos recursos necessários 

para a construção dos CEUs foram empenhados, mas o estágio atual dos 360 CEUs (obra 
+ equipamentos + mobiliário) da primeira seleção destes, de acordo com a DINC/SE é o 
seguinte: 

 
Total Geral 

CEUs 
Total por Estágio da Obra Estágio atual da Obra % 

 

 
360 

212 Atrasada 58,88 
67 Concluída e em funcionamento 18,61 
55 Paralisada 15,27 
17 Cancelada 4,72 
07 Concluída, mas não em funcionamento 1,94 
02 Não iniciada 0,55 

Fonte: Memorando nº 081/2015-DINC/SE/MinC, de 19/05/2015. 
 

A baixa execução dos CEUs está inserida no seguinte contexto: de acordo com 
a DINC, atualmente a unidade gerencia cerca de quinhentas operações, as quais consistem 
em: a) CEUs, que são os Centros construídos em decorrência da Ação 12MG; b) os CEUs 

das Artes, que são novos CEUs, destinados apenas a ações na área da cultura, também 
celebrados por meio de contrato de repasse, em razão de emendas parlamentares ou de 

demanda espontânea do MinC; e, c) o legado de infraestrutura cultura recebido pela DINC 
quando de sua criação por meio do Decreto nº 7.743, de 31 de maio de 2012, que, segundo 
ela, lhe foi repassado sem avaliação prévia e adequada sobre a sua estrutura operacional. 

 
Assim, a avaliação da Diretoria é de que essa demanda de obras para 

acompanhamento – CEUS e outras obras – que atinge cerca de R$ 1 bilhão, é 
incompatível com a sua estrutura física e de pessoal. 
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Todavia, apesar da autoavaliação da unidade ressaltando a inexistência de 
estruturas físicas e tecnológica suficientes para a operação dos CEUs, a DINC, mais 
recentemente, celebrou quatro novos contratos de repasse no exercício de 2014 ,conforme 
o quadro a seguir, não obstante as dificuldades relatadas pela unidade, em reunião com a 
equipe de auditoria, no gerenciamento das obras já existentes: 

 
 

Convenente/Contratada 
 

Objeto Nº 
Siconv 

Valor 
(R$) 

Data da 
apresentação 
da proposta 

Data da 
assinatura 

Prefeitura Municipal 
Ribeirão das Neves 

de Construção do 
CEUs das Artes 
na região de 
Justinópolis 

814406 2.000.000 10/11/2014 17/12/2014 

Prefeitura Municipal 
Carapicuíba 

de Construção do 
CEUs das Artes 

813537 1.000.000 05/05/2014 22/12/2014 

Prefeitura Municipal 
Ponte Nova 

de Construção do 
CEUs das Artes 

813932 1.655.000 02/10/2014 30/12/2014 

Prefeitura Municipal 
Mariana 

de Construção do 
CEUs das Artes 

813931 1.300.000 22/10/2014 30/12/2014 
(*) 

Fonte: DINC/SE/MinC. 
(*) Emenda Parlamentar nº 15930005. 

 
De acordo, ainda, com a DINC, os novos CEUs das Artes, em sua maioria, foram 

contratados em razão de emendas parlamentares, mas sua manifestação formal apresenta 
apenas uma emenda parlamentar (a de número 15930005). Nenhum teve obra iniciada até 
o momento dos trabalhos de campo desta avaliação de gestão. O fato de esses CEUs não 
serem ligados ao PAC, nem possuírem a previsão de interdisciplinaridade, indica que o 
MinC está aumentando a sua demanda, que afirma ser muito maior do que a sua 
capacidade operacional, além de que terá de atuar sozinho para a sua gestão, sem, de 
acordo com o desenho do programa, poder contar com a colaboração de outros 
ministérios. 

 
Nesse cenário, especificamente para o monitoramento dos CEUs, a DINC utiliza 

uma interface com base em planilhas de Microsoft Excel e bancos de dados em Microsoft 
Access, que são alimentadas com base em informações recebidas da CAIXA (execução 
financeira) e no monitoramento das Unidades Gestoras Locais, realizado por meio de 
telefonemas, e-mails, ofícios e visitas, com a finalidade tanto de coletar informações 
quanto de validar as informações já coletadas. Ademais, com o intuito de constituir uma 
boa prática de gestão, existem os Gabinetes de Gestão integrada, da Gerência de 
Desenvolvimento Urbano (Gidur) da CAIXA. 

 
Ainda de acordo com a DINC, toda a situação de cada um dos CEUs, é mapeada, 

mas a própria Diretoria reconhece que não dispõe de dados sobre quantos CEUs estão 
efetivamente funcionando. 

 
No tocante ao quantitativo de pessoal que trabalha na gestão dos CEUs (análise 

de plano de trabalho, acompanhamento, fiscalização, análise das prestações de contas, 
supervisão do trabalho da CAIXA etc.), quer sejam servidores efetivos, ocupantes de 
cargo em comissão, temporários, pareceristas credenciados ou com quaisquer outros 
vínculos, a Unidade encaminhou planilha com informações acerca da área administrativa, 
cargo (efetivo, comissionado, estagiário ou terceirizado), tempo de serviço (no MinC e 
na unidade), capacitação relacionada à área de atuação e o ano desta. 

 
Conforme informado, são 24 pessoas, sendo 15 efetivos/comissionados. Pelas 

informações apresentadas, dispostas nos quadros a seguir, constata-se que o pessoal 
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possui, em média, 25 meses, ou dois anos, de serviço na DINC, e 49,79 meses ou, 
aproximadamente, quatro anos, no MinC. Cerca de 40,75% dos efetivos e comissionados 
fizeram alguma capacitação relacionada à área de atuação na unidade. 

 
Demonstrativo dos servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão da DINC. 

Área 
Administrativa 

 
Cargo 

Tempo de Serviço Capacitação relacionada à 
sua área de atuação na 

Unidade 

Ano da 
capacit 
ação 

No 
MinC 

Na 
Unidade 

Coordenacao- 
Geral de 
Infraestrutura 

Analista de 
Infraestrutura 
DAS 101.4 

4 anos 4 anos Elaboração de Termo de 
Referência e Projeto Básico 
Prestações de Contas 
Contratos Administrativos, 
Licitações Públicas e 
Convênios Federais. 

2013 

Analista de 
Infraestrutura 
DAS 101.3 

4 anos 4 anos - - 

Servidora efetiva 
(nível médio) 

5 anos 4 anos - - 

Coordenacao- 
Geral de Gestão 
e Mobilização 
Social 

Analista Técnico 
de Políticas 
Sociais 
DAS 101.4 

1 ano e 
4 meses 

1 ano e 4 
meses 

- - 

DAS 101.3 6 meses 6 meses - - 
Analista Técnico 
de Políticas 
Sociais 

8 meses 8 meses - - 

Coordenação de 
Convênios 

Servidora efetiva 
(nível médio) 
DAS 101.3 

    

Analista de 
Infraestrutura / 
DAS 101.3 

4 anos 4 anos - - 

Técnica em 
preservação 
arquitetônica 

9 meses 2 meses - - 

Analista de 
Infraestrutura 
DAS 101.3 

4 anos 4 anos - - 

Coordenação de 
Convênio/Divis 
ão de 
Acompanhame 
nto e 
Fiscalização de 
Convênios 

Servidora efetiva 
(nível médio) 
DAS 101.2 

20 anos 3 anos e 
6 meses 

Siconv 2014 

Orçamento público 2015 

Coordenação de 
Prestação de 
Contas 

DAS 101.3 3 anos e 
5 meses 

3 anos e 
5 meses 

Siconv 2014 
Gestão de Convênios 2009 
Contratos Administrativos, 
Licitações Públicas e 
Convênios Federais 

2010 

Portal de Convênios 2007 
Prestação de Contas 2012 
Orientação para publicação 
no DOU 

2013 

Tomada de Contas Especial 2008 
Gabinete DAS 101.5 4 anos 4 anos - - 

Servidor efetivo 
(nível superior) / 
DAS 101.3 

4 anos 4 anos Administração financeira 2002 
Siafi Operacional 2012 
Siafi Gerencial 2013 
Siconv 2012 

 DAS 101.3 11 anos 4 anos - - 
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Gabinete / 
Apoio 
Administrativo 

DAS 102.1 3 anos 3 anos Curso de Assistente 
Administrativo 

2013 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Cursand 
o 

 

Para as atividades de apoio, a DINC conta com quatro prestadores de serviço 
terceirizados e quatro estagiários (dois de nível médio e dois de nível superior). 

 
Solicitada a apresentar a autoavaliação de sua estrutura física e tecnológica, a 

unidade apresentou as seguintes notas para cada quesito: 
 

Essa estrutura é adequada para o atingimento dos 
objetivos da unidade? 

Autoavaliação da Unidade 

1 2 3 4 5 
Quantidade de servidores efetivos x     
Experiência dos servidores efetivos   x   
Quantidade de funções de confiança   x   
Experiência dos ocupantes de funções de confiança    x  
Quantidade de 
administrativo 

prestadores de serviço de apoio x     

Quantidade de estagiários  x    
Quantidade de outros prestadores de serviço x     
Computadores e impressoras  x    
Sistemas (softwares) x     
Equipamentos de apoio à área de engenharia x     
Demais equipamentos (máquinas fotográficas etc.) x     
Espaço físico   x   
Armários   x   
Mesas e cadeiras   x   
Demais aspectos do espaço físico da unidade   x   
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 
da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto 
da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto 
da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da 
UJ. 
Fonte: Memorando nº 081/2015-DINC/SE/MinC, de 19/05/2015. 

 

Analisando o quadro acima, em relação ao espaço físico a unidade atribuiu 
pontuação intermediária (3), não obstante o imóvel onde a DINC está alojada ficar em 
uma das torres do Edifício Parque Cidade Corporate, ocupado pelo MinC mediante 
locação, cujo contrato consta de registro específico neste relatório. O referido edifício é 
uma das construções mais recentes da capital federal, na região central de Brasília, e as 
instalações da DINC, incluindo divisórias, estações de trabalho, assentos etc. 
acompanham as tendências mais atuais. 

 
Ainda no tocante às informações do quadro, o quesito que possui maior avaliação 

é a experiência dos servidores comissionados, enquanto a quantidade e a experiência dos 
servidores efetivos, assim como os sistemas (softwares), equipamentos de apoio à área de 
engenharia, máquinas fotográficas etc. são quesitos de avaliação mais baixa, o que 
constitui fragilidade para o ambiente interno (componente dos controles internos), pois 
daí se depreende que a Diretoria está apoiando as suas atividades em servidores sem 
vínculo com a administração pública, assim como não está suficientemente estruturada 
para fazer face às suas reais necessidades. 
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Ainda de acordo com a DINC, a fim de mitigar essas fragilidades estruturais e 
maximizar a utilização dos CEUs pelo MinC, estão sendo realizadas tratativas com outras 
secretarias do ministério visando a articular a utilização transversal dos CEUs. 

 
Diante de todo o exposto, o que se verifica é que a ação de governo dos CEUs 

consiste em política pública priorizada pela gestão, no sentido de buscar não reprimir 
demanda (o que levou aos novos CEUs – CEUS das Artes), mas que não há 
correspondente priorização na alocação dos recursos humanos, físicos e tecnológicos 
necessários à boa gestão dos CEUs. 

 
Assim, apesar da ausência de uma estrutura adequada às suas reais necessidades, 

a DINC vem contraindo novas obrigações (além da citada emenda parlamentar), mediante 
a celebração de novas transferências voluntárias para o incremento da infraestrutura 
cultural no Brasil, o que demonstra a tendência de agravamento do descompasso entre as 
demandas da Diretoria e sua estrutura, e que poderá refletir, de maneira insatisfatória, na 
condução da ação de governo dos CEUs. 

 
As deficiências estruturais da DINC já foram avaliadas por esta unidade técnica 

no que diz respeito à gestão de transferências voluntárias mediante convênios, o que foi 
registrado no Relatório de Avaliação da Gestão 2012 da Secretaria-Executiva do MinC 
nº 201305605. Sinteticamente, identificou-se que a Diretoria não dispunha da estrutura 
estipulada no artigo 66 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, necessária 
à concessão, ao acompanhamento e à fiscalização de transferências voluntárias, o que 
estava causando impacto na gestão das transferências voluntárias por ela concedidas. 

 
À época, ao ser questionada sobre a sua estrutura de pessoal, física e tecnológica, 

a DINC registrou, por meio do Memorando nº 075/2013-DINC/SE-MinC, de 26 de março 
de 2013, que: 

 
“Item 1.4.1.1 (5.4.1): Análise das propostas: 
Documental/ legal - 02 servidores. 
Instrução Técnica para fins de análise - 2 servidores. 
Fiscalização-01 servidor. 
Prestação de Contas - 01 servidor. 
Item 1.4.1.2 (5.4.1): Considerando o volume de processos/convênios sob 
responsabilidade desta Diretoria e o atual quadro de servidores envolvidos nas 
diversas fases, 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” (grifo 
nosso). 

 
Diante de todo o exposto, verifica-se a existência de evidências de que a ausência 

de estrutura adequada da DINC para a gestão das ações relacionadas a obras, seja por 
meio de contrato de repasse, seja por meio de convênios, não se trata de deficiência 
pontual e transitória, mas de fragilidade que, dentro do histórico de acompanhamento 
realizado por esta unidade técnica, está comprovada desde 2012 e se estende até o 
presente exercício de 2015. 

 
Causa 

 
Insuficiência de estrutura operacional tanto da DINC e quanto das Prefeituras 

para atender a demanda gerada pelo programa. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Memorando nº 122/2015-SE/MinC, de 03/07/2015, a unidade 
informou que: 

 
“Em relação ao item 1 da citada Solicitação de Auditoria - SA, referente ao atraso no 
cronograma do Programa CEU, enfatizamos que vários fatores detectados por esta 
Diretoria contribuíram para o não cumprimento dos cronogramas inicialmente 
previstos, dentre eles: 1) equipe técnica deficiente ou insuficiente, além da baixa 
capacidade gerencial dos municípios; 2) dificuldade de obtenção do Licenciamento 
Ambiental do empreendimento; 3) dificuldade de aprovação dos projetos de combate a 
incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar Estadual; e 4) morosidade na execução 
das sondagens e projetos de fundações. 

 
Há de se considerar, ainda, que o processo eleitoral ocorrido no ano de 2012 atrasou 
substancialmente o desenvolvimento das atividades que estavam sendo realizadas nas 
administrações municipais. Posteriormente, com a troca da gestão municipal, ocorrida 
em diversos municípios em virtude do resultado das eleições, muitos entes municipais 
encontraram dificuldades em dar prosseguimento aos procedimentos de licitação e 
contratação das obras. 

 
Outro fator importante que contribuiu para o atraso foi o elevado número de distratos 
ocorrido entre as administrações municipais e as empresas executoras das obras, 
demandando a realização de reprogramações dos Planos de Trabalhos inicialmente 
pactuados e, por seguinte, novos processos licitatórios. 

 
Por fim, destacamos as dificuldades das administrações municipais em concluir os 
processos licitatórios para aquisições dos equipamentos, mobiliários e acervo que 
compõem os CEUs. 

 
Dentre as medidas adotadas por esta Diretoria na tentativa de transpor as dificuldades 
que nos foram sendo apresentadas, implantou-se, inicialmente, uma rotina de ligações 
telefônicas de forma que a equipe técnica da DINC auxiliasse os entes federados em 
dirimir dúvidas quanto à compatibilização de projetos, licenciamento ambiental, 
processos licitatórios, dentre outros. 

 
Além disso, passamos a convocar os municípios, juntamente com a Caixa Econômica 
Federal, a participarem dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGIs), que acontecem em 
todas as Gerências de Desenvolvimento Urbano Regionais (GIDURs). Nessas reuniões, 
são identificados e tratados os diversos problemas que usualmente contribuem para 
atrasos nos cronogramas das obras. 

 
A DINC articulou e contou ainda com o auxílio (i) da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da República, que realizou vários contatos com prefeitos; 
(ii) da Ministra da Cultura que, à época, também realizou vários contatos com os 
gestores municipais; e (iii) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que 
contatou vários Governos Estaduais, solicitando prioridade nas análises e liberações de 
licenças ambientais e aprovações do projeto de prevenção e combate a incêndio. 

 
Ainda objetivando auxiliar os municípios e agilizar o processo de compra dos 
equipamentos, mobiliário e acervo bibliográfico que compõem os CEUs, identificado 
como um gargalo dos municípios para conseguir concluírem seus equipamentos, a então 
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gestão do MinC delegou para a DINC a responsabilidade de executar os processos que 
culminaram na firmatura das Atas de Registro de Preços oriundas dos Pregões 
Eletrônicos para compra nacional de livros, equipamentos cênicos, áudio e vídeo, 
mobiliários e materiais esportivos. 

 
(...) 

 
No que se refere à divulgação das Atas aos órgãos participantes do Programa CEUs, 
informo que foi realizada via site http://ceus.cultura.gov.br/index.php/detalhes- 
noticias/65-novas-atas-de-registros-de-precos, via e-mail encaminhado às prefeituras e 
através do Seminário de Capacitação para Gestores e comunidades dos CEUs, realizado 
em Brasília, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2014, do qual participaram representantes 
dos CEUs nos municípios e no Distrito Federal. Após a assinatura das primeiras Atas, 
os municípios e o Distrito Federal foram orientados a também acompanharem os 
documentos por meio do site do CEU http://ceus.cultura.gov.br/index.php/documentos- 
e-referencias/atas-de-registro-de-precos. 

 
Quanto à realização das Atas em harmonia com o cronograma das obras, informo que 
essa ação não estava prevista no âmbito do Programa e a gestão deste MinC, à época, 
optou por realizar as referidas Atas buscando auxiliar os municípios em face de suas 
dificuldades para realizar as compras dos equipamentos, dos acervos bibliográficos e 
dos mobiliários que integram os CEUs. 

 
No que diz respeito às medidas que estão sendo adotadas a fim de compatibilizar as 
demandas da DINC e sua capacidade operacional, conforme item 3 da SA, informo que 
no ano de 2014 foi contratada a Caixa Econômica Federal, como Mandatária da União, 
para celebrar e operacionalizar os contratos de repasse sob responsabilidade desta 
Diretoria. Ademais, pretende-se lançar edital para selecionar e formar um banco de 
pareceristas com perfil técnico para análises e emissões de pareceres de propostas 
submetidas a esta DINC. 

 
Acrescenta-se, ainda, que vimos solicitando ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, desde o ano de 2014, a descentralização de exercício de Analistas de 
Infraestrutura para esta DINC. Paralelamente, solicitamos à Coordenação-Geral de 
Gestão de Pessoas deste Ministério novos servidores para recompor o quadro técnico 
desta Diretoria. Infelizmente, até a presente data, não fomos contemplados em ambas as 
solicitações.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da unidade corrobora o entendimento de que a estrutura 

operacional da DINC não é adequada para a demanda gerada pelo programa. Todavia, há 
perspectiva de expansão da demanda mediante a pactuação de novas obras, a ser 
suportada pelo contrato celebrado com a CAIXA para que ela atue como mandatária da 
União. 

 
Todavia, o que se verifica é que a CAIXA, hoje, já atua como mandatária em 

relação aos CEUS, de modo que a solução atenua o problema da falta de estrutura da 
DINC, mas não se mostrou, até o momento, uma solução efetiva e definitiva. 

 
Estão em andamento tratativas junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MP) para a descentralização de exercício de Analistas de Infraestrutura e essa 
seria, em tese, uma solução para que a DINC realize o acompanhamento das obras. Diga- 
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se “em tese” porque a própria DINC esclarece que não trata apenas de obras, por realizar 
também atividades como o monitoramento da mobilização social dos CEUS. Sendo 
assim, existe o risco de que apenas a demanda por novos analistas de infraestrutura não 
seja adequada para atender as necessidades da unidade. 

 
O que se percebe é que falta estrutura para as prefeituras conduzirem a 

construção dos CEUs, realizarem a mobilização social e estabelecerem estratégia de 
ocupação desses espaços, o que demanda maior atuação da DINC. 

 
Nesse sentido, a Portaria Interministerial nº 507/2011 dispõe: 

 
“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, o 
concedente deverá comprovar que dispõe de estrutura que permita 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, nos 
termos desta Portaria, em especial o cumprimento dos prazos de 
análise da respectiva prestação de contas.” 

 
No que diz respeito às futuras pactuações, partindo-se do pressuposto que a 

DINC já não possui estrutura suficiente para o acompanhamento das obras que gerencia 
atualmente, ganha maior relevância a seleção dos futuros entes com os quais serão 
realizadas pactuações que possuam maior estrutura para gerenciar as suas obras. Do 
contrário, aumentam os riscos de insucesso ou de retardamento de sua conclusão, com o 
possível aumento de custos dessas obras. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Mediante parceria entre a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e 
Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural - DINC, elaborar estudo sobre 
a sua efetiva necessidade de pessoal da DINC, com o mapeamento dos quantitativos e 
perfis de servidores necessários e, com base nesse mapeamento, pleitear cargos e vagas 
junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de corrigir o 
déficit estrutural existente atualmente na unidade e de prepará-la para possíveis futuras 
novas demandas. 

 
Recomendação 2: Elaborar estudo que demonstre qual é a efetiva capacidade operacional 
da Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural - DINC, considerando seu 
corpo funcional e o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal e, a partir disso, 
definir quais são as atividades possíveis de serem conduzidas pela unidade, com a 
finalidade de subsidiar a tomada de decisão pela administração superior do MinC sobre a 
expansão de suas demandas mediante a pactuação de novas transferências para quaisquer 
sejam os entes federados e modalidade de transferência (convênio, contrato de repasse 
etc). 

 
 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Termo de Cooperação celebrado entre a Diretoria de Programas Especiais de 
Infraestrutura Cultural da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura  (DINC) 
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e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): ausência de clareza, precisão e detalhamento 
das atividades finalísticas delegadas e sua utilização para prover e alocar força de 
trabalho para o desempenho de atividades finalísticas de unidades do MinC. 

 
Fato 

 
Versa a presente análise sobre a formalização do Acordo de Cooperação Técnica 

nº 72/2013, assinado em 05 de agosto de 2014, entre o Ministério da Cultura e a Fundação 
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, e da descentralização de recursos decorrente desse Acordo à 
FIOCRUZ pela Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural da Secretaria- 
Executiva do Ministério da Cultura – DINC, bem como da regularidade de sua execução 
considerando os objetos pactuados e a análise de sua compatibilidade com as finalidades 
da DINC e as atribuições típicas dos servidores do MinC. 

 
Inicialmente, faz-se necessário informar que, o trabalho de auditoria sobre 

Termo de Cooperação celebrado entre a DINC e a Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ 
iniciou-se em 02 de abril de 2014. Ao longo do trabalho foram realizados exames 
documentais, entrevistas com servidores e bolsistas, bem como colhidas manifestações 
junto a DINC. 

 
Os fatos foram apresentados à DINC por meio da Solicitação de Auditoria (SA) 

nº 201405536/005, de 12/09/2014. Todavia, ao longo dos trabalhos foram realizadas 
diversas reuniões com DINC sobre o assunto, tanto no Ministério quanto na própria CGU, 
sendo que em 07 de outubro de 2014, em reunião mais ampla e com a participação da 
então Ministra da Cultura, a pedido da equipe do ministério, a equipe de auditoria assumiu 
o compromisso de proporcionar nova oportunidade de manifestação, mediante o 
encaminhamento prévio do que viriam a ser as constatações que iriam compor o Relatório 
de Auditoria. 

 
Assim foi expedida a SA nº 201405536/006, de 03 de fevereiro de 2015, que 

expôs os argumentos que compõe na íntegra o campo “fato” da presente análise e do 
registro subsequente. De fato, os elementos apresentados demonstram que o mesmo foi 
usado para suprir a deficiência de pessoal nas áreas, notadamente na DINC e na SEC. 

 
Em 23/2/2015 foi solicitado dilação de 30 dias úteis do prazo estabelecido, o que 

foi concedido à época, e após novas solicitações de prorrogação de prazo para responder 
ao documento, a manifestação da unidade foi recebida somente pelo Ofício nº 
199/2015/SE/MinC, de 11 de maio de 2015. 

 
Ou seja, com a tomada de conhecimento formal das fragilidades do Termo de 

Cooperação relatadas pela equipe em 12 de setembro de 2014 (data de expedição da SA 
201405536/005), a DINC se manifestou definitivamente somente em 11 de maio de 2015 
(resposta à SA 201405536/006), o que totalizou o período de oito meses. 

 
Nesse interregno, foi publicada na Seção 3, página 18, do DOU de 26 de 

novembro de 2014 a prorrogação do Termo de Cooperação, alterando a sua vigência para 
o período de 30 de novembro de 2013 a 30 de abril de 2015. 

 
Realizado o registro esse histórico, apresentam-se, a seguir, tópicos que 

condensam as análises registradas nas referidas solicitações de auditoria: 
 

� Contratação da FIOCRUZ, sob intensão de integrar ações de saúde e cultura, 
sendo que efetivamente o Manual de Instruções para Contratação e Execução 
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dos CEUS não inclui a saúde entre as áreas de gestão do referido programa. 
A justificativa do interesse recíproco é frágil, pois não demonstra o benefício 
à área de saúde, tão apenas a capacidade da FIOCRUZ no fornecimento dos 
bolsistas. 

 
� Celebração da cooperação em descumprimento ao que estabelece no inciso 

III do art. 1º do Decreto 6619/2008, que determinava que as entidades 
deveriam possuir a mesma natureza. 

 
� As atividades constantes do Termo de Cooperação eram vagas, sem 

caracterizar adequadamente o encargo ou encargos descentralizados à 
Fiocruz, no sentido de que não explicitar quais eram as ações integradas, qual 
o interesse recíproco, como deveria ocorrer a promoção da saúde e a inclusão 
social que subsistiam apenas como atividade de apoio. 

 
� Não foi identificado nenhum item no plano de trabalho que tangenciasse 

objetivamente a área de saúde nos termos em que se envolve a Fiocruz, tais 
as que estão relacionadas no art. 1º do Decreto nº 4.725/2003, que define o 
campo das finalidades dessa Fundação. 

 
� Em função dessa ausência de definição, em tese, coube a FIOCRUZ 

desenvolver a metodologia de apoio para potencializar os processos de 
mobilização social para gestão dos CEUs e a construção ou formação de 
aparato ou modelo de gestão da própria DINC, o que não é apropriado por 
significarem atividades inerentes à finalidade da Diretoria. Nesse sentido, 
também a consolidação de formação cultural nos Estados e Municípios 
contemplados com CEUs das Artes, competência da DINC prevista no art. 
8º, do Decreto nº 7743/2012 e no Manual do Programa CEUS (ações 10 a 
16), teria sido descentralizada à Fiocruz. 

 
� Por sua vez, a própria CONJUR do MINC, mediante Despacho nº 

248/SE/MinC, sinalizou sua preocupação sobre a gestão do termo de 
cooperação, ressaltando: 

♦ A descrição do objeto é ampla e imprecisa; 
♦ As descrições dos itens “prestações de contas”, “cronograma de 

execução” e no anexo “Plano de Trabalho” seriam deficientes e não 
contribuiriam para auxiliar na comprovação da regularidade da 
aplicação dos recursos e do atingimento dos objetivos; 

♦ O plano de trabalho não traz informações suficientes sobre como se 
constata o atingimento das metas, ou ainda, se o atingimento da meta 
perpassa por etapas ou produtos, bem como a sua consonância com o 
cronograma de desembolso; 

♦ Ausência de projeto básico ou termo de referência ou qualquer 
documento em que fosse demonstrado em que seria aplicado o recurso; 

♦ Ausência de parâmetros para definição dos valores financeiros 
descentralizados à Fiocruz, visando à implementação do objeto do 
termo de cooperação; 

♦ A necessidade de se comprovar se a coordenação das atividades 
referentes à execução do Termo estaria sendo exercidas por servidor 
indicado pela Direb/Fiocruz; 

♦ Não consta do plano de trabalho ou em nenhum outro documento, 
sobre a utilização de bolsistas, qual o papel a seria por eles exercido, 
ou ainda que tipo de bolsa estaria sendo ofertada; 
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♦ A necessidade de apurar se a concessão de bolsas (contratação dos 
bolsistas) não estariam sendo utilizada irregularmente como meio para 
prover a ocupação de postos de trabalho ou prestação de serviços para 
o MinC; e 

♦ Necessidade de apuração, por meio de procedimento específico, de 
denúncia encaminhada sobre o Termo de Cooperação com a Fiocruz. 

 
� As providências apresentadas pela DINC não foram consideradas 

satisfatórias pela CONJUR - Nota nº 179/2014/CONJUR-MinC, de 30 de 
maio de 2014 e algumas ocorreram um ano após a assinatura do termo, como 
no caso da revisão do plano de trabalho. 

 
� Apesar de ser a FIOCRUZ ser a signatária da cooperação, quem forneceu os 

bolsistas foi a FIOTEC, sua fundação de apoio, com base em processo 
seletivo pouco transparente. 

 
� Não obstante, a FIOCRUZ recebeu R$ 456.748,00 e a Fiotec recebeu R$ 

189.944,10 conforme detalhamento a seguir: 
 

RESUMO 
Diárias 105.500,00 
Passagens 401.655,00 
Contratação Pessoa Física 2.653.608,00 
Material Gráfico 181.370,97 
Parceria Fiocruz 456.748,00 
TOTAL 3.798.881,97 
Tx Fiotec 5% 189.944,10 
ISS 2% 75.977,64 
TOTAL GERAL 4.064.803,71 

 
� Tão somente após o questionamento por parte da CGU, houve a retificação 

no Plano de Trabalho Detalhado suprimindo os valores referentes à taxa de 
Fiotec e de ISS. Percebeu-se que essa diminuição foi compensada com o 
aumento das demais alíneas, notadamente em relação a passagens e diárias. 

 
� Os critérios para determinação do valor financeiro pactuado não foram 

demonstrados pela DINC com a demonstração clara dos custos, sendo que 
tal questionamento também havia sido relatado pela CONJUR. 

 
� No âmbito da execução do termo, o que se constatou é que a Fiocruz atuou 

efetivamente como intermediadora de mão de obra – bolsistas, não sendo 
identificado, ao longo dos exames realizados, a utilização efetiva de sua 
“expertise” e como orientadora das ações a serem realizadas. Ficou 
evidenciado nas entrevistas com os bolsistas que o comando sempre partiu 
da própria DINC, sem interveniência da FIOCRUZ. 

 
� Houve alocação indevida de 25 bolsistas na SEC que tão somente passou a 

ter ações no Plano de Trabalho um ano após a sua celebração, sendo que foi 
evidenciado que haviam bolsistas na área desde a celebração: a análise das 
informações prestadas revelou que 64,1% dos bolsistas estavam alocados na 
Diretoria de Empreendedorismo, Gestão e Inovação, na Secretaria de 
Economia Criativa (SEC), enquanto 35,9% foram alocados na DINC. Dos 
alocados na DINC, 50% atuavam no que foi denominado pela Unidade   de 
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“Coordenação de Convênios” e apenas 7,7% no que foi chamada de 
Coordenação de Infraestrutura e, ainda, para 10% a Unidade não identificou 
a lotação. Ou seja, houve também a alocação de sete bolsistas para atuação 
na área de convênios, que não eram atividades previstas para serem 
realizadas de acordo com o Plano de Trabalho. 

 
� A execução da cooperação, além de demonstrar que o MinC ficou exposto 

ao risco de ser responsabilizado por comandar diretamente os 
terceirizados/bolsistas, requer especial atenção vez que no pagamento de 
bolsas de estudo não há o recolhimento previdenciário, imposto de renda na 
fonte, dentre outros encargos 

 
� Houve pagamento de bolsistas com remuneração superior aos dos servidores 

e comissionados, havendo, inclusive, casos em que os comissionados 
pediram desligamento para receber a bolsa. 

 
� Não obstante não estar previsto, até mesmo os dois bolsistas que foram 

selecionados por edital, foram entrevistados por representantes da DINC, 
sinalizando que a seleção não foi isenta. 

 
� Seleção de bolsistas foi obscura, sendo que sete já possuíam alguma 

vinculação anterior com o Ministério: 
 
 

CPF 

 
Qualifi 
cação 

Vinculação anterior ao Termo de 
Cooperação 

 
Remunera 
ção (R$) 

 
Observações 

Pessoa 
Jurídica 

Função Período 

***.233. 
738-** 

Superio 
r 

Ministério da 
Cultura 

Diretor de 
Programa DAS 

101.5 

2011 - 
2012 

 Foi Diretor de Infraestrutura 
Cultural da Secretaria Executiva do 
MinC de 05/05/2011 a 02/04/2012. 

***.949. 
078-** 

Superio 
r 

Personal 
service 

Técnico de 
planejamento 

2009 - 
2013 

 
3.711,59 

A empresa era terceirizada na 
Funarte e fornecia pareceristas para 
o Pronac. 

***.803. 
191-** 

Médio 
MA Resende 

da Costa Eireli 
Técnico em 
secretariado 

2013 1.320,00 
Foi Coordenador no MinC (DAS 
101.3) entre 2007 e 2011 

***.787. 
091-** 

Superio 
r 

Brasfort Assistente 
Administrativo 

2012 - 
2013 

1.778,70 Empresa que já foi terceirizada do 
MinC 

***.204. 
388-** 

Superio 
r 

ONG Prog. O 
Futuro 

Supervisor 2009 - 
2010 

2.868,94 Ocupou DAS 101.3 e atualmente 
ocupa DAS 101.4 

***.960. 
428-** 

Superio 
r 

MRS Estudos 
Ambientais 

 
Bióloga 

2011 - 
2012 

 
5.287,00 

Ocupou DAS 102.4 de Assessora na 
Secretaria-Executiva do MinC, em 
2014 

 
***.812. 
621-** 

 
Superio 

r 

Cedro 
Participações e 
Empreendimen 

tos 

 
Secretária- 
Executiva 

 
2011 - 
2012 

 
2.000,00 

 
Coordenadora na CGLOG-MinC, 
em 2014 

Por último sobre esse tema da ocupação dos bolsistas, convém citar, a título de 
esclarecimento, que esta Controladoria realizou ação de controle com vistas a avaliar 
desvios de finalidade na utilização de pessoal não provido por concurso ou outra forma 
admitida, em razão de Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público 
do Trabalho e a União, nos termos tratados no Relatório de Auditoria nº 201118997, de 
15 de janeiro 2013. Em decorrência das constatações e das recomendações exaradas pelo 
referido relatório, o Diretor de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural e o 
Secretário de Economia Criativa firmaram Termo de Compromisso, pelo qual declararam 
entendimento, compreensão, compromisso de cumprir e fazer cumprir as orientações 
expedidas. 

 
Causa 
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A Coordenação-Geral da DINC que, segundo ela, respondem pela gestão dos 
CEUs teria suas atividades exercidas por pessoas sem vínculo com a Administração, que 
seriam consultores e bolsistas. Essa deficiência de pessoal constituiu o cenário que pode 
ter favorecido a constituição e a delegação por descentralização de um objeto tão amplo 
que representa as atividades da DINC insculpidas no Regimento Interno. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando nº 159/2015-DINC/SE/MinC, de 18 de agosto de 2015, 

anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“1. Em análise aos termos do Relatório nº 201503356, especialmente no que 
concerne à Constatação nº 2.1.2.1, apresentamos nossas considerações, mormente no 
que tange à divergência de entendimentos entre o posicionamento técnico apresentado 
por esta Diretoria e as conclusões alcançadas por essa CGU. Tais conclusões, 
apresentadas no referido Relatório, mostram-se inadequadas ao alcance e manutenção 
da verdade real, razão pela qual torna-se necessária a presente manifestação. 

 
2. No que concerne ao pagamento de bolsas em valores superiores à 
remuneração de servidores e comissionados, foi realizada análise comparativa entre o 
nível de especialidade e experiência exigidos dos bolsistas, à luz daquilo que se exige dos 
servidores do MinC, quando da realização dos concursos. Da mesma sorte, também foi 
realizada uma comparação entre os métodos de mensuração dos valores de remuneração 
dos concursos realizados pelo MinC com aqueles adotados para efeitos de concessão das 
bolsas, restando absolutamente que é prática, inclusive do MinC, que quando houver a 
realização de uma atividade específica e pontual, os chamamentos indicam base 
remuneratória superior àquela aplicada aos servidores efetivos. Tal demonstração foi 
realizada utilizando como referência o processo seletivo simplificado realizado com o 
intento de se selecionar profissionais com experiência para avaliarem as prestações de 
contas do passivo. E os referenciais remuneratórios adotados naquele processo são 
bastante distintos daquilo que se pratica em relação aos concursos para servidores 
efetivos do Poder Executivo Federal. 

 
3. Logo, não pode ser desconsiderado que se trata de uma política de 
exceção. A regra, como sabido, é que atividades que estão no rol das competências 
exclusivas de servidores sejam por eles realizadas e suas referências remuneratórias são 
definidas pelo órgão central (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). No 
entanto, as bolsas foram definidas como uma medida específica, por tempo determinado 
e para uma atividade pré-definida, assim como se verifica no caso do processo seletivo 
simplificado realizado pelo MinC. 

 
4. Ao contrário do que foi compreendido pela Auditoria, a comparação teve 
o condão de demonstrar que atividades específicas que requerem um nível de 
especialização superior àquilo que é o cotidiano dos servidores podem ser objeto de 
tratamento diferenciado. Tanto que o próprio MinC assim procedeu ao realizar processo 
seletivo para contratação de servidores temporários. Em momento algum teve o condão 
de desvalorização dos trabalhos dos servidores, sobretudo por ser esse o principal ativo 
que o MinC possui. 

 
5. Noutro giro, exatamente por se tratar de uma atividade específica e por 
prazo  determinado,  e,  repise-se,  não  vinculada  às  competências  e  atribuições    de 
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exercício exclusivos de servidores, é que tiveram sua execução descentralizada à 
Fiocruz. Portanto, ainda que de forma subjetiva, a análise realizada pelo órgão de 
controle não levou em consideração tal aspecto, limitando-se a apontar que de fato era 
uma ação com prazo determinado e ancorando seu entendimento na legislação 
orçamentária. 

 
6. O que é necessário, no presente caso, é que se avalie que a formalização 
do indigitado Termo de Cooperação ocorreu com um propósito específico, com 
atividades específicas e por prazo determinado. E por tais razões, a considerar que a 
natureza de atividades não se encontrava no escopo de atuação dos servidores públicos 
componentes do quadro desta instituição, é que se buscou mecanismos para viabilizar o 
alcance pretendido da ação realizada. 

 
7. No tocante ao apontamento de que ‘não obstante não estar previsto, até 
mesmo os dois bolsistas que foram selecionados por edital, foram entrevistados por 
representantes da DINC, sinalizando que a seleção não foi isenta’, a discordância desta 
Diretoria consiste no fato de que o processo de seleção não foi realizado pela DINC. 
Todavia, consoante já manifestado em situações anteriores, o propósito da realização de 
diálogos com os profissionais que foram selecionados pela FIOCRUZ teve o condão de 
viabilizar uma melhor alocação desses profissionais, à luz do nível de complexidade 
identificado em determinadas atividades relacionadas com os CEUS, o que tornava 
necessária uma melhor identificação desses perfis e, inclusive, já transferir a tais 
bolsistas a expectativa que a Administração tinha em relação aos produtos que por eles 
seriam produzidos. 

 
8. Logo, não subsiste a consignação de que a seleção não foi isenta por conta 
desses diálogos realizados pela Administração. Ao contrário do que entende essa CGU, 
a intenção era que se extraísse a melhor qualidade possível dos trabalhos desses 
profissionais, de modo que essa imersão que realizaram atendesse a todos os anseios 
deste Ministério. 

 
9. Outro entendimento do órgão de controle que não merece prosperar 
consiste no registro de que ‘não se justifica que os bolsistas tenham liberdade de atuação 
suficiente para interlocuções externas, que requerem apropriação dos processos de 
trabalho e, principalmente, a autonomia conferida às instâncias hierárquicas cabíveis 
inerentes da administração pública.’ 

 
10. Como já dito anteriormente, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas 
eram acessórias e não envolviam tomada de decisão. O processo de tomada de decisão, 
neste caso era bilateral. Cabia à DINC, naquilo que envolvia suas competências 
institucionais, ou à FIOCRUZ, no que concerne aos trabalhos por ela desenvolvidos. 

 
11. Aos profissionais alocados para o cumprimento do Termo de Cooperação 
havia autonomia para o desenvolvimento de atividades descritas em seus contratos, já 
que para que houvesse a consecução de seus produtos, era indispensável, em alguns 
casos, a realização de interlocução com alguns atores da sociedade, em busca das 
informações que pudessem ser aplicáveis aos trabalhos que estavam em curso. 

 
12. Essa interlocução, por si, não se confunde com as instâncias hierárquicas 
cabíveis à Administração Pública. Avaliemos por outra ótica. Se para cada interlocução 
que tais profissionais fossem realizar houvesse a preliminar necessidade de intervenção 
da DINC, não se justificaria a busca desse terceiro para o desenvolvimento da atividade 
acessória. 
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13. Mais do que isso, os processos de trabalho da administração pública não 
estão revestidos de exercício em exclusividade pelos servidores públicos. Há, de fato, um 
rol de atividades que são adstritas aos servidores. Todavia, isto não impede que as 
atividades acessórias sejam executadas por terceiros e que estes terceiros se apropriem 
da metodologia de sua execução. É o que ocorre, por exemplo, com a terceirização de 
serviços administrativos em todos os órgãos. Há a definição das atividades a serem 
realizadas e os profissionais alocados exercem seus afazeres sem qualquer vínculo de 
subordinação com os dirigentes das Unidades. 

 
14. Outro registro, que entendemos ser inaplicável ao caso em estudo, é 
aquele que consignou que ‘o plano de trabalho pactuado era extremamente genérico e só 
posteriormente foi readaptado na tentativa da gestão de ajustar a legalidade do termo, 
apesar de, de fato, as evidências demonstrarem a utilização dos bolsistas como mão-de- 
obra de unidades do MinC’. De pronto, não houve tentativa de ajuste de legalidade do 
Termo de Cooperação firmado pela DINC, uma vez que entendemos que tal instrumento 
esteve revestido desse caráter. A medida adotada pela Administração objetivou, a bem da 
verdade, detalhar de forma mais amiúde o conjunto de atividades que estavam sendo 
desenvolvidas pela Fiocruz, em decorrência da parceria firmada. 

 
15. E, de mais a mais, os partícipes daquele Termo podiam realizar o ajustes 
do Plano de Trabalho a qualquer tempo no curso da vigência, objetivando conceber 
maior clareza ao seu escopo ou mesmo registrar de forma mais analítica o rol de 
produtos que se esperava daquela parceria, o que de fato aconteceu com o ajuste 
realizado. 

 
16. Já no que concerne ao entendimento firmado pela equipe de auditoria de 
que ‘...com a tomada de conhecimento formal das fragilidades do Termo de Cooperação 
relatadas pela equipe em 12 de setembro de 2014 (data de expedição da SA 
201405536/005), a DINC se manifestou definitivamente somente em 11 de maio de 2015 
(resposta à SA 201405536/006), o que totalizou o período de oito meses’, cabe considerar 
que houve manifestação formal da DINC em 04/11/2014, por meio do oficio no 698/2014- 
DINC/SE, ou seja, menos de 60 dias após a expedição da SA 201405536/005. 
Evidentemente, tal manifestação da DINC não tinha caráter “definitivo”, uma vez que a 
SA 201405536/005 se limitava à ‘Registros’ e não à ‘Constatações’. Em 03/02/2015, a 
CGU expediu nova SA (SA 201405536/006), esta contendo ‘Constatações’, para a qual 
foi encaminhada resposta pela DINC em 11/05/2015. 

 
17. De pronto, nosso posicionamento diverge do consignado pela CGU, haja 
vista que consoante se atesta pelo processo que tratou da firmatura do Termo de 
Cooperação, o processo foi, antes da lavratura do termo, submetido à análise jurídica 
pela área competente deste Ministério. 

 
18. Aquela Consultoria Jurídica, no entanto, alegando que por se tratar de 
um instrumento cujo modelo era padronizado, não cabia análise a ser realizada, 
resultando assim na formalização do Termo de Cooperação em exame. Posteriormente, 
entendendo pela necessidade de serem realizados alguns ajustes, a matéria foi novamente 
submetida à apreciação jurídica que, desta vez, teceu diversas considerações acerca do 
assunto que inicialmente não se predispôs a analisar. 

 
19. Neste sentido, é importante ressaltar que a conduta desta Diretoria foi 
absolutamente diligente e objetivou dotar os autos processuais de toda a correção 
necessária. 
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20. Noutro giro, não se pode perder de vista também que as medidas 
corretivas das fragilidades identificadas no caso em apreço não foram iniciadas em 
decorrência das atividades de auditoria da CGU. Em função da análise efetivamente 
levada a efeito pela Consultoria Jurídica do MinC é que foram iniciados os saneamentos 
processuais relativos ao Termo de Cooperação firmado com a Fiocruz, que resultaram 
na pactuação do Plano de Trabalho que manteve as atividades inicialmente pactuadas, 
concebendo-lhes maior detalhamento acerca dos produtos esperados com essa parceria. 

 
21. Em linhas gerais, nota-se que o início do processo de correção não se 
motivou pela atuação do órgão de controle, mas, essencialmente pelas análises jurídicas 
empreendidas pela Consultoria Jurídica do MinC. Certo que os trabalhos da auditoria 
podem ter contribuído para que houvesse um refinamento ainda mais acurado do Plano 
de Trabalho. Todavia, reforce-se: as atividades de auditoria não foram determinantes 
para que os ajustes fossem iniciados, haja vista que são ações que já estavam em curso 
quando a auditoria foi iniciada. 

 
22. Sabidamente que pela própria complexidade do objeto pactuado, bem 
como em função do intento de se apresentar o máximo possível de esclarecimento aos 
questionamentos que haviam sido suscitados pela CGU, bem como de se escoimar as 
fragilidades que já haviam sido detectadas tanto pela Consultoria Jurídica do MinC 
quanto por esta DINC e pela CGU, havia a necessidade efetiva de se dotar a instrução 
processual de toda a clareza julgada necessária. 

 
23. E esta ação foi realizada, no curso desse prazo que se demandou para 
viabilizar o pleno esclarecimento e complementação da instrução processual. 

 
24. No tocante à prorrogação de vigência do mencionado Termo de 
Cooperação, também são necessárias algumas considerações, haja vista que se trata de 
decisão administrativa absolutamente motivada e calçada no intento de viabilizar a 
adequada execução das atividades que compunham aquele instrumento de pactuação, 
não se caracterizando como ação de “ma-fé”. Neste sentido, há que se ressaltar que: 

 
a. A prorrogação de vigência teve o condão de permitir a conclusão dos 
produtos que já haviam sido iniciados e que compunham a composição do 
Plano de Trabalho firmado com a Fiocruz; 

 
b. Em função dos ajustes realizados no Plano de Trabalho e da própria 
clareza necessária à instrução processual, algumas atividades foram 
parcialmente paralisadas e havia a necessidade de sua conclusão; 

 
c. Os produtos vinculados ao Termo de Cooperação eram indispensáveis 
ao Programa Centro de Artes e Esportes Unificados e já estavam em curso 
quando o Termo estava em vias de ter sua vigência expirada. Não havia 
medida alternativa a ser adotada pela Administração, senão a 
prorrogação da vigência, haja vista que não prorrogá-la resultaria no 
recebimento de produtos incompletos, que de nada serviriam ao programa 
em comento; 

 
d. Não houve qualquer repasse de recursos durante a vigência que foi 
dilatada. As ações realizadas nesse período consistiram de conclusão dos 
produtos que estavam em curso e seu respectivo recebimento por esta 
Diretoria, mantendo assim o atendimento à premissa de boa execução dos 
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recursos públicos. 
 

24. São estas as considerações que entendemos serem aplicáveis às 
Constatações que são afetas a esta DINC e que merecem reconsideração da equipe de 
auditoria da Controladoria Geral da União, objetivando que se consigne no Relatório 
final o posicionamento que efetivamente esteja condizente com a materialidade dos 
fatos.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
Inicialmente, faz-se necessário informar que, o trabalho de auditoria sobre 

Termo de Cooperação celebrado entre a DINC e a Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ 
iniciou-se em 02 de abril de 2014. Ao longo do trabalho foram realizados exames 
documentais, entrevistas com servidores e bolsistas, bem como colhidas manifestações 
junto a DINC. 

 
Os fatos foram apresentados à DINC por meio da Solicitação de Auditoria (SA) 

nº 201405536/005, de 12/09/2014. Todavia, ao longo dos trabalhos foram realizadas 
diversas reuniões com DINC sobre o assunto, tanto no Ministério quanto na própria CGU, 
sendo que em 07 de outubro de 2014, em reunião mais ampla e com a participação da 
então Ministra da Cultura, a pedido da equipe do ministério, a equipe de auditoria assumiu 
o compromisso de proporcionar nova oportunidade de manifestação, mediante o 
encaminhamento prévio do que viriam a ser as constatações que iriam compor o Relatório 
de Auditoria. 

 
Assim foi expedida a SA nº 201405536/006, de 03 de fevereiro de 2015, que 

expôs os argumentos que compõe na íntegra o campo “fato” da presente análise e do 
registro subsequente. De fato, os elementos apresentados demonstram que o mesmo foi 
usado para suprir a deficiência de pessoal nas áreas, notadamente na DINC e na SEC. 

 
Em 23/2/2015 foi solicitado dilação de 30 dias úteis do prazo estabelecido, o que 

foi concedido à época, e após novas solicitações de prorrogação de prazo para responder 
ao documento, a manifestação da unidade foi recebida somente pelo Ofício nº 
199/2015/SE/MinC, de 11 de maio de 2015. 

 
Ou seja, com a tomada de conhecimento formal das fragilidades do Termo de 

Cooperação relatadas pela equipe em 12 de setembro de 2014 (data de expedição da SA 
201405536/005), a DINC se manifestou definitivamente somente em 11 de maio de 2015 
(resposta à SA 201405536/006), o que totalizou o período de oito meses. 

 
Nesse interregno, foi publicada na Seção 3, página 18, do DOU de 26 de 

novembro de 2014 a prorrogação do Termo de Cooperação, alterando a sua vigência para 
o período de 30 de novembro de 2013 a 30 de abril de 2015. 

 
Realizado o registro esse histórico, inicia-se a análise da manifestação da 

unidade examinada para o relatório preliminar de auditoria. 
 

Sinteticamente, tem-se que a unidade não apresenta quaisquer fatos novos que 
já não tenham sido anteriormente analisados por esta unidade técnica e considerados nas 
conclusões resumidas no campo “fato” deste registro e que, por se tratarem de um trabalho 
robusto e extenso, serão registrados detalhadamente no Relatório de Auditoria nº 
201405536, que será expedido tão logo seja concluída a presente Auditoria Anual de 
Contas. 
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Sobre a avaliação da gestão 2014, o que se verifica e se encontra sustentado por 
evidências suficientes é a utilização dos bolsistas como mão de obra de atividades 
finalísticas do ministério e, inclusive, sem qualquer conexão com os termos 
genericamente expressos no termo de trabalho inicialmente assinado. 

 
Dentre as evidências coletadas ao longo dos trabalhos de campos, podem ser 

enumeradas as entrevistas realizadas diretamente com os bolsistas contratados, e-mails 
trocados entre os bolsistas e ocupantes de cargo em comissão da SEC e da DINC, as 
análises detalhadas do Plano de Trabalho que resultaram na sua alteração, análises 
realizadas pela Consultoria Jurídica do MinC e a verificação de vínculos anteriores de 
bolsistas com o MinC e, ressalte-se, com a própria DINC. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar os fatos e as responsabilidades pela assinatura de Termo de 
Cooperação com base em detalhamento insuficiente, pela utilização de bolsistas para a 
realização de atividades finalísticas de unidades do MinC, que eram subordinados 
diretamente aos gestores da DINC, que foram selecionados de maneira obscura e que, 
inclusive, houve a contratação de ex-servidores comissionados que deixaram a função 
para se tornar bolsistas em função da remuneração melhor. 

 
 

2.1.2.3 INFORMAÇÃO 
 

Análise dos controles internos administrativos da Ação 12MG - CEUs, sob a 
perspectiva de elementos do ambiente interno, da avaliação de risco, do 
procedimento de controle, da informação e comunicação e do monitoramento. 

 
Fato 

 
Na avaliação da gestão 2014 da Secretaria-Executiva/MinC, foi realizada a 

avaliação dos controles internos da ação 12MG, conforme registrado a seguir: 
 

a) Ambiente de interno 
 

Como já exposto, a ação 12MG é gerida pela DINC, diretoria que compõe a 
estrutura da Secretaria-Executiva do MinC. Em razão disso, é natural que a diretoria não 
disponha de normativos próprios para a definição de sua estrutura e funcionamento, mas 
que utilize os normativos definidos para toda a administração direta do MinC. Sua 
estrutura, portanto, está definida no Regimento Interno do ministério. 

 
Sobre os normativos que orientam a ação propriamente dita, verifica-se que há 

clareza nas atribuições de cada um dos entes envolvidos e que essas atribuições foram 
definidas nos normativos do programa (portarias, manuais e cartilhas) e no termo de 
compromisso assinado pelas prefeituras que se candidataram ao programa e foram 
selecionadas. 

 
Não há canal formal específico para recebimento de denúncias relativas ao 

programa, mas eventuais denunciantes podem contatar os gestores federais do programa 
por meio dos endereços, telefones e e-mails disponibilizados na página do programa e 
também pelos canais de comunicação da ouvidoria do MinC. Não há, portanto, prejuízo 
ao controle social nesse aspecto. 
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Ademais o próprio programa foi estruturado para que, em nível local, cada CEU 
possua estrutura de participação social, tanto ao longo da construção (instituição de 
Comitê Gestor do CEU e realização de mobilização social, por meio de oficinas, com o 
objetivo de estimular que a população realizasse o controle social, bem como a sua 
apropriação daquele espaço público), quanto após a sua inauguração e entrada em 
operação (Unidade Gestora Local - UGL). 

 
Na formulação do programa, optou-se por utilizar contratos de repasse, com a 

Caixa Econômica Federal atuando como interveniente da transferência, ao invés da 
realização de transferências por meio de convênios, o que medida condizente com a 
estrutura operacional da DINC. 

 
Nesse sentido, as análises realizadas sobre a execução da ação demonstram que, 

de fato, há insuficiência de capacidade operacional da DINC para atender as demandas 
provenientes dos CEUS. Essa também é a avaliação realizada pela própria DINC: de que 
não possui estrutura suficiente para a sua demanda. 

 
Ressalte-se que, em razão dessa insuficiência operacional, foi celebrado Termo 

de Cooperação com a Fiocruz que acabou sendo utilizado para fornecer mão-de-obra para 
atividades finalísticas da DINC e da Secretaria de Economia Criativa (SEC). 

 
Por fim, tem-se que, para o monitoramento dos CEUs, a DINC utiliza, como 

ferramenta tecnológica, uma interface com base em planilhas de Microsoft Excel e bancos 
de dados em Microsoft Access, que são alimentadas com base em informações recebidas 
da CAIXA (execução financeira) e no monitoramento das Unidades Gestoras Locais, 
realizado por meio de telefonemas, e-mails, ofícios e visitas, com a finalidade tanto de 
coletar informações quanto de validar as informações já coletadas. Segundo a unidade, a 
ferramenta é suficiente para atender as suas demandas. 

 
Em razão do exposto, verifica-se que o programa possui o componente 

“ambiente de controle” de seus controles internos parcialmente estruturado. 
 

b) Avaliação de risco 
 

Em razão do fluxo operacional do programa, detalhado no tópico em que foi 
registrada a análise sobre os resultados da ação 12MG, é possível afirmar que foi realizada 
avaliação de riscos no momento da formulação da política, o que levou à instituição dos 
mecanismos de controle primários e sociais já mencionados (Comitês Gestores, UGL, 
atuação da Caixa como interveniente, elaboração de portaria, manuais e cartilhas). 

 
Para a entrada em operação dos CEUS, havia a previsão de que somente as 

prefeituras seriam responsáveis por esse processo, apoiadas pela mobilização social já 
realizada e, ao longo da construção dos CEUS, houve o diagnóstico de que os atrasos nas 
obras prejudicaram a mobilização social, tanto em razão da desmobilização natural 
ocasionada pelo lapso temporal entre as oficinas e a inauguração dos CEUS, quanto 
porque há casos de Prefeituras que não conseguiram operacionalizar as atividades da 
mobilização. 

 
Não foram instituídos indicadores de desempenho para a ação, os quais, do ponto 

de vista gerencial, poderiam ser instrumento de avaliação de riscos. 
 

c) Procedimentos de controle 
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Em razão do risco da desmobilização social, a DINC buscou desenvolver 
estratégia de atuação nos CEUs após a sua inauguração, a qual foi denominada de 
“ativação”. Essa etapa, de acordo com os dados coletados, vinha sendo desenvolvida com 
base no TC celebrado com a Fiocruz, que não está mais vigente. Houve, portanto, o 
desenvolvimento de procedimento de controle, mas este sofreu impacto em razão da 
ausência de corpo funcional, da finalização do TC e das falhas em sua execução. 

 
d) Informação e comunicação 

 
Há site específico dos CEUS (http://ceus.cultura.gov.br/) com informações sobre 

o programa, modelos dos projetos dos CEUS, modelos de documentos a serem utilizados 
pelas Prefeituras, portarias, pareceres e contatos dos responsáveis pelo programa no MinC 
(endereços, telefones e e-mails). 

 
Nesse site também são divulgados manuais do programa: Manual de Instruções 

para Seleção das Praças do PAC, Manual de Instruções para Contratação e Execução e a 
Cartilha de Orientações para Ações de Mobilização Social. Existe também seção de 
“perguntas e respostas” dividida em “Projeto e Orçamento”, “Mobilização Social” e 
“Gestão”. 

 
Verifica-se que o programa possui o componente “informação e comunicação” 

de seus controles internos bem estruturado. 
 
 

e) Monitoramento 
 

Em decorrência da fragilidade do “ambiente interno”, verificam-se fragilidades 
também no componente “monitoramento” dos controles internos. A DINC possui rotina 
de telefonemas e interlocuções com a CAIXA e com as prefeituras para o 
acompanhamento das obras, o que depende, necessariamente, de força de trabalho 
disponível para tal atividade. Considerando que a força de trabalho da DINC não é 
compatível com as suas demandas, verifica-se que a rotina de acompanhamento dos CEUs 
pode, efetivamente, ser impactada. 

 
Apesar do acompanhamento realizado, a própria unidade reconhece que não 

dispõe de dados sobre quantos CEUs estão efetivamente em funcionamento, o que 
sinaliza que há fragilidades no monitoramento da evolução das obras e da própria 
mobilização social. 

 
Em síntese, é possível afirmar que os controles internos da ação 12MG são 

totalmente válidos quanto ao componente “informação e comunicação”, parcialmente 
válidos quanto aos componentes “ambiente de interno”, “avaliação de risco” e 
“monitoramento” e parcialmente inválido quanto ao componente “Procedimentos de 
Controle”. 

 
2.1.2.4 INFORMAÇÃO 

 
Histórico da atuação do MinC sobre o passivo de prestação de contas do MinC. 

Fato 

Em razão das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União no 
Acórdão nº 1.385/2011 - Plenário, o Ministério da Cultura, em conjunto com o Ministério 
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do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, elaborou plano de ação para mitigar o 
passivo de prestações de contas convênios e de projetos de renúncias fiscais, amparados 
pela Lei Rouanet, que estava pendentes de análise e posicionamento definitivo do MinC 
sobre a sua regular execução dos recursos e cumprimento dos objetos pactuados. 

 
Compõe o usualmente denominado “passivo” os processos de incentivos fiscais 

e convênios cujo prazo de vigência/execução encerrou-se até 31/12/2011, 
independentemente da prestação de contas ter sido ou não entregue, ou de ter havido 
qualquer tratamento processual efetuado pelo MinC. A seguir, os quantitativos de 
processos por unidade: 

 
Passivo de prestação de contas de projetos culturais, no MinC, com base em 31/12/2011 

 

Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – Sefic 12.333 
Secretaria do Audiovisual – SAv 1.505 
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural – SCDC 1.103 
Secretaria de Políticas Culturais – SPC 32 
Secretaria de Articulação Institucional – SAI 22 

Total 14.995 
 

Sobre esses quantitativos e a inclusão de convênios no universo do passivo, a 
unidade destaca que: 

 
“relatório de auditoria do TCU que levou ao Acórdão nº 1385, analisou 
com profundidade o tema da renúncia fiscal, mas, ainda que os projetos 
incentivados por meio de renúncia fiscal sejam enfatizados no trabalho 
do TCU, mesmo porque representam o maior volume de recursos, estes 
se inserem na questão maior das prestações de contas não analisadas. 
O rigor que deve ser dado no trato dos recursos da renúncia fiscal é 
igual ao voltado para outros mecanismos de incentivo da cultura. Esta 
percepção presidiu a elaboração do Plano de Ação, debatido e 
construído ao longo de mais de um ano junto com o MP, conforme 
atesta a Nota Técnica no 92/2012/DEPEF/SEGEP – MP, da Secretaria 
de Gestão Pública do MP. Esta mesma nota informa em seu item 3 que 
o Plano de Ação foi enviado ao TCU por intermédio do Ofício no 
109/SE/MP, de 14 de março de 2012.” 

 
Assim, o Plano de Ação embasou a contratação de profissionais em caráter 

temporário, para tratamento do passivo de prestação de contas, e a realização de concurso 
para contratação de servidores públicos, para que não fosse formado novo passivo tanto 
de renúncias fiscais quanto de convênios. 

 
O plano de ação envolveu a contratação de prestadores de serviço temporários 

para a análise dessas prestações de contas, bem como a instituição de um Comitê Gestor 
para o seu gerenciamento. Assim, o Comitê Gestor foi constituído pela Portaria MinC nº 
32/2013, de 11/04/2013, e teve sua composição alterada pela Portaria nº 49, de 
20/05/2014, para gerir, acompanhar e conduzir os trabalhos dos contratados para a 
resolução do estoque de prestações de contas pendentes de análise, que se iniciou por 
volta de junho/2013 e se estenderá até junho/2018, já se considerando a possível 
prorrogação de um ano permitida para esses contratos. 

 
Sobre a rotina de atuação do Comitê Gestor, este informa que o enfrentamento 

do passivo é uma situação atípica, em razão do que seus membros não possuíam 
experiência nessas atividades específicas, o que demandou a realização de um piloto e 
ajustes no planejamento inicialmente preparado. Além disso, informa que existe uma 
proposta de ajuste na estrutura das gerências, considerando que há grande rotatividade na 
estrutura do Grupo de Trabalho, que abrange desde os dirigentes das unidades – que 
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influenciam diretamente no trabalho do Comitê junto ao passivo – até os próprios 
contratados temporariamente. 

 
Além disso, relata também que ocorreram problemas, especialmente ao longo do 

exercício de 2014, na absorção da estrutura das gerências pela estrutura ordinária do 
MinC: os contratados temporários, em razão do seu vínculo e da peculiaridade das 
atividades por eles desempenhadas – sem uma visualização completa do fluxo 
operacional dos incentivos fiscais – não se via como integrante do MinC, o que acarretou 
em atritos com a estrutura ordinária. Além disso, o Comitê alega que a demanda dos 
órgãos de controle é grande, tanto da Controladoria-Geral da União quanto do Tribunal 
de Contas da União. 

 
Ademais, as secretarias adotam fluxos diferentes para a condução dos processos, 

de acordo com os entendimentos dos dirigentes de cada unidade. Na SAv, por exemplo 
há o entendimento de que a gerência deve analisar a prestação de contas e, na sequência, 
o fluxo de aprovação envolve o Coordenador da área, o Diretor e comente então o 
processo é encaminhado ao Secretário para aprovação, plena ou com ressalvas, ou 
reprovação. 

 
No momento, ou seja, já no exercício de 2015, a condução do passivo passa pela 

apropriação do processo pelos novos dirigentes para a tomada de decisão sobre as 
diretrizes e estratégias a serem seguidas pelo grupo responsável pelas análises. 

 
 

Estrutura do Comitê Gestor e das gerências 
 

A primeira convocação para assinatura de contrato com os temporários foi 
realizada em 05/2013 e foi realizada ambientação, pelo período de quinze dias, com 
objetivo de capacitar os contratados para a realização das atividades de prestação de 
contas, pelo que se depreende que os contratados passaram a atuar, efetivamente, no início 
do segundo semestre de 2013. 

 
A estrutura voltada para o tratamento está expressa no organograma a seguir: 
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Organograma atual e definição de atividades 
 

! 
 

Fonte: informações disponibilizadas pela Secretaria-Executiva em 15/05/2015 
 

Sobre a atuação do Comitê Gestor e sua relação com a estrutura ordinária do 
MinC, a unidade informa  que: 

 
“Todo o Processo é coordenado e acompanhado pela Secretaria-Executiva do MinC e o  Comitê  Gestor  
é constituído por membros pela  SEFIC,  SAV,  SPC,  SCDC,  e  SPOA  (CGEXE,  COGEP) 
subordinados ao dirigente máximo da respectiva Unidade, e tem a finalidade de gerir e normatizar 
os procedimentos que assegurem a análise conclusiva das prestações de contas dos projetos culturais 
incentivados  e  apoiados  pelo MinC até dezembro de  2011. 

O Comitê é presido pelo representante da Secretaria-Executiva e é responsável por: 

I - definir estratégias de tratamento do passivo de prestação de contas 
II - expedir orientações e diretrizes para nortear o trabalho das Gerências, levando em consideração as 
diretrizes estabelecidas pelos Dirigentes da Pasta; 
III - consolidar os relatórios de desenvolvimento dos trabalhos realizados pelas gerências; 
IV - submeter ao titular da Secretaria-Executiva os relatórios e demais informações acerca do 
desenvolvimento dos trabalhos do Comitê; 
V - expedir orientações e diretrizes para nortear o trabalho das Gerências, levando em consideração as 
diretrizes estabelecidas pelos Dirigentes da Pasta; 
VI – divulgar as metas de produtividade para as Gerências; e 
VII - realizar outras atividades pertinentes à gestão do Passivo de prestação de contas do Ministério da 
Cultura.” 

 
As gerências realizam as análises – técnicas e financeiras – e propõe aprovações, 

pelas ou com ressalvas, ou reprovações, as quais serão efetivamente decididas pelo 
Secretário da unidade responsável por aquele projeto. Exemplificativamente, tem-se um 
projeto de incentivo fiscal ligado a área do audiovisual será analisado pela gerência 5 do 
passivo e será encaminhado ao Secretário do Audiovisual para deliberação. Já um projeto 
da área de artes cênicas será analisado por uma das gerências de 1 a 4 e será encaminhado 
para a deliberação do Secretário Federal de Incentivo à Cultura. A condução desse 
processo é coordenada e acompanhada pela Secretaria-Executiva, e Comitê Gestor é 
responsável pela articulação e normatização necessária aos trabalhos. 

SE 

SEFIC SAV CGEXE SCDC SPC COGEP 
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Em razão desse fluxo e dos diferentes tratamentos dados por cada unidade entre 
a saída do processo da gerência e a chegada ao Secretário, verifica-se a ocorrência da 
informada divergência de entendimentos, e da necessidade de uniformização, já 
informada pela unidade. 

 
Depois de dois anos de trabalho de análise do passivo de prestação de contas, a 

SE/Comitê Gestor/Gerentes avaliam que o modelo inicialmente utilizado não atende às 
expectativas de produtividade, tendo em vista os imprevistos já citados que surgiram no 
decorrer do tempo. Desta forma, o Comitê Gestor entende que há necessidade de se 
designar uma função de confiança para se dedicar ao passivo e uniformizar os processos, 
o que se tentou realizar em 2014, mas que não foi possível efetivar. Assim, No momento 
não há nenhum cargo em comissão ou função de confiança dedicado ao passivo, mas a 
unidade informa que está em avaliação a designação de um Coordenador da Sefic, pelo 
menos por meio período do dia, para se dedicar ao passivo e uniformizar entendimentos 
e processos na área do incentivo. 

 
Ainda sobre a supervisão dos trabalhos, tem-se que o grupo de contratados do 

passivo está lotado no Edifício Parque Cidade, e a Sefic, responsável pela maior demanda 
dos processos e unidade com maior expertise na área de renúncias fiscais, se situa no está 
no Edifício Sede do MinC, na Esplanada dos Ministérios, o que, segundo a unidade, 
dificulta a logística e a supervisão dos trabalhos. 

 
Sobre a periodicidade de das reuniões do Comitê Gestor, a unidade também 

apresentou listas de presença de quatro reuniões realizadas em 2014 (22/01/2014, 
13/08/2014, 07/11/2014 e 15/12/2014) e três já no exercício de 2015 (e 27/01/2015, 
30/03/2015 e 06/05/2015), mas não foram apresentadas atas de reunião, de modo que não 
é possível avaliar o teor das discussões e as deliberações do Comitê. Pelas datas, percebe- 
se grande lapso temporal entre a primeira e a segunda reuniões do Comitê em 2014 e a 
intensificação dos encontros ao final do exercício. 

 
No que diz respeito às nomeações de representantes das unidades do MinC no 

Comitê Gestor, verifica-se que a indicação de um titular e dois suplentes pela Portaria nº 
49/2014 garantiu que nenhuma unidade ficasse sem representação, mesmo com a elevada 
rotatividade de servidores e dirigentes vivenciada pelo ministério. Já no exercício de 
2015, o MinC nomeou novos representantes para o Comitê Gestor por meio da Portaria 
nº 43/2015, substituindo aqueles mais recentemente exonerados. 

 
Foram também encaminhados questionamentos à Secretaria-Executiva sobre a 

sua estrutura física e tecnológica destinada ao tratamento do Passivo, bem como se 
solicitou que a unidade se posicionasse sobre a adequação dessa estrutura para o 
desempenho das atividades do passivo. 

 
As respostas demandadas não para as unidades finalísticas responsáveis pelas 

análises ou pelo Comitê Gestor do passivo, mas, sim, redirecionadas para a Coordenação- 
Geral de Recursos Logísticos e para a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, 
que informaram, respectivamente: 

 
Memorando nº 40 COMAN/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 11/05/2015: 

 
“Preliminarmente, cabe o registro que o grupo do passivo encontra-se 
alocado no 11º andar, do Edifício Parque Cidade Corporate, em uma 
área correspondente a 654,00m2, com sete ambientes definidos, sendo 
6 (seis) salas para as equipes que comportam 113 (centro e treze) 
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estações de trabalhos (mesa / cadeira / gaveteiros / lixeiras) e uma sala 
de reunião (mesa grande e cadeiras) com capacidade para 15 (quinze) 
pessoas. Ainda o espaço possui armários para a guarda e suporte dos 
processos que se encontram em avaliação. 

 
(...) 

 
No que se refere à estrutura física, informamos que se encontra 
suficientemente dimensionada, considerando que, atualmente, o grupo 
do passivo está dividido em 6 (seis) gerências, sendo 4 (quatro) 
gerências ligadas a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – 
SEFIC, 1 (uma) gerência da Secretaria do Audiovisual – SAv e 1 (uma) 
de Convênios da CGEXE/SPOA/SE, totalizando como força de 
trabalho 97 (noventa e sete) colaboradores para 113 (cento e treze) 
estações de trabalho instaladas. Ainda, os espaços quanto à área por 
colaborador estão em aderência ao Decreto n. 7.689 de 02/03/2012, 
regulamentado pela Portaria n. 249 de 13/06/2012 – MOPG.” 

 
 

Memorando nº 098/2015/CGTI/SPOA/SE/MinC, de 18/05/2015: 
 

“1. Em resposta ao memorando circular 040/2015/SE/MinC, 
informamos que estivemos em contato com as áreas citadas no 
memorando para questionar as necessidades de recursos de TI para a 
viabilização do GT-Passivo. 

 
2. Todas as áreas responderam que já dispõe dos recursos de TI 
necessários para a realização dos trabalhos. Encontramos uma 
demanda pontual de troca de impressora que já foi atendida. 

 
3. Dessa forma, os itens 9.1 e 9.2 da solicitação de auditoria 
201503356/002 encontram-se atendidos.” 

 
Já a Sefic informou, por meio do Memorando 257/2015-CGEP/DIC/SEFIC- 

MinC, de 29/05/2015, que “a estrutura física está adequada às atividades desenvolvidas 
e ao quantitativo de pessoal, quanto ao Sistema Salic, devido a ele ainda passar por 
procedimentos de ajustes, não se pode, no momento, afirmar que está funcionando 
plenamente”. 

 
Depreende-se, a partir das respostas recebidas, que a unidade entende que a sua 

estrutura física e tecnológica é suficiente para a atuação dos diversos envolvidos no 
tratamento do passivo de prestações de contas. 

 
2.1.2.5 CONSTATAÇÃO 

 
Resultados insuficientes da atuação do MinC na mitigação do passivo de prestação 
de contas: redução total do passivo em 5,35% nos exercícios de 2013 e 2014. 

 
Fato 

 
A avaliação dos resultados da atuação do MinC sobre o passivo de prestação de 

contas necessita, obviamente, se pautar no Acórdão TCU nº 1385/2011 – Plenário. 
Todavia, é necessário também levar em consideração as peculiaridades desse passivo, 
pois elas, efetivamente, tendem a causar impactos nos resultados alcançados. 

 
Assim, um primeiro ponto que merece destaque é a composição do passivo em 

si. O quantitativo de quase quinze mil processos demonstra não apenas que o Ministério, 
ao longo do tempo, não compatibilizou o ritmo de análises de prestações de contas  com 
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o ritmo de análises de prestações de contas, mas também que essa atividade – a análise 
das prestações de contas e a avaliação dos resultados os incentivos concedidos – não era 
visto como um componente relevante desse macroprocesso de trabalho, de modo que não 
há indicativos de que havia, no MinC, uma cultura organizacional voltada para a 
valorização da análise das prestações de contas. 

 
O acúmulo das prestações de contas não analisadas fez com que o custo 

operacional e o custo organizacional de realizá-las não fosse diluído ao longo dos anos, 
de modo que hoje ele se mostra como uma das atividades que demanda mais atenção e 
mobilização de mão-de-obra por parte do MinC: a estrutura das seis gerências e do comitê 
gestor, além das demais instâncias de aprovação e da mobilização de áreas de suporte 
administrativo para fornecer-lhes adequada estrutura física e tecnológica. 

 
Todavia, a análise das prestações de contas é realizada com o enfoque do projeto 

cultural em si, do cumprimento ou não do plano de trabalho, mas sem dispositivos que 
agreguem elementos para gestão futura da política pública. É uma estratégia ineficiente 
por ser reversa, a qual não estão vinculados elementos de avaliação para a promoção da 
política pública em si. Assim, organizacionalmente, a análise do passivo de prestação de 
contas é entendida como um “olhar para o passado” que não projeta perspectivas para o 
“futuro”. 

 
Esse descolamento entre a análise das prestações de contas e a gestão cultural 

agrava também o distanciamento entre as percepções dos contratados temporários para o 
tratamento do passivo e a diversidade cultural eminente aos projetos. 

 
Os incentivos fiscais abrangem as seguintes linguagens artísticas e segmentos 

culturais: arquitetura e urbanismo, arquivos, arte digital, artes visuais, artesanato, 
audiovisual, capoeira, circo, cultura afro-brasileira, cultura alimentar, cultura de povos e 
comunidades tradicionais, cultura LGBT, culturas populares, dança, design, hip hop, 
leitura, livro e literatura, moda, modernização de equipamentos culturais, museus, 
música, patrimônio cultural, povos indígenas, revitalização de Jardins Históricos e teatro, 
bem como ações de natureza transversal. Alguns desses segmentos, inclusive, foram 
sendo incluídos no rol dos contemplados pela Lei Rouanet ao longo dos últimos anos, em 
razão das mudanças da percepção cultural pelo próprio ministério. 

 
Sendo assim, a análise das prestações de contas, necessariamente, demanda dos 

analistas a sensibilidade não só de entender certas peculiaridades desses diversos 
segmentos culturais como também, e talvez principalmente, que essas prestações de 
contas estão sendo analisadas vários anos após a sua apresentação e do período de 
realização dos objetos culturais pactuados. 

 
Em razão disso, a possibilidade e a necessidade de realização de diligências foi 

uma questão que despertou preocupação por parte da gestão do ministério e do Comitê 
Gestor desde a época da elaboração do Plano de Ação para o seu tratamento, pelo que se 
entendeu necessária a edição de regulamento específico para o tratamento dessas 
prestações de contas que, apesar de representarem uma parcela representativa do total de 
incentivos fiscais concedidos, em verdade, caracterizam-se como uma situação que foge 
da normalidade do macroprocesso de concessão de incentivos fiscais, especialmente do 
ponto de vista do proponente. 

 
Por outro lado, os recém contratados para a realização da análises necessitavam 

de orientações que lhes dessem segurança jurídica para se posicionar, mesmo que em 
caráter não vinculante para o gestor público, acerca da reprovação ou da aprovação de 
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prestações de contas de projetos cujos objetos não necessariamente são facilmente 
comprováveis: exemplificativamente, a exibição de uma mostra de cinema, 
especialmente se totalmente gratuita, pode ser comprovada com a apresentação de 
cartazes da época, o que não comprova que determinado filme foi, efetivamente, exibido 
tantas vezes quantas a programação informava. 

 
Essa criticidade ganha destaque em relação à análise financeira da execução dos 

projetos: a apresentação de um comprovante fiscal vencido, se a análise da prestação de 
contas for tempestiva, pode ser corrigida mediante diligência e adoção, pelo proponente, 
das providências previstas na legislação, mas cinco ou dez anos após a execução da 
despesa há óbices fiscais a correção da nota fiscal e a empresa que emitiu a nota pode 
nem mais existir. 

 
A edição da Portaria MinC nº 86/2014 pretendeu, assim, proporcionar a essa 

nova equipe de analistas maior segurança para a realização das análises, bem como 
uniformizar entendimentos técnicos e permitir maior flexibilização e produtividade. 

 
Ocorre que a Portaria foi publicada a um ano e três meses após a contratação dos 

analistas, o que trouxe consequências adversas: além da reduzida segurança jurídica 
proporcionada aos analistas pela falta da portaria no período entre sua contratação e a 
publicação, ocorreu que prestações de contas que estavam em análise quando a portaria 
entrou em vigor tiveram que ser reanalisadas e a própria expectativa da edição de 
normativo novo acarretou na redução do ritmo de análises nos meses imediatamente 
anteriores. 

 
A unidade também relaciona situações não previstas no plano de ação como 

complicadores ao desempenho das gerências que acarretara na diminuição da 
produtividade: questionamentos de órgãos de controle, necessidade de instrução de 
tomadas de contas especiais e a análise de recursos apresentados por proponentes, a 
evasão dos contratados e as alterações do quadro de pessoal/dirigentes do MinC. Sobre 
esse último aspecto, tem-se que a alternância dos secretários impacta os trabalhos na 
medida em que cada nova gestão tende a gerir de uma forma e o fluxo de análises e 
tramitação dos processos acaba sendo prejudicado, ocorrem divergências de 
entendimentos entre unidades, Conjur, servidores etc. 

 
Em face desses complicadores, a unidade reconhece a necessidade de refazer a 

projeção as análises com base na produtividade real e redefinir a data estimada para a 
conclusão das análises e finalização do passivo. 

 
Contudo, a priorização dos processos (“o que analisar primeiro?”) ainda não foi 

definida e continua sendo realizada de fora aleatória. A principio, foram disponibilizados 
os processos mais simples para que os contratados pudessem se adaptar aos temas, em 
paralelo ao atendimento das demandas dos órgãos de controle. 

 
Também é unânime entre as unidades que fazem parte do passivo (Secretaria- 

Executiva, Sefic e SAv) que a não apresentação dos candidatos para tomar posse, quando 
convocados, bem como de pedidos de desligamento (rescisão contratual) por contratados 
já empossados impactam na produtividade das análises. Nesse sentido, a Secretaria- 
Executiva informa, por meio do Memorando nº 41/2015-CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 
12/05/2015, que: 

“(...) é importante destacar que a rotatividade de servidores na 
Gerência 06, trouxe e trará morosidade nas análises. No exercício de 
2014, ocorreu uma perda significativa de servidores naquela Gerência. 
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No que tange a falta de servidores, mister se faz mencionar que as 
reposições, além de serem lentas, devido aos trâmites legais, 
naturalmente resultaram numa queda significativa na finalização de 
pareceres. Além disso, há muito retrabalho e sobreposição de ações, 
tendo em vista os inúmeros documentos enviados, muitas vezes, por 
etapa, por parte do convenente, o que causa demora na finalização das 
ações. Ademais, é bom consignar, também, que houve um desfalque de 
aproximadamente 25% de mão de obra qualificada, e, ainda, que a 
equipe técnica somente foi recomposta no final de fevereiro/2015”. 

 
Já a SAv manifesta, por meio do Memorando 08/2015/DGPA/SAv/MinC, de 13/05/2015, 
que: 

“No que diz respeito à estrutura de pessoal envolvida nas análises do 
passivo de prestação de contas de projetos audiovisuais, a Secretaria 
do Audiovisual entende que houve uma deficiência no processo 
seletivo, que não buscou a seleção de profissionais com efetiva 
experiência em produção ou gestão cultural, o que dificulta 
sobremaneira a compreensão e análise dos projetos, dadas as 
especificidades da atividade cultural, em especial no que se refere ao 
audiovisual.” 

 
 

Por fim, a Sefic informa, por meio do Memorando 257/2015- 
CGEPC/DIC/SEFIC-MinC, de 29/05/2015, que: 

 
“(...) a estrutura de pessoal está deficitária, principalmente devido a 
alta rotatividade dos servidores temporários que, quando estão perto 
de atingir a eficiência nos serviços executados pedem exoneração e o 
tempo decorrido entre a chegada de um novo servidor aliado ao 
treinamento necessário, em média 90 dias, impactam diretamente no 
resultado esperado pelas equipes da Força-Tarefa do Passivo.” 

 
De fato, desde o início da convocação dos concursados, o MinC teve de convocar 

234 pessoas para conseguir prover 97 cargos, o que totaliza a média de 2,41 convocações 
para prover uma vaga: 

 
Quantitativos de vagas e de convocados, de junho de 2013 a abril de 2015 

Código da 
Vaga 

Nº 
convocados 

Nº de 
vagas 

Desistências/ 
Rescisões 

Cadastro 
reserva 

Em 
exercício 

101 55 18 37 83 18 
102 29 18 11 29 11 
103 42 18 24 98 18 
105 10 6 4 32 6 
104 30 18 12 81 18 
201 29 18 12 29 8 
202 39 18 21 121 18 

Total 234 114 121 473 97 
Fonte: Ofício nº 289/SE/MinC, de 01/06/2015. 

 

Enquanto a convocação de concursados que não tomam posse atrasa as 
contratações, a rotatividade dos contratados (desligamentos após a posse) gera a 
necessidade de nova capacitação em serviço e tempo para a absorção dos conhecimentos 
necessários às análises, o que impacta a produtividade geral do grupo. 

 
Ademais, o mapeamento inicial de competências dos contratados realizado para 

a organização da Gerências acabou sendo diluído por essa rotatividade. 
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Todavia, de acordo com os dados apresentados pela Secretaria-Executiva, mais 
61,18% dos contratados possuem um ano ou mais de atuação no passivo: 

 

Meses de permanência Quant. de servidores 
Total 

acumulado 
% 

acumulado 

22-24 53 53 31,18% 

20-22 4 57 33,53% 

18-20 9 66 38,82% 

16-18 13 79 46,47% 

14-16 10 89 52,35% 

12-14 15 104 61,18% 

10-12 8 112 65,88% 

8-10 18 130 76,47% 

6-8 7 137 80,59% 

4-6 7 144 84,71% 

2-4 14 158 92,94% 

0-2 12 170 100,00% 

Total geral 170 - - 
 

Na medida em que o tempo médio de permanência do grupo aumenta, o 
conhecimento acumulado das gerências tende a crescer, o que pode ser um fator de 
contribuição para o aumento do ritmo de análises realizadas. 

 
Realizada essa contextualização, tem-se sobre a aferição dos resultados 

propriamente dita, que há que se destacar que o Comitê Gestor tem adotado a estratégia 
de utilizar os quantitativos de processos analisados e encaminhados a autoridade superior 
(Secretários das SEFIC, da SAv e da Secretaria-Executiva) para aferir a produtividade. 

 
Essa avaliação, de fato, demonstra e valoriza o trabalho das gerências, mas não 

atende ao Acórdão TCU nº 1385/2011 – Plenário, na medida em que o passivo somente 
diminui quando o projeto tem sua prestação de contas aprovada (com ou sem ressalva) 
ou reprovadas (após eventual recurso interposto pela proponente). 

 
Assim, esta unidade técnica realizará análises tanto com base nas prestações cuja 

analisa foi efetivamente concluída, quanto com base nos parâmetros de aferição da 
estabelecidos pelo Comitê Gestor. Assim, questionada sobre o monitoramento da 
produtividade das equipes de análise após a edição da Portaria nº 86/2014, a unidade 
informa as seguintes de médias mensais de análise: 

 
 

Indicador 
Gerências 1 a 4 - Sefic Gerência 5 - SAv Gerência 6 – CGEXE 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Variação 
Ano 
2014 

Ano 
2015 

Vari 
ação 

Ano 
2014 

Ano 
2015 

Variaçã 
o 

Processos 
concluídos e 
encaminhados à 
autoridade 

 
6,25 

 
21,06 

 
+237% 

 
4,38 

 
10,56 

 
141% 

 
3,85 

 
10,23 

 
+166% 

Média de análises 
técnicas e 
financeiras 
realizadas 

 
18,2 

 
20,81 

 
+20,81% 

 
11,56 

 
23,66 

 
105% 

 
6,81 

 
14,67 

 
+115% 

Média de processos 
para TCE e 
encaminhamentos a 
órgãos de controle 

 
1,81 

 
-49% 

 
-51% 

 
0,65 

 
0,16 

 
-75% 

Não 
inform 

ado 

 
0,6 

 
- 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria-Executiva em e-mail datado de 15/05/2015. 
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Explica-se que o comparativo entre os exercícios de 2014 e 2015: apesar de a 
Portaria nº 86/2014 datar de 26/08/2014, houve, de fato, queda de produtividade no 
período anterior a publicação da portaria (especialmente nos meses de maio, junho e julho 
de 2014) e ainda não houve a efetiva retomada do ritmo de análises, por contratado, após 
a portaria (antes da portaria havia meses com produtividade acima de dois processos por 
analista, o que não se verifica de maneira significativa após a publicação da portaria, nos 
meses de agosto de 2014 a abril de 2015, dados os quais a equipe de auditoria teve acesso 
para a realização destas análises): 

 

Média de análises técnicas e financeiras por integrante do passivo 
 

Fonte: gráfico apresentado pela Secretaria-Executiva por meio do Ofício nº 308/SE/MinC, de 08/06/2015. 
 
 

Assim, em análise aos dados apresentados pela unidade, verifica-se que, de 
agosto a dezembro de 2014 (período escopo da avaliação da gestão) e de janeiro a abril 
de 2015 (período cujos dados estavam disponíveis no momento dos trabalhos de campo 
da auditoria) não houve efetivo incremento na quantidade de análises mensais realizadas 
em média pelos contratados. 

 
A despeito da queda da produtividade média por analista, houve incremento na 

quantidade de análises médias finalizadas, por mês, pelas gerências ligadas a cada 
Secretarias, o que pode ser explicado pelo fato de ter havido represamento de conclusões 
análises em razão da expectativa de publicação da Portaria orientadora das análises do 
passivo: 

 
Indicadores do Passivo de Prestação de Contas antes e depois da Portaria nº 86 

Força Tarefa Redução do Passivo 

 2014 - G 1, 2, 2014/15 - G 2014 - G6 2015 - G6 2014 - G6 2015 - G6 

Quadro de Consolidação de Indicadores 3 e 4 SEFIC 1, 2, 3 e 4 SAV SAV CGEXE CGEXE 

      CGEXE 

   SAV 2014 SAV  Média de 

 SEFIC 2014 SEFIC 2014 Méd. 2014/15 CGEXE set /2014 

 Méd. mês Méd. mês mês Méd. Média de a 

 antes/port. depois/port. antes/Po depois/P jan a ago abril/201 

Indicador por gerencia por gerencia rt. ort. 2014 5 

Processos concluídos e encaminhados à autoridade 6,25 21,06 4,38 10,56 3,85 10,23 

Média de  Análises Técnicase Financeiras  Realizadas 18,2 20,81 11,56 23,66 6,81 14,67 

Média de Processos para TCE e encaminhamentos a 

Órgãos de Controle 
 

1,81 
 

0,92 
 

0,65 
 

0,16 
  

0,6 

Fonte: gráfico apresentado pela Secretaria-Executiva por meio do Ofício nº 308/SE/MinC, de 08/06/2015. 
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Da mesma forma, houve incremento na quantidade de prestações de contas 
encaminhadas para deliberação das autoridades: 

 
Média de processos encaminhados à autoridade por integrante do passivo 

 
 

Fonte: gráfico apresentado pela Secretaria-Executiva por meio do Ofício nº 308/SE/MinC, de 08/06/2015. 
 

Todavia, confrontando-se os dados relativos às análises com os referentes ao 
encaminhamento dos processos às autoridades superiores, há a demonstração de gargalo 
nesse fluxo no momento da deliberação final, pois o quantitativo de análises técnicas e 
financeiras concluídas (A) é em muito superior ao quantitativo de prestações de contas 
cuja análise foi, efetivamente, finalizada (B), mediante aprovação, aprovação com 
ressalvas ou reprovação: 

 
Média de análises e de prestações de contas concluídas, por unidade de 

supervisão das gerências 
Passivo da Sefic 12.333 
A = Média entre análise técnica e financeira 2.135 
B = Processos concluídos 1.056 
% de A 17,31% 
% de B 8,56% 
% de processos analisados (A) com deliberação pela autoridade 
superior (B) – B/A 

49,46% 

 
Passivo da SAv 1.505 
A = Média entre análise técnica e financeira 531 
B = Processos concluídos 99 
% de A 35,28% 
% de B 6,58% 
% de processos analisados (A) com deliberação pela autoridade 
superior (B) – B/A 

18,64% 

 
Passivo da CGEXE 1.103 
A = Média entre análise técnica e financeira 135 
B = Processos concluídos 87 
% de A 12,24% 
% de B 7,89% 
% de processos analisados (A) com deliberação pela autoridade 
superior (B) – B/A 

64,44% 

Fonte: Ofício nº 289/SE/MinC, de 01/06/2015. 
 

A partir dos dados relativos à média geral de análises das gerências por secretaria 
de vinculação, passa-se à análise do seu detalhamento: 
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a) Análise da produtividade das Gerências 1 a 4 - Sefic 
 

A Sefic não encaminhou informações sobre metas fixadas para os anos 
anteriores, nem para os anos futuros afirmando que “não há metas estipuladas, por ora, 
às 6 Gerências, devido aos motivos a seguir elencados, como: período de aprendizagem, 
alta rotatividade de servidores temporários, dentre outras. Assim, acabamos suprimindo 
dos quadros a parte que competia às metas previstas” (Memorando 257/2015- 
CGEP/DIC/SEFIC-MinC, de 29/05/2015). Sobre a produtividade, os dados estão 
consolidados nos seguintes quadros: 

 
 

Planejamento x 
Execução 

Gerência 1 Gerência 2 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Total 

Redução % 
do passivo 

até   
31/12/2014 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Total 

Redução % 
do passivo 

até   
31/12/2014 

Estoque de 
prestações de contas 
pendentes de análise 
conclusiva ao final do 

exercício 
(31/dezembro) 

 
 

2978 

 
 

2942 

 
 

2818 

249 
presta 
ções 
de 

contas 
finaliz 
adas 

 
 
 

- 8,36% 

 
 

2978 

 
 

2931 

 
 

2814 

250 
presta 
ções 
de 

contas 
finaliz 
adas 

 
 
 

- 8,39% 

Análises conclusivas 
no exercício 

36 124 89 47 117 86 

 
 

 
Planejamento x 

Execução 

Gerência 3 Gerência 4 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Total 

Redução 
% do 

passivo até 
31/12/2014 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Total 

Redução % 
do passivo 

até   
31/12/2014 

Estoque de 
prestações de contas 
pendentes de análise 
conclusiva ao final do 

exercício 
(31/dezembro) 

 
 

2978 

 
 

2948 

 
 

2844 

 
232 

prestaçõ 
es de 

contas 
finaliza 

das 

 
 
 

- 7,79% 

 
 

2978 

 
 

2909 

 
 

2742 

325 
presta 
ções 
de 

conta 
s   

finali 
zadas 

 
 
 

- 10,91% 

Análises conclusivas 
no exercício 

30 104 98 69 167 89 

Fonte: Ofício nº 289/SE/MinC, de 01/06/2015. 
 

Verifica-se que, apesar da baixa produtividade dos exercícios de 2013 e 2014, 
há perspectiva de evolução da produtividade em 2015, pois até maio/2015 as gerências já 
obtiveram produtividade próxima ao total obtido ao longo do exercício de 2014, o que 
demonstra uma tendência de, aproximadamente, sobrar o quantitativo de análises de 2014 
no exercício de 2015. 

 
Ademais, o gráfico de produtividade mensal demonstra evolução nos 

quantitativos analisados, especialmente após a Portaria nº 86/2014: 
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Fonte: Ofício nº 289/SE/MinC, de 01/06/2015. 
 

Comparativamente, observa-se que a Gerência 1 apresentou produtividade 
menor que as demais gerências ao longo dos exercícios de 2013 e 2014. 

 
 

b) Análise da produtividade da Gerência 5 - SAv 
 

A seguir, apresentam-se os dados relativos à produtividade da Gerência 5, desde 
o início da sua atuação até o encerramento do exercício de 2014: 

 

Quantidade de prestações de contas com análise definitiva, mês a mês, pela Gerência 5 - SAv 

Indicador 
2013 2014 

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1. Processos 
concluídos e 

encaminhados à 
autoridade para 
finalização com 

aprovação 

 
 

- 

 
 

5 

 
 

- 

 
 
12 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
20 

 
 

3 

 
 
14 

 
 

7 

 
 

- 

 
 

- 

2. Processos 
encaminhados à 
autoridade com 

reprovação 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fonte: Memorando 08/2015/DGPA/SAv/MinC, de 13/05/2015 
 

A tabela acima demonstra que a Gerência sob responsabilidade da SAv 
apresentou produtividade nula em sete dos doze meses de 2014, tendo, ao longo do 
exercício de 2014, encaminhado apenas 56 prestações de contas, que representam 
0,0299% do total de 1870 prestações de contas que estavam pendentes de análise no final 
do exercício de 2013 e, portanto, compuseram o estoque a ser trabalhado em 2014. O 
quadro a seguir elucida os quantitativos de prestações de contas do passivo já finalizadas 
e a estimativa para a atuação da sua Gerência 5 nos próximos exercícios: 

 
Projeção de análises de prestações de contas - GT-Passivo - SAv 

Gerência 5 

Planejamento e Execução 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produtividade das Gerências 1 a 4 (Sefic), mês a mês 

120 
 
100 
 
80 

 
60 

 
40 

 
20 
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G-1 
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aç

õe
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as
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Estoque de prestações de 
contas pendentes de análise 

conclusiva ao final do 
exercício (31/dezembro) 

 
 
1895 

 
 
1870* 

 
 
1814** 

 
 
1634 

 
 
1454 

 
 
1274 

 
 
1094 

 
 

914 

 
 

734 

Análises conclusivas no 
exercício 

- 25 56 - - - - - - 

Estimativa de análises para 
o exercício 

- - - 180 180 180 180 180 180 

* Das prestações de contas pendentes de análise ao final do exercício de 2013, 102 estavam em 
diligência nessa data. 
** Das prestações de contas pendentes de análise ao final do exercício de 2014, 141 estavam em 
diligência nessa data. 
Fonte: Memorando 08/2015/DGPA/SAv/MinC, de 13/05/2015 

 

Em 2012, foram concluídas 25 prestações de contas e, em 2013, foram 56, o que 
representa uma redução do passivo sob responsabilidade da Gerência 5 de 4,27%. Apesar 
desse histórico, está sendo estipulada a meta de 180 prestações de contas por ano, mas 
não há evidências de que o seu atingimento será factível. Ademais, a unidade reconhece 
que essa produtividade estimada não seria suficiente para solucionar o estoque de 
prestações de contas relativas aos projetos de audiovisual cujas análises estão a cargo da 
Gerência 5. 

 
 

c) Análise da produtividade da Gerência 6 - CGEXE 
 

A Gerência 6, que se dedica apenas à análise de prestações de contas de 
convênios, analisou conclusivamente 4 prestações de contas em 2013 e 38 em 2014, de 
um total de 1468 conforme o seguinte detalhamento mensal: 

 
Quantidade de prestações de contas com análise definitiva, mês a mês, pela Gerência 6 

Metas 
2013 2014 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prevista 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Executada 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 3 6 1 6 9 5 

 
Observa-se que, em 2013, a Gerência finalizou prestações de contas apenas no 

mês de agosto e que, em 2014, não houve evolução significativa nas análises. O somatório 
das prestações de contas analisadas pela Gerência 6 é de 42 prestações de contas, o que 
representa 2,86% do total do passivo sob sua responsabilidade, o que demonstra que a 
produtividade da Gerência 6 foi menor que a de todas as outras gerências que trabalham 
com a análise de prestações de contas de incentivos fiscais. 

 
 

Conclusão sobre a produtividade das gerências 
 

A produtividade total das seis gerências do passivo, desde o início da sua atuação 
em junho/2013 até dezembro/2014 é a seguinte: 

 

Produtividade 
x Ano 

Ano 2013 Ano 2014 Acumulado de 2013 e 2014 

Produti- 
vidade 

Passivo 
* 

% 
Produti- 
vidade 

Passivo 
* 

% 
Produti- 
vidade 

Passivo 
* 

% 
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Gerências 1 a 
4 - Sefic 

 
182 

 
11912 

 
1,53% 

 
512 

 
11400 

 
4,49% 

 
694 

 
11912 

 
5,83% 

Gerência 5 - 
SAv 

25 1895 1,32% 56 1870 2,99% 81 1895 4,27% 

Gerência 6 - 
CGEXE 

 
4 

 
1468 

 
0,27% 

 
38 

 
1426 

 
2,66% 

 
42 

 
1468 

 
2,86% 

Total 211 15275 1,38% 606 14.696 4,12% 817 15.275 5,35% 
* Somatório do passivo informado para cada unidade, considerando prestações de contas de incentivos 
fiscais e de convênios. 

 

Considerando que, como já dito, o plano de ação envolveu a contratação de 
prestadores de serviço temporários para a análise dessas prestações de contas por quatro 
anos e que, já se considerando a possível prorrogação de um ano permitida para esses 
contratos, o prazo máximo para a sua atuação de estenderá até junho/2018, tem-se que 
três dos dez semestres de atuação, ou seja, 30% de todo o período, apenas 5,35% do 
passivo foi elidido. 

 
Verifica-se que houve aumento na aumento na produtividade das Gerências 1 a 

4, não verificado nas Gerências 5 e 6. Todavia, mesmo que a produtividade das Gerências 
1 a 4 dobre, totalizando cerca de mil análises anuais, essa produtividade não será 
suficiente para elidir nem mesmo o passivo dessas gerências. 

 
Não há, portanto, evidências de que o grupo designado para o tratamento do 

passivo terá êxito até o período de junho/2018. 
 

Causa 
 

1) Falta de priorização do tratamento do passivo pela administração superior – 
demora na tomara de decisão (elevado percentual de prestações de contas analisadas pelas 
gerências e sem posicionamento pela aprovação ou reprovação pelos Secretários das 
respectivas pastas) e mudanças do quadro diretivo (nomeações e exonerações de 
Secretários); 

 
2) Falta de cultura organizacional de valorização da análise das prestações de 

contas, como instrumento de transparência e de avaliação dos resultados das políticas 
públicas financiadas pelas renúncias tributárias; e 

 
3) Rotatividade dos concursados contratados temporariamente para as análises 

(os cargos temporários criados para a análise específica do passivo não são dotados de 
requisitos com competitividade no mercado de trabalho, de modo a reter os contratados). 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 372/SE/MinC, de 13/07/2015, a unidade informou que: 

“ITEM 1 

Identificou-se a ocorrência de vista a baixa produtividade em relação às análises do 
passivo e da tendência de que até o final das contratações temporárias (junho/2018, após 
prorrogação) as prestações de contas ainda não tenham sido analisadas 
conclusivamente. 
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Apresentar, se houver, a previsão de revisão do plano de ação para a resolução do 
passivo, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

1. O Ministério da Cultura realizou um levantamento acerca da situação 
atual de cada Gerência com o objetivo de verificar os fluxos de processos utilizados na 
prática, bem como os quantitativos de pessoal em efetivo exercício. Com base nas 
informações obtidas foi possível definir uma nova estrutura para enfrentar os desafios 
identificados. 

 
2. Desta forma, no intuito de alcançar uma melhor eficácia no controle dos 
trabalhos e identificar eventuais gargalos, as células de trabalho serão extintas para a 
criação de núcleos de atividades, integradas por 18 (dezoito) contratados sob a 
supervisão de um Gerente (105), os quais serão agora divididos por equipes com 
diferentes atribuições. 

 
3. Ademais, está em fase de conclusão a definição de metas para avaliação 
da produtividade de cada gerência com vistas a propiciar um melhor acompanhamento 
do desenvolvimento dos trabalhos. Como critérios a serem utilizados podemos citar: 
número de volumes de processos/parcelas, volume de recursos envolvidos, dentre outras. 

 
ITEM 2 

Identificou-se quantidade elevada de prestações de contas cujas análises foram 
finalizadas pelas Gerências do Passivo, mas para a quais não houve expedição de 
posicionamento definitivo pelos secretários responsáveis pelas pastas envolvidas. 
Informar as estratégias eventualmente já traçadas para dar vazão a essas análises, de 
modo, inclusive, a que proporcionar a consolidação dos entendimentos da administração 
superior para orientar as análises das gerências. 

 

1. Quanto a este ponto, ressalta-se que a gestão atual do Ministério da 
Cultura entrou em exercício no início deste ano, o que impacta, até a presente data, a 
saída de processos analisados em virtude de inevitável existência de curva de 
aprendizagem, na qual o gestor conhece os procedimentos internos, o funcionamento da 
estrutura administrativa e realiza as alterações que considera pertinentes. Após essa 
etapa inicial, será possível retornar à normalidade do fluxo de processos e 
procedimentos. 

 
2 Neste sentido, estão sendo adotadas as providências mencionadas no item 
1 desta manifestação, com vistas a padronizar as células das Gerências, bem como a 
análise e o fluxo dos processos. 

 
3. Por sua  vez,  haja  vista  a responsabilidade por  4 das  6  Gerências do 
Passivo, o Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, com o apoio dos seus 
Coordenadores-Gerais, informou que já tem adotado medidas para dar maior vazão às 
análises remetidas pelas unidades do passivo e espera-se que, num prazo de 3 (três) 
meses, reste apenas o fluxo normal de análises. Entre essas medidas destacam-se 
despachos semanais acerca do assunto e a utilização dos fins de semana (sábados e 
domingos) para se dedicar ao estudo de processos remetidos pelas Gerências do Passivo. 

 
ITEM 3 

 

A rotatividade dos concursados contratados temporariamente para as análises é fator de 
impacto na produtividade das gerências. Solicita-se apresentar, se houver, estratégia que 
vem sendo utilizada para mitigar esses impactos, tanto na busca pela retenção dos 
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contratados, quanto para agilizar a contratação de novos analistas em substituição aos 
que foram desligados. 

 

1. Em relação ao item 3, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 
ratificou o entendimento desse Órgão de Controle Interno, afirmando que a rotatividade 
dos contratados temporários apresenta um índice elevado, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 1 – Evolução do Quadro de Temporários – maio de 2013 a maio de 2015 

MÊS ENTRADAS SAÍDAS QUADRO MÉDIO DO MÊS 

Maio/13 108 2 106 

Junho/13 7 5 108 

Julho/13 3 1 110 

Agosto/13 2 4 108 

Setembro/13 3 3 108 

Outubro/13 5 5 108 

Novembro/13 3 3 108 

Dezembro/13 3  111 

Janeiro/14  3 108 

Fevereiro/14 2 9 101 

Março/14 11 7 105 

Abril/14 4 1 108 

Maio/14 1 2 107 

Junho/14  4 103 

Julho/14  1 102 

Agosto/14 3 1 104 

Setembro/14 3 6 101 

Outubro/14 3 5 99 

Novembro/14  3 96 

Dezembro/14 1 3 94 

Janeiro/15 3 1 96 

Fevereiro/15 2 1 97 

Março/15 3 3 97 

Abril/15  2 95 

Maio/15   95 

 
2. Salientou que a média de profissionais de maio 2013 a maio 2015 foi  de 
103 pessoas. No entanto, esta média vem caindo ao longo da contratação, 
principalmente, em virtude do esgotamento do cadastro reserva das atividades de técnico 
de contabilidade e de contador. 

 
3. Considerando que a maioria dos desligamentos não foram ocasionados 
por insatisfação, e sim em virtude da própria natureza do vínculo empregatício 
(temporário) e da aprovação dos contratados em outros concursos públicos da 
Administração, informou que a minimização desse índice é de baixíssima 
governabilidade do Ministério da Cultura. 

 
4. Entretanto, a fim de agilizar a contratação quando existe cadastro 
reserva, a COGEP entra em contato com os classificados assim que se tem notícia do 
desligamento. No entanto, seu alcance é limitado, pois devem ser obedecidos os prazos 
para resposta e posse. 
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5. Em relação aos cargos sem cadastro reserva, foi encaminhada consulta 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP para verificar a viabilidade 
de convocar os candidatos classificados nos cadastros reservas de outros cargos de nível 
médio e superior para ocupar as vagas de técnico de contabilidade e de contador. 

 
6. Com isso, não seria necessária a realização de novo processo seletivo 
agilizando-se muito o processo. Esta alternativa seria acompanhada de uma 
reorganização nas gerências, não implicando dificuldades técnicas. Entretanto, o MP 
não acatou nossa proposta e se posicionou no sentido de realização de um novo processo 
seletivo simplificado para esses cargos. Assim, o MinC está finalizando uma nova 
proposta junto ao MP no sentido de aproveitar o cadastro reserva e não realizar um novo 
processo seletivo simplificado. 

 
ITEM 4 

 

“Justificar o lapso temporal de cerca de um ano e seis meses entre a contração dos 
temporários para as análises do passivo e a publicação da Portaria nº 85/2014, que 
orienta as análises”. 

 

1. Inicialmente, é fundamental esclarecer que, antes da publicação do 
Acórdão 1385/2011, houve, entre 2010 e 2011, iniciativas para solucionar o estoque de 
Prestação de Contas (PC) dos projetos incentivados, conforme a seguir: 

 
- Em 2010, houve a elaboração de proposta de tratamento diferenciado 
para as análises das PC, segundo consta na Nota Técnica nº 204/2010- 
CGPC/DIC/Sefic/MinC, de 7/6/2010; e 

 
- Em 2011, a SEFIC promoveu a criação de um Grupo de Trabalho, 
intitulado GT Passivo, para propor alternativas de procedimentos de 
análise, conforme a Nota Técnica nº 260/2011-CGP/DIC/Sefic/MinC. 

 
2. Já sob a égide do Acórdão 1385/2011 e atendendo a uma de suas 
determinações, o MinC e o MPOG editaram a Portaria Interministerial Conjunta nº 192, 
a qual deu encaminhamento ao Concurso para contratação de técnicos para análise das 
P.C. 

 
3. Neste diapasão, a SEFIC promoveu a criação de um Grupo de Trabalho 
com o objetivo de pavimentar um caminho para se obter mais agilidade nas rotinas de 
análise das P.C. (Nota Técnica nº 136/2012-CGPC/DIC/Sefic-MinC) e que foi levado ao 
conhecimento da CGU em outubro de 2012. 

 
4. Na iminência do ingresso dos 114 servidores temporários, foi criado, em 
abril de 2013, o Comitê Gestor do Passivo com a atribuição principal de normatizar 
procedimentos que assegurassem à análise conclusiva das P.C. 

 
5. Neste primeiro momento, cabe uma reflexão, apesar do esforço 
despendido pelo MinC, capitaneado pela SEFIC, tentando encontrar uma solução, 
inclusive com a participação da CGU, houve dificuldades em enxergar a forma e o 
conteúdo de como seriam os procedimentos. Houve também um grau de insegurança 
jurídica e operacional de como chegar a uma solução possível. Foi perceptível a 
dificuldade de se encontrar um caminho no âmbito do Poder Executivo, por meio das 
diversas tratativas MinC/CGU, de forma a evitar questionamentos futuros pelo TCU. Os 
atrasos que ocorreram, nesta fase, não foram por inércia, mas por falta de um referencial 
seguro que fosse suficientemente consiste à um julgamento por parte do TCU. 
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6. Explicitado esta primeira fase de busca de uma solução para dar 
encaminhamento ao Passivo de P.C., partiu-se para uma nova abordagem no segundo 
semestre de 2013. Para melhor compreensão dessa segunda fase do processo, um fato 
relevante ocorreu no mês de julho de 2013. Naquele período, nos dias 9, 10 e 11 de julho, 
o TCU promoveu um encontro com todas as Secretarias e Vinculadas do MinC, para que 
cada dirigente pudesse explanar  as políticas, as ações e os gargalos da gestão. 

 
7. Neste contexto, o Secretário de Fomento e Incentivo Cultural à época, Sr. 
H. M., informou àquela corte, na presença de vários Ministros do TCU, que estava 
havendo dificuldades para encontrar uma solução para a questão do Passivo de 
Prestação de Contas dos projetos incentivados, objeto do Acordão 1385/2011, mesmo 
com o apoio da CGU. Imediatamente o Ministro A. L., relator àquela época dos assuntos 
do Ministério da Cultura, destacou que seria necessária a participação do TCU nas 
discussões, pois poderia haver dificuldade de encaminhamento, na órbita da Corte de 
Contas, se não houvesse previamente uma discussão com os técnicos do TCU a respeito 
dos procedimentos a serem aplicados nas análises. 

 
8. Após esta exortação, houve reunião na CGU em 16/8/2013, com a 
participação de técnicos da SEFIC e da CGU, que orientaram conforme contido na 
Memória de Reunião. 

 
9. O AECI agendou em setembro de 2013 reunião no MINC, com a 
participação de representantes do TCU, CGU e SEFIC. Neste encontro, foi discutido 
como trabalhar a amostra de processos a serem analisados, visto que em diversas 
oportunidade se cogitou trabalhar com amostra de projetos selecionados a partir de 
estudo amostral conduzido pela CGU. 

 
10. Nos meses seguintes até o fim de 2013, as tratativas passaram a ser com 
a SecexEduc e a Assessoria do Ministro A. L. Foi a partir dessas discussões que surgiu, 
acenada por um dos assessores do TCU, a ideia de uma norma específica, que 
contemplasse apenas os Projetos Incentivados, visto que estes estão na órbita normativa 
do MinC, bem como de excluir qualquer flexibilização nos processos de convênios. 
Apesar de ser uma constatação óbvia, isso distensionou o problema e os esforços 
passaram a ser mais centrados em uma solução que não ferisse os dispositivos da norma 
de convênio. 

 
11. O passo seguinte foi se trabalhar cenários que pudesse aplicar 
flexibilidade no universo de projetos, várias simulações foram feitas, novos encontros 
foram realizados no TCU que culminou com a visita do Ministro A. L. ao MinC, em 
13/2/2014, para uma nova rodada de discussões e sugestões. Em março de 2014, foi 
então encaminhada à CONJUR exposição de motivos e minuta de Instrução Normativa, 
enviada informalmente também ao TCU. 

 
12. Em abril de 2014, a CONJUR manifestou-se com um conjunto de 
ponderações e exigências. Em paralelo, houve sinalização por parte do TCU que o 
instrumento mais adequado seria uma portaria ao invés de uma instrução normativa. 
Desta forma, em junho de 2014, houve o último encontro, na Sala de Reunião da SE, com 
a área técnica do TCU para discutir os acertos finais dos assuntos relativos ao Passivo 
de Prestação de Contas. 

 
13. Ainda em junho foi encaminhada à CONJUR a minuta de portaria para 
apreciação, da qual, em julho de 2014, surgiram novos questionamentos e  observações 
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da área jurídica do MinC. Os referidos questionamentos foram apresentados à SEFIC, 
que se manifestou em agosto de 2014. Ainda naquele mês, a SE encaminhou os autos à 
CONJUR para novo posicionamento, que, por sua vez, se manifestou em 15 de agosto de 
2014, findando com a assinatura da Portaria pela Senhora Ministra da Cultura à época, 
Sra. M. S., em 26/8/2014.” 

 
Por meio do Memorando nº 819/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 3 de agosto 

de 2015, anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015 que apresentou 
resposta para o relatório preliminar, a Unidade apresentou as metas fixadas para as 
Gerências 1 a 6: 

 
“Gerências e a 4 (SEFIC) e 5 (SAv) 

 
Meta 1 – Instrução processual ou elaboração de planilhas financeiras: 58 processos e/ou 
planilhas por mês. 

 

Meta 2 – Realização de análises técnicas finais (compreendendo quaisquer diligências 
intermediárias): 25 pareceres técnicos por mês. 

 

Meta 3 – Realização de análises financeiras finais(compreendendo quaisquer diligências 
intermediárias): 29 pareceres financeiros por mês. 

 

Meta 4 – Emissão de laudo final para deliberação da autoridade competente: 25 laudos 
finais por mês. 

 

Gerência 5 (CGEXE) 
 

¹Meta 1 – Instrução processual ou elaboração de planilhas financeiras: deverão ser 
instruídos e/ou elaborados no prazo de 25 horas do respectivo recebimento do processo. 

 

Meta 2 – Realização de análises técnicas finais (compreendendo quaisquer diligências 
intermediárias): 18 pareceres técnicos por mês. 

 

Meta 3 – Realização de análises financeiras finais (compreendendo quaisquer 
diligências intermediárias): 18 pareceres financeiros por mês. 

 

Meta 4 – Emissão de laudo final para deliberação da autoridade competente: 12 laudos 
finais por mês. 

 
RESUMO DAS METAS 

Gerêcias/Metas Instrução 
processual/planilhas 

Análise 
técnica 

Análise 
financeira 

Lauda final 

Gerência 1 58 25 29 25 
Gerência 2 58 25 29 25 
Gerência 3 58 25 29 25 
Gerência 4 58 25 29 25 
Gerência 5 58 25 29 25 
Gerência 6 24h¹ 18 18 12” 

 
Houve também manifestação da SAv pelo Memorando nº 

23/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 14 de agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 
/SE/MinC, de 19 de agosto de 2015: 
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“A Secretaria do Audiovisual se manifesta em acordo com a recomendação em questão 
[recomendação nº 05], acrescentando, inclusive, que está em processo conjunto com a 
AECI de elaboração de ajustes na Portaria de regulamentação, visando a simplificação 
do processo de avaliação que permita maior celeridade. No tocante ao intercâmbio de 
equipes, esta Sav tem se manifestado para que se efetive o agrupamento de ambas as 
equipes e, inclusive, com gerenciamento de todo o processo por parte desta unidade, 
propiciando assim, esse intercâmbio de conhecimentos e experiências mencionado pelo 
Controle Interno, o qual resultará em ganho de escala na sua atuação. 
(...) 
A celeridade na vazão das prestações de contas cujas análises foram finalizadas pela 
gerência com maior celeridade é inviável no modelo atual de gestão do passivo, uma vez 
que a governança das equipes não se subordina diretamente às unidades, é preciso 
proceder a uma reanálise minusciosa de cada processo (e não só do parecer), uma vez 
que estes são feitos com os direcionamentos do Comitê Gestor e não da unidade 
finalística em si e muitas desconsideram especificidades setoriais do audiovisual, se 
limitando a uma análise meramente documental e contábil, a qual não pode ser 
meramente ratificada pela autoridade da Sav sem prescindir de uma requalificação e, 
muitas vezes, nova análise completa. Assim, é preciso subordinar e qualificar as equipes 
em um processo de compreensão do setor cultural audiovisual e dos projetas que o 
compõem, qualificando a análise de modo que o dirigente tenha segurança em 
acompanhar o parecer elaborado.” 

 
Adicionalmente, por meio do Memorando nº 70/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, 

de 18 de agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a 
Unidade apresentou justificativas da Gerência 6 para as recomendações registradas no 
ao Relatório preliminar: 

 
“1. Esta  Coordenação-Geral  é  responsável  pela  análise  de prestação de 
contas dos convênios regidos pela IN/STN/01/1997, originários das diversas Secretarias, 
firmados até abril de 2009, com a colaboração da Coordenação de Prestação de Contas 
– CPCON e da Gerência 06/Passivo. 

 
2. A análise técnica das prestações de contas de convênios é realizada com 
o enfoque no cumprimento, ou não, do plano de trabalho, consequentemente, do objeto e 
objetivos propostos. A análise financeira, por sua vez, incumbe-se de verificar a 
regularidade da aplicação dos recursos. Porém, sem buscar elementos que agreguem o 
enfoque da gestão futura da política pública, uma vez que tal análise é realizada de 
acordo com a legislação, conhecidamente engessada, além do temor, dos analistas, de 
responsabilização futura por eventuais flexibilizações discricionárias, caso o escopo se 
concentrasse nos benefícios coletivos gerados a partir dos convênios, visto que estas 
prestações de contas estão sendo analisadas vários anos após a realização dos projetos 

 
3. Detectou-se que os maiores entraves para cumprir os prazos e reduzir 
sensivelmente este passivo são: o decurso de prazo entre a elaboração e a realização do 
projeto; os constantes atrasos na liberação de parcelas, que prejudicaram a execução do 
objeto dos convênios; o tempo decorrido entre a execução dos projetos e a efetiva análise 
das contas; o alto índice de evasão/rotatividade de servidores e as constantes 
modificações da estrutura do Ministério, tornando fragmentárias as análises. 

 
4. Outro fator a se considerar é que quando se analisa prestação de contas 
de convênios do passivo, o analista financeiro não consegue perceber as peculiaridades 
dos diversos segmentos culturais, posto que não são especialistas nos diversos 
segmentos, mas nos aspectos relativos à regularidade financeira, tais como licitação, 
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contratos, conciliações, documentos fiscais, etc. muito bem espelhada nas exigências do 
concurso destinado à contratação dos 114 temporários. 

 
5. Ainda quanto às dificuldades, alguns dos convenentes não são mais 
encontrados, também devido ao decurso do tempo, o que demanda sucessivas diligências 
até à publicação de edital e consequente instauração de tomada de contas especial. 

 
6. Outro entrave significativo era cobrança de juros excessivos e documentos 
fiscais julgados não hábeis que o convenente não tem mais a oportunidade de resgatar, 
até porque muitos fornecedores já não existem mais, e, quando existem, é inviável a 
emissão de novo documento fiscal com data atual em função dos dispositivos legais. 

 
7. Na busca de melhor racionalização foi expedida consulta à CONJUR, a 
respeito de juros de mora e documentos fiscais emitidos depois de expirado o prazo de 
validade para sua emissão, que ora anexamos a este documento. 

 
8. Considerando o teor da resposta, que, por meio da alteração da 
metodologia da forma de cálculo de juros, que permite elidir os juros de mora a que o 
Concedente deu causa, o entendimento é que a partir de agora a conclusão dos processos 
que ensejam devoluções de valores impugnados seja mais célere. 

 
9. Soma-se a isto, apesar da alta rotatividade dos contratados 
temporariamente, dos 19 contratados inicialmente e após sucessivas reposições, os 13 
que ainda restam lotados na Gerência 06/Passivo, já detém conhecimento técnico 
necessário capaz de contribuir com o aumento da produtividade. 

 
10. A produtividade da Gerência 06 não pode ser comparada às demais, uma 
vez que, em se tratando de convênios, com legislação específica emanada da Secretaria 
do Tesouro Nacional, não há autorização legal para flexibilizar ou simplificar a análise, 
como é procedido com os processos oriundos de incentivo fiscal. Registre-se que, no caso 
dos convênios, diante das inúmeras diligências e reanálises, o que se pode fazer, a partir 
de agora, é reduzir a quantidade de reiterações às diligências e os prazos para resposta. 

 
METODOLOGIA DE ANÁLISE A PARTIR DESTA DATA 
PRIORIZAÇÃO DE ANÁLISE 

 
� Processos originários do Acórdão 2094/2010-2ª Câmara; 
� Processos mais antigos, de menor valor, ou seja, até R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) e ainda não diligenciados; 
� Processos mais antigos, de qualquer valor, porém, já diligenciados; 
� Encaminhamento para instauração de TCE dos processos com diligências não 

atendidas; 
� Processos mais antigos com valores acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
� Acompanhamento quinzenal da produtividade da Coordenação de Prestação de 

Contas e da Gerência 06/Passivo, com vistas a mapear os maiores entraves e 
dificuldades. 

 
11. Somente após a avaliação desta nova metodologia de trabalho é que 
poderemos avaliar o cumprimento, ou não, do prazo previsto para o término das análises. 

 
12. Registre-se, por oportuno que já existe o intercâmbio de conhecimento 
entre os servidores desta Coordenação-Geral com os temporários da Gerência 
06/Passivo.” 
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Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade demonstra que a gestão reconhece a problemática 
que envolve o tratamento do passivo e a baixa produtividade apresentada até então e 
informa o início da tomada de providências no sentido de otimizar os trabalhos que estão 
sendo realizados. 

 
Nesse sentido, informa que foi realizada consulta ao MP para “verificar a 

viabilidade de convocar os candidatos classificados nos cadastros reservas de outros 
cargos de nível médio e superior para ocupar as vagas de técnico de contabilidade e de 
contador”, bem como que está em andamento reestruturação das gerências 

transformando-as em núcleos de atividades divididos por equipes e com a definição de 
metas para avaliação da produtividade. A partir da definição das metas será possível 
estimar prazo para a finalização do estoque de prestação de contas pendentes de análise. 

 
São providências, portanto, com potencial para incrementar a produtividade do 

MinC no sentido de elidir o seu passivo de prestação de contas, as quais serão 
oportunamente monitoradas por meio do plano de providências permanente da unidade. 

 
Já as manifestações apresentadas ao relatório preliminar demonstram que as 

unidades estão se mobilizando e planejando sua atuação, com destaque para a discussão 
de revisão da estrutura voltada para o passivo. Já foram estabelecidas metas de 
produtividade, ainda sem a definição de metas de eliminação do passivo; e a gerência 6 
já definiu os critérios de priorização de análises, definição ainda não realizada para as 
Gerências 1 a 5. 

 
Em síntese, o que se verifica é que o MinC já está iniciando atuação para o 

atendimento as recomendações, pelo que o seu efetivo atendimento e, especialmente, os 
resultados das análises para a eliminação do passivo serão acompanhados por este 
controle interno no âmbito do plano de providências da unidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar mapeamento dos trabalhos já realizados com vistas a 
estabelecer critérios de priorização das prestações de contas a serem analisadas pelo 
passivo, de modo a definir estratégias de otimização das análises, seja no sentido de, 
exemplificativamente, priorizar as prestações de contas mais antigas ou mais recentes, 
seja no sentido de incumbir os contratados temporários com menor experiência de análise 
das prestações de contas de menor valor ou, por outro lado, destinando as de maiores 
valores aos contratados temporários mais experientes. 

 
Recomendação 2: A partir do nivelamento da produtividade das gerências, ou das 
estruturas que vierem a substituí-las, estabelecer metas e estimar o prazo de conclusão 
dos trabalhos, com a finalização do passivo. 

 
Recomendação 3: Com base na estimativa de finalização das análises e na tendência de 
que não haja conclusão até o final dos contratos temporários, traçar estratégia, juntamente 
com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a finalização das análises. 

 
Recomendação 4: Reavaliar as competências dos contratados temporários para identificar 
a necessidade de capacitação em temas específicos e/ou de realocação de pessoas em 
outras gerências/grupos/funções mais adequadas aos perfis dos contratados. 
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Recomendação 5: Estabelecer estratégias de intercâmbio de conhecimento entre as 
estruturas temporária e permanente do MinC que atua na área de análise de prestação de 
contas de incentivos fiscais e de convênios. 

 
Recomendação 6: Traçar estratégia junto à administração superior das unidades 
envolvidas no tratamento do passivo para que se dê vazão às prestações de contas cujas 
análises já foram finalizadas pelas Gerências, mas que ainda não foram objeto de 
posicionamento definitivo pelos Secretários das pastas responsáveis pela aprovação, 
aprovação com ressalvas ou reprovação das prestações de contas. 

 
Recomendação 7: Traçar estratégia de valorização da análise das prestações de contas 
como instrumento de aferição do sucesso das políticas públicas promovidas pelo MinC 
por meio da descentralização de recursos ou da concessão de incentivos fiscais, a fim de 
que seja difundido o entendimento de que a avaliação dos resultados é parte do processo 
de execução da política pública, no sentido de que a avaliação dos resultados resulta em 
retroalimentação, e permite, de maneira oportuna, a percepção dos aprimoramentos 
possíveis e das correções de rumos necessárias. 

 
Recomendação 8: Na readequação de espaços físicos, eventualmente realizada em razão 
de ajustes em contrato de locação de imóvel pelo MinC (Ed. Parque Cidade) ou locação 
de novo espaço, buscar aproximar as estruturas do passivo das instâncias e dos gestores 
responsáveis pela supervisão do trabalho das gerências, desde que seja uma alternativa 
economicamente razoável. 

 
 

3 GESTÃO FINANCEIRA 

3.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

3.1.1 ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL 

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

A Lei Rouanet, os Incentivos fiscais e o Ministério da Cultura. 

Fato 

O Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC – foi instituído pela Lei 
8.313/91 com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor cultural por meio de 
três mecanismos, a saber: o Fundo Nacional de Cultura, o Incentivo a Projetos Culturais 
(mecenato) e o Fundo de Investimentos Culturais e Artísticos (FICARTS). 

 
O mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais é financiado por meio da 

renúncia de receitas da União de pessoas físicas e jurídicas que optem pela aplicação de 
parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, com o objetivo de 
incentivar as atividades culturais. 

 
No que diz respeito à identificação do órgão gestor do mecanismo de Incentivo, 

a Lei 8.313/91, alterada pela Lei 9.874/99, estabelece que o Ministério da Cultura, ou a 
quem este delegar atribuição, é o responsável pela apreciação, pela aprovação, pelo 
acompanhamento e pela avaliação da prestação de contas de projetos inseridos no referido 
mecanismo. 

 
Em sua administração direta, o MinC dispõe de duas unidades – a Secretaria de 

Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) e a Secretaria do Audiovisual (SAv) – que, de 
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acordo com o seu Regimento Interno (Portaria MinC nº 40, 30/04/2013), operam os 
incentivos fiscais, desde o recebimento das propostas até a análise e posicionamento final 
sobre as prestações de contas. 

 
A SAv atua exclusivamente na concessão dos incentivos fiscais relacionados à 

área audiovisual e sua estrutura para essa atividade é a seguinte: 
 

Organograma da Secretaria do Audiovisual - SAv 
 

 
O quantitativo de pessoal da SAv, para o macroprocesso dos incentivos fiscais, 

está distribuído da seguinte forma: 
 

Área Atribuições Quant. de servidores 
Aprovação de projetos Admissibilidade, análise e aprovação 5 
Acompanhamento Fiscalização e movimentação financeira e 

alterações 
4 

Prestação de Contas Análise das prestações de contas 11 
Coordenação-Geral - 1 

 
Desses, seis são ocupantes de cargo em comissão sem vínculo com a 

Administração, treze são servidores efetivos e dois são servidores efetivos ocupantes de 
cargo em comissão. 

 
Quanto às capacitações relacionadas a sua área de atuação, verifica-se que as 

realizadas tiveram como foco as atividades de suporte à concessão dos incentivos, como 
a utilização do Salic, a gestão documental e a utilização do software Excel. Não foram 

 
Gabinete da SAV 

Coordenação de Apoio Administrativo Divisão de Suporte Operacional 

Diretoria de Gestão de Políticas Audiovisuais 

Coordenação-Geral de Incentivo e Fomento às Atividades Audiovisuais 

Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos Incentivados 

Coordenação de Acompanhamento de Projetos Audiovisuais 

Coordenação de Prestação de Contas de Projetos Incentivados 
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identificadas capacitações voltadas para os mecanismos de renúncias fiscais propriamente 
ditos e área audiovisual. 

 
A autoavaliação da unidade sobre a sua estrutura de pessoal, física e tecnológica 

para a gestão dos incentivos fiscais é a seguinte: 
 

SAv 

Essa estrutura é adequada para o 
atingimento dos objetivos da unidade? 

Autoavaliação da Unidade 
1 2 3 4 5 

Quantidade de servidores efetivos     X 
Experiência dos servidores efetivos     X 
Quantidade de funções de confiança   X   
Experiência dos ocupantes de funções de 
confiança 

    
X 

Quantidade de prestadores de serviço de apoio 
administrativo 

X 
    

Quantidade de estagiários     X 
Quantidade de outros prestadores de serviço   X   
Computadores e impressoras    X  
Sistemas (softwares)    X  
Equipamentos de apoio à área de engenharia   X   
Demais equipamentos (máquinas fotográficas 
etc) 

  
X 

  

Espaço físico     X 
Armários     X 
Mesas e cadeiras     X 
Demais aspectos do espaço físico da unidade   X   
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 
observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não 
observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente 
observado no contexto da UJ. 

 
 

No tocante a Sefic, sua estrutura regimental para a gestão dos incentivos é a 
seguinte: 
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Coordenação-Geral de Análise de 
Projetos de Incentivos Fiscais 

Coordenação-Geral de Acompanhamento e 
Avaliação 

Coordenação-Geral de 
Prestação de Contas 

Divisão de 
Análise e 

Apoio Técnico 

Divisão de 
Apoio 

Administrativo 

Coordenação 
de Incentivos 

Fiscais e Apoio 
Técnico 

Coordenação 
de Avaliação 
de Projetos 
Culturais 

Divisão de 
Análise 

Financeira 

Divisão de 
Avaliação de 

Projetos 
Culturais 

Divisão de 
Análise e 

Apoio Técnico 

Organograma da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – Sefic 
 
 
 
 

 
Gabinete da SEFIC 

 

  
 Divisão de Apoio do 

Gabinete 
 
 

 

Diretoria de Incentivo à Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Sefic possui a seguinte estrutura de pessoal para a gestão dos incentivos: 
 

Área Atribuições Quant. de 
servidores 

Quant. de prestadores 
de serviço de apoio 

Aprovação de projetos Admissibilidade, análise e 
aprovação 

15 Não informado 

 
Acompanhamento 

Fiscalização e 
movimentação financeira e 
alterações 

 
45 

 
Não informado 

Prestação de Contas Análise das prestações de 
contas 

23 Não informado 

Coordenação-Geral - 3 - 

 
 

Além dos servidores, a Sefic também conta com os pareceristas e apresentou 
listagem de quase seiscentos pareceristas credenciados. 

 
Quanto às capacitações relacionadas a sua área de atuação, verifica-se que as 

realizadas tiveram como foco as atividades de suporte à concessão dos incentivos, mas 
também há servidores capacidades na área de gestão pública e gestão de projetos, que são 
capacitações mais voltadas para a área finalística da unidade. Todavia, assim, como na 
SAv, não foram identificadas capacitações voltadas para os mecanismos de renúncias 

 
Coordenação 
de Aprovação 
de Projetos 

 

  
  

Divisão de 
Controle de 

Aprovação de 
Projetos 

 

 
Coordenação 

de Fiscalização 
de Projetos 
Culturais 

 

  
  

Divisão de 
Fiscalização de 

Projetos 
Culturais 

 

 
Coordenação 

de       
Admissibilidad 
e de Propostas 

 

  
  

Divisão de 
Instrução de 

Propostas 
Culturais 

 

Coordenação 
de       

Acompanhame 
nto de Projetos 
de Incentivos 

Fiscais 

 

  
  

Divisão de 
Acompanhame 
nto de Projetos 
de Incentivos 

Fiscais 
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fiscais propriamente ditos e para os segmentos culturais para as quais a Sefic gerencia os 
incentivos concedidos. 

 
A autoavaliação da unidade sobre a sua estrutura de pessoal, física e tecnológica 

para a gestão dos incentivos fiscais é a seguinte: 
 

Sefic 

Essa estrutura é adequada para o 
atingimento dos objetivos da unidade? 

Autoavaliação da Unidade 
1 2 3 4 5 

Quantidade de servidores efetivos   X   
Experiência dos servidores efetivos   X   
Quantidade de funções de confiança   X   
Experiência dos ocupantes de funções de 
confiança 

   
X 

 

Quantidade de prestadores de serviço de apoio 
administrativo 

  
X 

  

Quantidade de estagiários   X   
Quantidade de outros prestadores de serviço    X  
Computadores e impressoras    X  
Sistemas (softwares)   X   
Equipamentos de apoio à área de engenharia X     
Demais equipamentos (máquinas fotográficas 
etc) 

X 
    

Espaço físico  X    
Armários    X  
Mesas e cadeiras    X  
Demais aspectos do espaço físico da unidade  X    
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não 
observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não 
observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente 
observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente 
observado no contexto da UJ. 

 

Interessante destacar que, o passo que a SAv avalia que o seu quantitativo de 
servidores é adequado (avaliação 5 – totalmente válida), o a Sefic não exprimiu avaliação 
sobre a adequação ou inadequação desse quantitativo (avaliação 3 – neutra). Mas, em 
síntese, pode-se afirmar que a Sefic possui quadro de pessoal que, em média, possui mais 
tempo na unidade do que a SAv e ambas unidades possuem servidores provenientes do 
último concurso realizado. 

 
A seguir, quadro com comparativo entre os quantitativos de servidores 

envolvidos e a quantidade de projeto em cada uma das etapas (provação, 
acompanhamento e análise de prestações de contas) demonstra desproporção numérica 
entre a quantidade de servidores de ambas as unidades e de projetos em cada etapa: 
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Comparativo entre quantitativo de pessoal e de processos por etapa do processo de concessão de 
incentivos fiscais, em 2014 

Área Unidade Quant. de 
servidores 

Quantidade de processos nessa etapa, em 
2014 

Aprovação de 
projetos 

SAv 5 
6057 ¹ 

Sefic 15 

Acompanhamento 
SAv 4 348 ² 
Sefic 45 Não informado 

Prestação de 
Contas 

SAv 11 
7770 ³ 

Sefic 23 
¹ Projetos aprovados em 2014 
² Projetos em execução informados pela SAv. A Sefic não apresentou dados. 
³ Diferença entre a quantidade de prestações de contas sem análise conclusiva em ao final de 2011 e ao 
final de 2014 

 

Apesar de não ter apresentado o quantitativo de projetos passíveis de 
acompanhamento em 2014, a Sefic possui quantitativo muito superior à SAv, pois o limite 
de concessões para a área audiovisual, definido no plano anual de incentivos fiscais, é 
700 projetos, ao passo que a Sefic concede os incentivo de todas as demais áreas 
incentivadas, ou seja, cerca de 6300 por ano. 

 
Especialmente em relação às prestações de contas pendentes de análise 

conclusiva, para ilustrar a desproporção de servidores para o quantitativo de PC, utilizou- 
se a diferença entre o total de prestações de contas pendentes de análise ao final de 
2011(ano do Acórdão do TCU específico para o passivo) e ao final de 2014. Como, dentro 
dessa diferença, não estão sendo excluídas as prestações de contas analisadas pelo GT- 
Passivo, em razão do que os dados são aproximados. Todavia, conforme registro 
específico, o resultado da atuação do GT-Passivo ainda não pode ser considerado 
numericamente representativo, de modo que o quantitativo informado não perde sua 
capacidade de ilustração. 

 
A partir dos dados apresentados na tabela anterior, percebe-se que há 

desproporção entre o quantitativo de pessoal e as demandas de projetos das renúncias 
tributárias. Quanto à estrutura física, não há evidências de que de ela seja um que dificulta 
os trabalhos relativos à renúncia tributária, ao passo que estão registrados no presente 
relatório diversas fragilidades do sistema Salic, que é o item de maior representatividade 
da estrutura tecnológica de suporte à gestão dos incentivos. 

 
Sobre as quem vem sendo adotadas medidas para o reforço do quadro de pessoas 

que atuam na gestão dos incentivos fiscais, foi apresentada a este controle interno a 
seguinte manifestação: 

 
“As medidas para o reforço do quadro de pessoas que atuam na gestão 
dos incentivos 
fiscais no Ministério tem se dado da seguinte forma: 

 
a) Estudo sobre a distribuição do quadro funcional da forma 
como está, visando adequá-lo às necessidades; 
b) Estudos sobre formas de simplificação de fluxos de trabalho 
e análise de processos, 
com vistas ao emprego mais racional da força de trabalho; e 
c) Atuação da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas junto 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
anualmente para solicitar autorização para realização de 
concurso público para provimento de vagas no órgão. 

 
Não obstante os esforços acima, a constante rotatividade dos 
servidores, tanto aqueles de vinculo efetivo, como os provenientes   do 
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contrato temporário do passivo, em virtude de aposentadoria, 
desligamentos por motivos diversos, principalmente concursos 
públicos outros com maior poder de atratividade, gera a necessidade 
de reposição, além da requalificação constante das equipes, as quais 
já figuram em número insuficiente para realização das atividades 
cotidianas nos moldes atuais. 

 
Cabe destacar que os concursos havidos em 2013, autorizados pelo 
MPOG diante do Acórdão TCU Plenário 1385/2011, possibilitaram 
que a força de trabalho no MinC fosse ampliada em certa medida. No 
momento, as vacâncias havidas com as rotatividades desses 
concursados estão sendo solucionadas com a reposição de servidores 
da lista de espera, a qual contempla apenas servidores de nível 
superior. O MinC prorrogou a validade do concurso de 2013 por mais 
dois anos, porém, constam apenas 37 pessoas no cadastro de reserva 
vigente, não havendo cadastro vigente para suprir vacâncias de nlvel 
médio. 

 
Anualmente o Ministério da Cultura solicita autorização ao MPOG 
para realização de concurso, sendo tal solicitação reiteradamente 
indeferida. No ano de 2015 foi solicitado o preenchimento de 102 
vagas, das quais 33 de Nível Médio e 69 de Nível Superior, não tendo 
havido manifestação, do órgão quanto à solicitação, até o presente 
momento. 

 
Quanto ao concurso temporário para atendimento ao passivo de 
prestação de contas, a rotatividade e o dispêndio de esforços e tempo 
para viabilizar a constante qualificação de servidores novos se repete, 
visto que há desligamentos frequentes também nesse contexto. Além 
disso, alguns cargos não mais dispõem de cadastro de reserva, de 
forma que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas está estudando 
a possibilidade de realizar novo concurso público para preenchimento 
dos cargos temporários que permanecem vagos em decorrência da não 
existência de cadastro. 

 
A situação funcional do MinC já evidenciada como deveras distante do 
quadro ideal, tende a se agravar, considerando o levantamento 
realizado pela COGEP/MinC que aponta para o fato de que 30,8% da 
equipe lotada no órgão deverá preencher os requisitos para requerer 
aposentaria nos próximos 5 anos. 

 
Assim, embora o Ministério esteja envidando esforços para reforçar o 
quadro de pessoas, não somente no âmbito da gestão dos incentivos 
fiscais, mas de todo o contingente funcional disponível, o órgão 
encontra grandes desafios nesse quesito, o que certamente prejudica 
sua atuação como um todo.” 

 
Percebe-se que o Ministério vem adotando as medidas ao seu alcance para o 

reforço do seu quadro de pessoal, mas que também são necessárias medidas estruturantes 
que estão além das suas atribuições. 

 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de indicadores e de avaliação de resultado para a área de renúncias 
tributárias. 

 
Fato 

 
As renúncias tributárias são o instrumento de maior materialidade no fomento à 

cultura realizado pelo MinC. 
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Ao se comparar a execução dos recursos do Tesouro com recursos destinados às 
políticas culturais por meio das renúncias fiscais, o que se observa é que os recursos 
incentivados não tem sua execução impactada pelos contingenciamentos naturalmente 
decorrentes da execução orçamentária e financeira da União. 

 
Assim, com recursos efetivamente incentivados que superam um bilhão de reais 

por ano desde 2007, desde a edição da Lei Rouanet, os recursos incentivados tem sido 
crescentes ano a ano: 

 
Valores captados registrados no Salic, por triênio, em bilhões de reais 

 
 

Entre 1993 e 2014, R$15.856.265.932,50 foram destinados a projetos culturais 
por meio de renúncias. 

 
Denota-se que é um período considerável, com volume de recursos significativo, 

sem se aplicar, como rotina operacional, a avaliação da efetividade dos produtos culturais 
gerados pelos projetos beneficiados, com relação a sua distribuição à sociedade. 

 
É importante contrapor que não se trata de resultado do rito procedimental de 

conclusão de um projeto, mas de avaliar se os objetos apoiados com renúncia de receitas 
foram realizados e dispostos à sociedade, conforme as premissas estabelecidas na Lei 
Rouanet, dentre elas, a de democratização de acesso aos produtos culturais resultantes do 
mecanismo de incentivo. 

 
Ademais, mesmo que se entendesse que somente a análise das prestações de 

contas (pontuais, de cada projeto) é procedimento suficiente para a avaliação dos 
resultados das políticas públicas, o passivo de prestações de contas sem análise e o “novo 
passivo” que está se formando (ambos tratados de itens específicos do presente relatório) 
demonstram que o MinC não vem realizando essa avaliação. 

 
Dessa forma, a avaliação dos resultados consiste em ferramenta para que a gestão 

possa identificar as eventuais necessidades de aprimoramento da política pública em 
apreço, no sentido de avaliar se as renúncias de receitas têm contribuído para, 
exemplificativamente, a expansão da produção audiovisual, democratização de acesso 
aos produtos audiovisuais, desconcentração geográfica da atividade cultural, preservação 
do patrimônio histórico material e imaterial, dinamização da economia da cultura, com 
geração de emprego, renda e qualificação da mão de obra, dentre outros que possam 
justificar a existência do mecanismo de renúncia para a cultura. 



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

78 

 

Nesse sentido, novo instrumento instituído pela Lei nº 12.761/2012 é o Vale- 
Cultura, que, apesar de ter estrutura de funcionamento diferente (não se baseia na 
aprovação de projetos, mas na adesão de empresas e empregados ao recebimento do vale- 
cultura), também se pauta no abatimento parcial de impostos devidos em relação ao total 
pago aos trabalhadores a título de vale. 

 
O Vale-Cultura, portanto, demonstra a ampliação da gama de incentivos a serem 

concedidos pelo MinC custeados por renúncia tributárias e, igualmente, constitui-se em 
política pública que requer avaliação de resultado para o próprio aprimoramento da 
política pública em curso. 

 
Todavia, apesar da materialidade dos recursos destinados às renúncias e da 

relevância desse instrumento de fomento para a execução das políticas públicas do MinC, 
tanto a SAv quanto a Sefic não dispõe de qualquer metodologia de avaliação dos 
resultados dos projetos incentivados para as suas políticas públicas. Ambas unidades não 
realizam a avaliação de resultados e essa fragilidade na execução da política pública vem 
sendo acompanhada por esta unidade técnica desde exercícios anteriores, conforme 
demonstram o item 2.2.1.5 do Relatório nº 201305607, de avaliação da gestão 2012 da 
Sefic, e o item 2.1.1.2 do Relatório nº 201407118, de avaliação da gestão 2013 da SAv. 

 
Em decorrências desses relatórios, as seguintes recomendações vêm sendo 

monitoradas pelo controle interno, mas, até o final do exercício de 2014 e execução dos 
trabalhos de campo da presente auditoria de avaliação da gestão, não foram adotadas 
providências conclusivas a esse respeito. O quadro seguinte ilustra as recomendações e 
manifestações das unidades registradas no relatório da gestão 2014 da Secretaria- 
Executiva: 

 
Relatório/Item 
/Constatação 

Recomendação Manifestação da Unidade 

  Sobre  essa  recomendação,  consta  no  Relatório   de 
  Gestão   a   seguinte   justificativa   para   o   seu   não 
  cumprimento: 
  “Quando da validação dos pareceres técnicos,    esta 
  Secretaria atua no sentido de encaminhar à Comissão 

201305607/  Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC somente    os 
2.2.1.5/  projetos com os pareceres devidamente 
Insuficiente  fundamentados e com qualificação técnica, de acordo 
avaliação do  com o preconizado no art. 40 da Instrução Normativa 
alcance dos Recomendação 002: nº 01, de 24 de junho de 2013, e os pareceres técnicos 
resultados    e    da Instituir indicadores de avaliação, monitoramento dos projetos sem o cumprimento no citado artigo são 
regularidade de e   resultado   do   PRONAC,   considerando    na restituídos às unidades de análise com as ponderações 
recursos aplicados metodologia a tempestiva obtenção dos dados,  a necessárias para  correção. Dessa  forma a  Unidade 
pelo mecanismo amplitude dos indicadores, dentre outras considerou  a  recomendação  atendida,  entretanto a 
de incentivo fiscal, características que os qualifiquem para mensurar CGU   entende   que   a   ‘Unidade   não   apresentou 
em razão da os resultados do PRONAC. nenhuma sinalização de aprimoramento na condução 
dificuldade da  dos processos’. Estabelecendo o prazo de 31/07/2015 
análise tempestiva  para atendimento da recomendação.” 
das  prestações  de   
contas.  Além disso, a unidade registra como análise crítica dos 

  fatores positivos/negativos que 
  facilitaram/prejudicaram  a  adoção  de   providências 
  pelo gestor que “considerou a recomendação atendida, 
  entretanto    a    CGU    entendeu    que    não    houve 
  aprimoramento na direção dos processos”. 

201407118/ Recomendação 001:  
2.1.1.2/  Ausência Produzir e divulgar relatório, para o exercício  de “A   SAv   considera   muito   pertinente   a   presente 
de   avaliação  dos 2013,   e   adotar   sistemática   para   os períodos recomendação e  está avaliando a melhor forma    de 
resultados obtidos subsequentes,   sobre   os   produtos   finais    dos colocá-la em prática, observados os limites  impostos 
com   o    apoio   a projetos    de    audiovisual    beneficiados    pelo atualmente pela mudança de gestão enfrentada   pelo 
projetos mecanismo   de   incentivo   a   projetos   da   Lei MinC, no presente momento.” 
audiovisuais por Rouanet,   informando   o   uso   e   destinação   à  
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meio do sociedade  dos  produtos  culturais  resultantes do  
mecanismo de apoio,    a    distribuição    geográfica,   doadores, 
renúncia de incentivadores,   plano  de   distribuição   e preço 
receitas  instituído médio   de   comercialização,   público   pagante, 
pela Lei Rouanet. alcance  social,  dentre  outras  possíveis, mesmo 

 que considerando apenas os dados das prestações 
 de contas com análise concluída, como forma  de 
 garantir a transparência e incentivar a participação 
 social   no   controle   da   política   de   incentivo 
 instituída pela Lei Rouanet. 

 
 

Em relação à recomendação destinada à Sefic, tem-se que ela se pautou na 
necessidade de indicadores de 1) avaliação, 2) monitoramento e 3) resultado do 
PRONAC, ao passo que a unidade informa que “atua no sentido de encaminhar à 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC somente os projetos com os pareceres 
devidamente fundamentados e com qualificação técnica”. Verifica-se, portanto, que a 
unidade informa ações relativas, especificamente, à aprovação dos projetos, dissociadas 
da avaliação de resultado. Ademais, uma das características dos indicadores é demonstrar, 
em séries históricas, a evolução das ações que ele afere, de modo que ações isoladas 
adotadas na aprovação de cada um dos projetos separadamente não são suficientes para 
esse tipo de demonstração de resultado. Ainda assim, as ações informadas pela Unidade 
não demonstram a aferição de resultados sobre o monitoramento e o resultado dos 
projetos e, principalmente, sobre o Pronac. 

 
Em relação à recomendação registrada para a SAv, sua manifestação demonstra 

que a unidade considera que a recomendação é relevante, mas que ainda não foram 
adotadas medidas  efetivas no sentido do seu atendimento. 

 
Ainda no relatório de gestão há o seguinte registro: 

 
“Quadro A.6.7.2.9 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 
Não se aplica à realidade da Secretaria do Audiovisual, uma vez que a 
unidade não tem indicadores de gestão da renúncia de receitas 
instituídos 

 
Quadro A.6.7.2.9 – Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 
SEFIC 
Em que pese o levantamento de dados sobre os indicadores de gestão 
de renúncia de receitas, os estudos desenvolvidos no campo da 
economia da cultura no ano de 2014 ainda não dispõem de indicadores 
de gestão que possam atender de forma efetiva a demanda do Quadro 
A.6.7.2.9. 
Ademais, a renúncia efetiva só pode ser mensurada pela Secretaria de 
Receita Federal no ato do processamento dos dados fornecidos nas 
declarações anuais do Imposto de Renda sobre Pessoa Física e 
Jurídica. Essas informações são fornecidas com uma defasagem de 3 
(três) anos, impossibilitando o preenchimento do Quadro no campo de 
Renúncia/PIB.” 

 
 

Diante do exposto, verifica-se que há tendência de variação positiva dos recursos 
renunciados do mecanismo de incentivo a projetos da Lei Rouanet e que tal evolução não 
tem sido acompanhada pela avaliação sistemática da efetividade dos produtos culturais 
resultantes do incentivo, tanto em termos do resultado do objeto específico dos projetos, 
mediante avaliação do cumprimento do plano de distribuição, quanto à contribuição geral 
ao desenvolvimento da cultural no país. 

 
Causa 



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

80 

 

Falta de cultura organizacional de valorização da análise das prestações de 
contas, como instrumento de transparência e de avaliação dos resultados das políticas 
públicas financiadas pelas renúncias tributárias e não priorização do atendimento às 
recomendações expedidas pelo controle interno. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Despacho nº 016/2015/DIC/SEFIC-MinC, de 04 de agosto de 2015, 

anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“Com relação ao desenvolvimento de indicadores, o MinC pretende, por meio da 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura-Sefic, em breve, criar um instrumento de 
controle e avaliação dos mecanismos de fomento intitulado ‘Observatório do Fomento’. 
Este instrumento almeja reunir os dados do Incentivo Fiscal, Fundo Nacional da Cultura 
- FNC, Orçamento Direto e do Vale-Cultura em uma única plataforma de 
compartilhamento de dados. Esse Observatório será o espaço de análise e crítica dos 
investimentos na busca de indicadores capazes de avaliar os resultados almejados versus 
alcançados. Para essa iniciativa, já estão previstos recursos orçamentários no atual 
exercício e, também, projetados na proposta da LOA 2016 e, ainda, a contratação de 
consultoria preparatória por meio da Unesco (Prodoc). A consultoria terá como objeto 
analisar as diferentes bases de dados dos sistemas orçamentários utilizados pelo 
Ministério (Salic, SIMINC, SIAFI) para estruturar a extração dos dados. Essa extração 
é hoje o maior desafio para a análise dos investimentos realizados. Essa iniciativa estará 
sob a responsabilidade da Coordenação Geral de Desenvolvimento, Avaliação e 
Controle da Diretoria de Gestão de Mecanismos de Fomento da Sefic e há expectativa 
de que esteja plenamente implementada no segundo semestre de 2016. 

 
Com relação às providências para avaliar o resultado das renúncias tributárias para 
as políticas públicas por ela custeadas, estão sendo investidos esforços do MinC, através 
da adoção de novos fluxos processuais, de forma a viabilizar uma gestão de análise de 
resultados paralela à execução das políticas públicas custeadas tanto com recursos de 
renúncias, quanto de transferências voluntárias. 

 
Nessa nova perspectiva, tem-se um acompanhamento mais próximo do cumprimento do 
objeto pactuado no decorrer da execução do projeto ou programa Assim, a identificação 
de possíveis desvios na condução do projeto se dá de maneira preventiva e em momento 
em que é possível orientar a correção de rota por parte das instituições proponentes. 
Dessa forma, não ocorre a sobrecarga da análise de resultados e financeira apenas para 
momento posterior à execução, em fase de prestação de contas final.” (grifos no original) 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação apresentada pela Unidade demonstra a concordância com a 

necessidade de avaliar os resultados das políticas por ela promovidas e informa que estão 
em planejamento providências que vão de encontro às recomendações já expedias por 
este controle interno. A execução das providências ora planejadas será acompanhada no 
plano de providências da Unidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Reiterar a recomendação nº 002 do item 2.2.1.5 do Relatório nº 
201305607  para  “instituir  indicadores  de  avaliação,  monitoramento  e  resultado   do 
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PRONAC, considerando na metodologia a tempestiva obtenção dos dados, a amplitude 
dos indicadores, dentre outras características que os qualifiquem para mensurar os 
resultados do Pronac”. 

 
Recomendação 2: Reiterar a recomendação nº 001 do item 2.1.1.2 do Relatório nº 
201407118 para “produzir e divulgar relatório, para o exercício de 2013, e adotar 
sistemática para os períodos subsequentes, sobre os produtos finais dos projetos de 
audiovisual beneficiados pelo mecanismo de incentivo a projetos da Lei Rouanet, 
informando o uso e destinação à sociedade dos produtos culturais resultantes do apoio, a 
distribuição geográfica, doadores, incentivadores, plano de distribuição e preço médio de 
comercialização, público pagante, alcance social, dentre outras possíveis, mesmo que 
considerando apenas os dados das prestações de contas com análise concluída, como 
forma de garantir a transparência e incentivar a participação social no controle da política 
de incentivo instituída pela Lei Rouanet”. 

 
Recomendação 3: Encaminhar a esta unidade técnica as conclusões do trabalho da 
consultoria que será contratada para a análise das bases de dados do MinC para estruturar 
a extração de dados que subsidiará a implantação do Observatório do Fomento. 

 
 

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Reduzida proporção de projetos aprovados e que captam recursos: média histórica 
demonstra que apenas um quarto das propostas apresentadas são aprovadas, 
transformadas em projetos e captam recursos. Riscos relativos ao limite mínimo de 
20% estabelecido para a execução dos recursos captados: possibilidade de não 
atendimento aos interesses da sociedade em razão da não entrega de produtos 
culturais. 

 
Fato 

 
No SalicNet, aba “comparativos”, subitem “por ano”, verificou-se o registro dos 

quantitativos de propostas apresentadas, projetos aprovados e com captação de recursos 
de 1993 a 2014. Com base nesses dados, o que se verifica é cerca de metade das propostas 
recebidas é aprovada e transformada em projeto e cerca de metade desses projetos capta 
recursos, ou seja, cerca de um quarto das propostas recebidas pelo MinC efetivamente 
capta recursos: 

 
 

Ano 
% de propostas 
apresentadas e 

aprovadas 

% de projetos aprovados 
com captação de recursos 

% de propostas apresentadas, 
aprovadas e com captação de 

recursos 
1993 52,63% 20,00% 10,53% 
1994 122,97% 7,69% 9,46% 
1995 5,01% 221,74% 11,10% 
1996 67,64% 24,45% 16,54% 
1997 39,96% 43,14% 17,24% 
1998 55,94% 34,29% 19,18% 
1999 40,41% 36,49% 14,74% 
2000 49,55% 40,71% 20,17% 
2001 33,84% 54,23% 18,35% 
2002 49,91% 34,12% 17,03% 
2003 58,94% 36,55% 21,54% 
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2004 69,45% 38,46% 26,71% 
2005 53,68% 36,73% 19,72% 
2006 71,65% 41,86% 29,99% 
2007 57,43% 46,97% 26,98% 
2008 66,69% 43,83% 29,23% 
2009 55,30% 59,87% 33,10% 
2010 58,02% 43,37% 25,16% 
2011 55,36% 48,14% 26,65% 
2012 64,26% 55,54% 35,69% 
2013 55,93% 53,71% 30,04% 
2014 41,99% 54,33% 22,81% 

Total Geral 54,54% 44,89% 24,48% 
 
 

Graficamente, a tendência de afunilamento das propostas recebidas até os 
projetos que efetivamente captam recursos podem ser exemplificada pela ilustração dos 
exercícios de 2010 a 2014: 

 
 

O fluxo operacional da concessão dos incentivos pode ser resumido da seguinte 
forma (não citadas as possibilidades de diligências e pedidos de reconsideração): 

 
- O proponente cadastra a proposta; 
- É realizado o exame de admissibilidade: se acatadas, as propostas são transformadas em 
projetos e recebem um número de Pronac); 
- As proposta são encaminhadas às unidades técnicas vinculadas ao Sistema MinC, de 
acordo com suas competências regimentais; 
- As unidades técnicas encaminham, então, o projeto para um parecerista credenciado no 
Banco de Pareceristas do MinC; 
- Após o parecer, o projeto retorna à unidade técnica para validação; 
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- Validado, o projeto é encaminhado à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), 
que se posicionará pela aprovação ou pelo indeferimento; 
- O posicionamento da CNIC subsidiará decisão do ministro de Estado da Cultura, pela 
aprovação ou indeferimento do projeto; 
- Aprovado, o projeto recebe autorização para captação de recursos; 
- Inicia-se o acompanhamento pela SAv ou pela Sefic mediante a abertura da conta de 
captação; 
- Se captar, pelo menos, 20% dos recursos, o proponente recebe autorização para a 
execução do projeto; 
- Havendo pedidos de alteração do projeto, em alguns casos a unidade delibera, em outros, 
retorna-se ao item 3; 
- Segue a execução do projeto: a proponente deve elaborar relatórios trimestrais por meio 
do Salic; 
- Unidade realiza o acompanhamento, à distância ou “in loco”; 
- Havendo pedido de prorrogação do prazo de captação ou do prazo de execução, a 
unidade delibera e, assentindo, publica portaria de prorrogação no DOU; 
- Encerrado o prazo de execução, a proponente deve apresentar relatório de execução 
física; 
- Unidade analisa a prestação de contas e opina pela aprovação, aprovação com ressalvas 
ou reprovação. Se reprovada, iniciam-se os procedimentos de cobrança e/ou instauração 
de tomada de contas especial; 
- No exercício fiscal seguinte ao da captação dos recursos, o patrocinador/doador insere 
os valores doados em sua declaração de ajuste anual de imposto sobre renda e proventos 
de qualquer natureza, momento em que se efetiva a renúncia tributária; e 
- Até o último dia útil do mês de março de cada ano, o MinC deve encaminhar à Receita 
Federal do Brasil (RFB) a Declaração de Benefícios Fiscais em relação ao ano-calendário 
imediatamente anterior , conforme determina a Instrução Normativa RFB nº 1307, de 27 
de dezembro de 2012. 

 
Assim, com base no panorama exposto e no fluxo da concessão e com o objetivo 

de aprofundar a percepção sobre o fluxo operacional da concessão dos incentivos, bem 
como de buscar aferir o esforço operacional do MinC para a análise propostas e aprovação 
de projetos, face aos que, em tese, de fato fornecem bens culturais à sociedade, foram 
encaminhadas solicitações à unidade para a apresentação: 

 
De dados detalhados, por ano, dos quantitativos de propostas recebidas dentro e 

fora dos prazos estabelecidos pela IN, do quantitativo de propostas analisadas, aprovadas 
e transformadas em projetos, do quantitativo de projetos analisados por pareceristas e seus 
posicionamentos pela aprovação ou reprovação do projeto, quantitativos de projetos 
analisados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) aprovados e rejeitados, 
os quantitativos de projetos que foram rejeitados pela CNIC com recurso ao Ministro da 
Cultura, detalhando os providos e os não providos e os quantitativos de propostas 
recebidas que não foram analisadas, ou seja, que foram analisadas nem ao menos quanto 
à admissibilidade; e 

 
Do universo de projetos que, em 2014, tiveram seu prazo de captação encerrado 

(ou seja, projetos que não poderiam mais captar qualquer recurso, mesmo que ainda não 
tivessem apresentado a prestação de contas final), bem como o somatório dos valores 
totais captados ao final de cada exercício por projeto. 

 
Tais questionamentos podem parecer extensos, mas há que se considerar que o 

sistema Salic foi desenvolvido pelo MinC e vem sendo constantemente aprimorado com 
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a finalidade específicas de servir de instrumento para a gestão das renúncias tributárias 
concedidas em razão da Lei Rouanet pelo ministério. 

 
Em resposta, a unidade informou que os dados haviam sido solicitados à 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, para que esta realizasse a extração 
desses dados do sistema, mas esta unidade técnica não recebeu os dados ao longo dos 
trabalhos de campo, o que restringe o escopo de avaliações mais aprofundadas sobre o 
fluxo dos incentivos. 

 
Todavia, esse mapeamento do fluxo dos incentivos e dos “filtros” que tem 

acarretado na discrepância entre os quantitativos de propostas apresentadas, projetos 
aprovados e projetos que captam recursos é de extrema relevância para se compreender a 
dinâmica dos incentivos fiscais no âmbito do MinC. 

 
Segundo as manifestações apresentadas pelas áreas envolvidas, a totalidade das 

propostas de incentivos anualmente recebidas é analisada. Considerando-se que no último 
quinquênio o MinC recebeu e, portanto, analisou em média 12.726 propostas por ano, 
mas que apenas 3.500 delas captaram recursos anualmente, verifica-se que o ministério 
tem necessitado direcionar muito de sua força operacional para essas análises. 

 
Contudo, a captação recursos em si não significa efetividade da política pública, 

pois tanto o projeto pode captar menos de 20% dos recursos autorizados e não receber 
autorização para a sua execução, quanto o gasto financeiro em si não significa a sua 
regular execução, o que só pode ser atestado definitivamente mediante a análise das 
prestações de contas. Em sentido oposto, a não captação de nenhum recurso pelo projeto 
garante que nenhum produto cultural foi entregue satisfatoriamente à sociedade. 

 
Dessa forma, o que se verifica historicamente é que três quartos das propostas 

apresentadas (e analisadas) não se tornarão projetos aprovados e com captação de 
recursos e pode-se afirmar que menos do que esses três quartos resultará na apresentação 
de produto cultural para a sociedade brasileira, de modo a democratizar o acesso à cultura 
e a atender aos demais objetivos estipulados na Lei Rouanet. 

 
O aprofundamento do conhecimento das causas dessa baixa efetividade poderá 

contribuir para a identificação de melhorias a serem implementadas no fluxo de 
tramitação dos projetos de incentivo, de modo a agilizar esse trâmite e de aumentar a 
relação entre o esforço administrativo para a análise e aprovação dos projetos e a 
possibilidade de que eles resultem em produtos culturais, ou seja, a captação de recursos 
em percentual suficiente para a sua execução de acordo com a legislação então vigente. 

 
Questão que emerge a partir das análises sobre a baixa captação de recursos pelos 

projetos é a do limite mínimo de 20% estabelecido para a execução dos recursos captados. 
 

A Instrução Normativa nº 1, de 24/06/2013, que estabelece procedimentos para 
apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento e prestação 
de contas de propostas culturais, relativos ao mecanismo de incentivos fiscais do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac dispõe que: 

 
“Art. 53. Os recursos oriundos de patrocínio ou doação somente serão 
captados após a devida publicação da portaria de autorização para 
captação de recursos prevista no art. 47, e somente serão 
movimentados quando atingidos vinte por cento do orçamento global 
do projeto, ressalvados os projetos contemplados em seleções públicas 
ou respaldados por contrato de patrocínio.” 
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A diversidade de projetos e de objetos é inerente ao universo cultural e essas 
peculiaridades constantemente são destacadas no tratamento do passivo de prestação 
contas dos incentivos. Todavia, essa diversidade não é considerada no momento de se 
autorizar a movimentação dos recursos: todo e qualquer projeto cultural que capte 20% 
dos recursos autorizados está apto para movimentar esses recursos e realizar as despesas 
previstas no plano de trabalho. 

 
Foram solicitados os quantitativos de projetos por faixa de captação de recursos 

(menos de 20%, de 20 a 30%, de 30 a 40%, de 40 a 50%, de 50 a 60%, de 60 a 70%, de 
70 a 80%, de 80 a 90% e de 90 a 100%), a fim de avaliar qual o quantitativo de projetos 
que captam recursos suficientes para receber autorização para movimentação e a 
representatividade de cada uma dessas faixas. Todavia, ao longo dos trabalhos de campo 
a unidade não pôde fornecer tais dados. 

 
Legalmente, pode-se dizer que essa autorização de movimentação de recursos 

com 20% de captação tem como consequências: 
 

Captações parciais acarretam a necessidade de readequar o plano de trabalho, o que impõe 
à estrutura administrativa do MinC reanálises dos planos aprovados: 

 

De acordo com a IN MinC nº 01/2013, especialmente em seus arts. 66 e 67, é 
possível a solicitação de readequação dos planos de trabalho. No caso de captação parcial, 
essas solicitações acabam se tornando necessárias, pois, sem a totalidade dos recursos, 
não é possível realizar a totalidade do projeto. 

 
Todavia, até a execução dos trabalhos de campo, o Módulo de Readequações do 

Salic ainda estava implementado. Como consequência, apesar de toda a tramitação das 
propostas ser realizada em suporte digital (desde o recebimento das propostas, passando 
por sua avaliação pelas unidades e análise pelos pareceristas, até o posicionamento da 
CNIC e a publicação da portaria de autorização para captação de recursos), quando o 
proponente solicita a readequação do plano de trabalho, a tramitação do processo passa 
ser realizada em papel. Isso dificulta o próprio acompanhamento da execução do projeto, 
pois já está implantado no Salic o módulo para que os proponentes apresentem os 
relatórios trimestrais no sistema, mas esses relatórios não estão sendo utilizados, segundo 
a unidade, tanto em razão da falta do módulo de readequações, quanto pela falta de 
pessoal para analisar os relatórios. 

 
Verifica-se, portanto, que a captação parcial dos recursos impacta na execução e 

também no acompanhamento da execução dos projetos. 
 
 

Possibilidade de pagamento prioritário da remuneração por serviço de captação, mesmo 
sem entrega efetiva de produtos culturais: 

 

De acordo com a IN MinC nº 01/2013: 

“Art. 22. As despesas referentes aos serviços de captação de recursos 
serão detalhadas na planilha de custos, destacadas dos demais itens 
orçamentários. 
Parágrafo único. A captação de recursos será realizada por 
profissionais contratados para este fim ou pelo próprio proponente, 
cujo valor será limitado a cem mil reais ou a dez por cento do valor 
do projeto a captar, o que for menor, respeitada a regra do art. 24.” 
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Assim é possível que o projeto, ao captar 20% dos recursos e receber autorização 
para execução, priorize o pagamento da integralidade dos 10% relativos ao pagamento da 
taxa de captação (ou dos R$ 100 mil, que for menor) antes mesmo de que as demais 
despesas do projeto tenha sua execução iniciada. 

 
Se, por um lado, a taxa de captação é considerada um item importante para o 

sucesso do projeto, por outro lado o pagamento da taxa de captação em si não traz retorno 
direto para a sociedade, por não ser um produto, mas algo similar a uma despesa 
administrativa. 

 
Como o Salic não possui dados estruturados para que seja possível identificar 

qual é a representatividade do pagamento da taxa de remuneração em relação aos projetos 
com captação parcial de recursos, não é possível avaliar a sua materialidade, mas resta 
caracterizada a sua criticidade em razão da falta de enfoque na efetividade. 

 
A conclusão sobre a análise do normativo é que é legal que o próprio proponente 

se remunere prioritariamente, com o pagamento da taxa de captação para si próprio, 
mesmo que a captação seja mínima (20%) e, portanto, insuficiente para a apresentação de 
qualquer produto cultural à sociedade. 

 
A IN estabelece que a taxa de captação deverá ser apresentada detalhada na 

planilha orçamentária, com o detalhamento dos curso unitários, o que representa mais 
uma análise formal a ser realizada tanto na aprovação do projeto, quanto nas análises de 
eventuais readequações e da prestação de contas, o que não traz elementos de avaliação 
vinculados ao sucesso da captação, mas apenas ao formalismo da apresentação dos itens 
destacados no projeto e na futura prestação de contas. 

 
 

Existência de objetos que não são parceláveis, para os quais 20% dos recursos não são 
suficientes para a entrega de um produto cultural: 

 

Por fim, em razão da diversidade dos projetos culturais apresentados, verifica-se 
que diversos deles propõe a produção de bens culturais que não são parceláveis. É o 
exemplo de um projeto que proponha a publicação de um livro, passando pelas etapas de 
coleta de dados, escrita, revisão, impressão e distribuição. Caso o projeto capte recursos 
suficientes apenas para a coleta de dados, não necessariamente a sociedade, que custeia o 
projeto, se beneficiará dele. 

 
Diferente é o caso, também exemplificativamente, de um projeto que pretenda 

realizar diversas exposições e que, com os valores captados, não consiga realizar todas as 
exposições, mas que consiga realizar uma ou algumas. Mesmo que não atinja o objetivo 
inicialmente planejamento, a realização parcial dos eventos possibilitará, em menor 
medida, logicamente, e democratização do acesso àqueles bens. 

 
Assim, a realização parcial de projetos, sem a entrega de bens culturais, 

desatende as normas que tratam da democratização do acesso à cultura por meio dos 
incentivos fiscais. 

 
Diante do exposto, o que se verifica é que não é adequada a fixação de limite 

fixo para a autorização para a utilização dos recursos captados por todo e qualquer tipo 
de projeto e que o próprio limite de 20% não é suficiente para diminuir os riscos de não 
entrega de produtos culturais à sociedade. 
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Causa 
 

Inadequação do Salic para a obtenção de informações gerenciais; e dispensa de 
tratamento uniforme para projetos não homogêneos. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando nº 345/2015 - COFPC/CGAA V/DIC/SEFIC-MinC, de 

01/06/2015, a unidade informou que: 
 

“Não há estudo sistematizado com vistas a realizar o levantamento das principais causas 
na rejeição de propostas. Todavia, listamos as motivações recorrentes: 

 
Propostas: 
Arquivamento por não atendimento à diligência; 
Arquivamento por não apresentar natureza cultural; 
Arquivamento por constituir-se como fracionamento de outro projeto ativo; e, 
Arquivamento por constituir-se como proposta em duplicidade com outro projeto ativo. 

 
Projetos: 
Arquivamento por não atendimento à diligência; e, 
Indeferimento por não enquadramento nos objetivos e fins da Lei 8.313, de 23/12/1991.” 

 
Já por meio do Despacho nº 016/2015/DIC/SEFIC-MinC, de 04 de agosto de 

2015, anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“Quanto ao item a: 

 
Embora a necessidade de readequação do plano de trabalho possa de fato acontecer em 
virtude de captações parciais, percebemos que ela acontece mais por estarem os projetos 
culturais inerentes às dinâmicas de suas áreas e segmentos, cuja realização das 
atividades depende muitas vezes, dentre outros: da disponibilidade de espaços públicos 
ou privados; de materiais e itens específicos, inclusive em caráter de urgência; de 
alterações de valores de mercado que abarcam as áreas de artes cênicas, artes visuais, 
música, audiovisual, patrimônio material e imaterial, museus, construção, preservação 
e restauro. 

 
O percentual de captação obtido ou a necessidade de readequar o plano de trabalho 
independe de ação do MinC, visto que tal necessidade está diretamente ligada à dinâmica 
dos projetos. 

 
Cabe destacar que readequações que contemplem remanejamentos, sem a necessidade 
de autorização do MinC, são previstos na Instrução Normativa MinC 1/2013, de forma 
a desonerar proponentes e MinC. 

 
Quanto ao item b: 

 
O proponente de um projeto cultural tem a necessidade de realizar despesas relacionadas 
a etapas iniciais que, necessariamente, ocorrem antes da entrega dos produtos finais. Em 
geral, são despesas relativas à pré-produção, custos administrativos e serviços de 
captação. 
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Na hipótese da não entrega efetiva de produtos culturais, ou seja, do não cumprimento 
do objeto/objetivos pactuado, o projeto tem suas contas glosadas e deve ressarcir o 
Erário, independente do percentual captado. 

 
O parágrafo único do art. 22 da IN MinC 01/2013 dispõe que “A captação de recursos 
será realizada por profissionais contratados para este fim ou pelo próprio proponente, cujo 
valor será limitado a cem mil reais ou a dez por cento do valor do projeto a captar, o que 
for menor. respeitada a regra do arfo 24.” 

 
A despesa com captação deve se dar na proporção de 10% do valor efetivamente 
captado, limitado a R$ 100.000,00 (Cem mil reais), o que for menor. 

 
Quanto ao item c: 
A IN MinC 01/2013 é clara quanto ao que é necessário o proponente apresentar como 
produto cultural objeto de programas, planos, ações ou conjunto de ações inter- 
relacionadas, custeados com recursos incentivados. 

 
O caput do art. 53 dessa Instrução Normativa, autoriza o proponente a movimentar os 
recursos quando atingidos 20% do orçamento global do projeto. Contudo, fica a cargo 
do proponente a decisão acerca do início da execução do projeto com esse valor, pois, 
caso o objeto/objetivos não seja cumprido, a prestação de contas sem reprovada.” 

 
Adicionalmente, houve também manifestação da SAv pelo Memorando nº 

23/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 14 de agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 
/SE/MinC, de 19 de agosto de 2015: 
“Recomendação1 
Essas informações já foram apresentadas por intermédio do Memo 
20/2015/DGPA/Sav/MinC e e-mails complementares. Dessa forma, não cabe a 
manutenção dessa dessa recomendação para o Plano de Providências. Não obstante, 
informamos que os dados solicitados se encontram na base de dados do sistema SALIC 
e que, a unidade gestora do referido sistema e, portanto, a unidade a ser demandada, é 
a Coordenação-Geral de Tecnologia e Informação/SPOA/SE. 

 
Recomendação2 
A SAv entende a pertinência da recomendação em questão e, inclusive, no âmbito dos 
projetos audiovisuais temos conhecimento de que em se tratando de produção de 
conteúdo deveria se adotar o percentual de 60% que é o valor suficiente para que o 
conteúdo seja integralmente filmado. Em relação a projetas de eventos audiovisuais 
(mostras, seminários, oficinas, festivais, etc) o ideal é que o projeto seja readequado no 
momento da liberação para que seja integralmente realizado na dimensão do recurso 
captado. No entanto, tal alteração em relação ao mecanismo de incentivo fiscal prescinde 
da reformulação da Instrução Normativa que o regulamenta, o que será objeto de 
discussões com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura que também opera este 
mecanismo. 

 
Recomendação 3 
Tal recomendação é oportuna e a alteração desse procedimento em relação ao 
mecanismo de incentivo fiscal prescinde da reformulação da Instrução Normativa que o 
regulamenta, o que será objeto de discussões com a Secretaria de Fomento e Incentivo à 
Cultura que também opera este mecanismo, para que fique claramente vinculado a 
remuneração da laxa de captação tão somente sobre o valor efetivamente captado. 

 
Recomendação 4 
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Inicialmente cabe esclarecer que a taxa de captação se refere a pagamento de serviços 
de terceiros e não ao proponente do projeto, nesse sentido ratificamos a manifestação 
anterior acerca da reformulação da Instrução Normativa.” (sic) 

 
Análise do Controle Interno 

 
Observa-se que a unidade, ao longo da vigência da Lei Rouanet, incorporou um 

vasto conhecimento acumulado pela prática cotidiana. Entretanto a inexistência de 
informações gerenciais relativas à baixa captação de recursos prejudica a gestão quanto a 
tomada de decisão, além de não permitir o aprimoramento dos fluxos de concessão dos 
incentivos fiscais. 

 
Especialmente sobre o argumento de que fica a cargo do proponente a decisão 

acerca do início da execução do projeto com o valor captado, há que se ressaltar o 
ambiente de gestão dos incentivos fiscais no MinC: o volumo de processos está acima da 
capacidade operacional das unidades, de modo que o acompanhamento realizado não dá 
cobertura a todos os projetos; grande parte das prestados de contas ainda é encaminhada 
em papel; e as prestações de contas não são tempestivamente analisadas, com a existência 
de passivos (o “antigo” e o “novo” passivo, já formado após o Acórdão TCU nº 
1.385/2011 – Plenário). Desse modo, é temerário da parte da gestão transferir a totalmente 
para o proponente a responsabilidade sobre a execução dos recursos, quando o seu 
ambiente de controle possui fragilidades acentuadas. 

 
Informe-se também que, em resposta ao relatório preliminar, por meio da Nota 

Técnica nº 071/2015 – CGAPI/DIC/SEFIC/MinC, de 17 de agosto de 2015, a Unidade 
apresentou o mapeamento dos quantitativos de proposta por etapa, de 2010 a 2014, mas 
ainda sem informações quanto ao posicionamento do Ministro de Estado quanto aos 
recursos de projetos reprovados pela CNIC com recurso ao MinC e sem o quantitativo de 
propostas recebidas e não analisadas. Percebe-se, portanto, que há avanço do Ministério 
no mapeamento dos fluxos dos incentivos fiscais, mas que essa sistemática de 
levantamentos de dados ainda requer aprimoramentos para a geração de informações 
gerenciais completas e de maneira tempestiva. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Utilizar, como sistemática inicial de acompanhamento da tramitação 
de propostas de incentivos recebidas, o mapeamento anual dos seguintes  quantitativos:: 
i) Propostas de incentivo fiscal recebidas dentro e fora dos prazos de aceitação 
estabelecidos pela legislação então vigente; ii) Propostas recebidas que não foram 
analisadas, ou seja, que foram analisadas nem ao menos quanto à admissibilidade, se 
existentes; iii) Propostas analisadas, aprovadas e transformadas em projetos; iv) Projetos 
analisados por pareceristas e seus posicionamentos pela aprovação ou reprovação dos 
projetos; v) Projetos analisados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) 
aprovados e rejeitados; vi) Projetos que foram rejeitados pela CNIC com recurso ao 
Ministro da Cultura; vii) Projetos com recursos ao Ministro da Cultura providos e os não 
providos; viii) Projetos com pedidos de alteração do plano de trabalho reanalisadas e não 
reanalisados pela CNIC; ix) Projetos com aprovação e rejeição dos pedidos de alteração; 
e x) Projetos com captação de recursos por faixa de percentual de captação de: menos de 
20%, de 20 a 30%, de 30 a 40%, de 40 a 50%, de 50 a 60%, de 60 a 70%, de 70 a 80%, 
de 80 a 90% e de 90 a 100%. 

 
Recomendação 2: Reavaliar os parâmetros e definir referenciais mínimos os pareceristas 
analisem e se posicionem sobre a partir de qual percentual de captação de é viável a 
execução do projeto e, portanto, seja autorizada a movimentação dos recursos captados. 
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Recomendação 3: A partir do mapeamento dos quantitativos de propostas e projetos 
realizado com o objetivo de futuramente identificar as causas para o baixo percentual de 
projetos que efetivamente captam recursos, identificar qual é a representatividade da 
remuneração por serviços de captação no universo dos projetos que receberam 
autorização para movimentação, mas que não alcançaram 100% de captação. 

 
Recomendação 4: A partir do mapeamento dos quantitativos de propostas e projetos 
realizado com o objetivo de futuramente identificar as causas para o baixo percentual de 
projetos que efetivamente captam recursos e da identificação da representatividade da 
remuneração por serviços de captação no universo dos projetos que receberam 
autorização para movimentação, mas que não alcançaram 100% de captação, avaliar a 
possibilidade de atrelar o pagamento da taxa de captação ao seu sucesso, ou seja, 
estabelecer mecanismos para que o proponente receba a taxa de captação 
proporcionalmente aos recursos efetivamente captados e de recebê-la integralmente 
apenas se captar 100% dos recursos aprovados, dispensando a necessidade de 
apresentação dos custos unitários da captação nas planilhas orçamentárias. 

 
 

3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades no fluxo de registro de dados das contas de captação no banco de dados 
do Sistema Salic, com prejuízo à eficiência da gestão e subutilização de recursos 
públicos. 

 
Fato 

 
O item 9.2 do Acórdão TCU nº 1385/2011 – Plenário, que versou sobre o passivo 

de prestação de contas de incentivo culturais pendentes de análise pelo Ministério da 
Cultura, determinou: 

 
“9.2. determinar ao Ministério da Cultura e ao Banco do Brasil que 
adotem providências no sentido de implementar, no prazo de 90 
(noventa) dias, as sistemáticas de registro automático da captação de 
recursos no sistema SalicWeb e de preenchimento da Declaração de 
Benefícios Fiscais a ser encaminhada à Receita Federal do Brasil, a 
partir das informações da movimentação financeira das contas 
correntes dos projetos culturais incentivados pela Lei nº 8.313, de 
1991.” 

 
Desse modo, solicitou-se que o MinC informasse se a sistemática “registro 

automático da captação de recursos no sistema SalicWeb” foi plenamente implementada, 
ou seja, para todos os projetos que estavam ou entraram em execução a partir do Acórdão. 
A resposta foi então encaminhada a este controle interno por meio do Memorando n.º 
220/2015/GAB/SEFIC/MinC, de 29/05/2015: 

 
“O ACÓRDÃO Nº 788/2014 – TCU – Plenário, anexo, considerou 
cumpridas as determinações expedidas ao Ministério da Cultua e ao 
Banco do Brasil S.A. por meio dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 
2.766/2012-TCU-Plenário, in verbis: 

 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento 
Interno do TCU, aprovado pela Resolução nº 246/2011, em 
considerar    cumpridas    as    determinações    expedidas   ao 
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Ministério da Cultura e ao Banco do Brasil S.A. por meio dos 
itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.766/2012-TCU-Plenário, quando 
da apreciação do TC 015.511/2012-0, e fazer as seguintes 
determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos 
autos.” 

 

Solicitou-se também que a unidade informasse o fluxo de preenchimento da 
Declaração de Benefícios Fiscais, a origem dos dados, seu local de registro, áreas 
responsáveis pela consolidação e envio das informações à Receita Federal do Brasil, bem 
como a periodicidade desses envios a partir do Acórdão. Também por meio do 
supracitado Memorando, a unidade informou: 

 
“A sistemática consiste que para cada projeto aprovado, o proponente 
terá duas contas correntes no Banco do Brasil para gerir os recursos 
financeiros do projeto, sendo: 

Conta Captação – Exclusiva para receber os aportes dos 
investidores. 
Conta Movimentação – Exclusiva para gerir as despesas, 
durante a execução do projeto. 

O projeto será liberado para iniciar a sua execução, quando atingir em 
aportes 20% do valor autorizado para captação. 
O MinC recebe diariamente do Banco do Brasil o arquivo da captação 
de recursos, contendo todos os aportes dos investidores efetuados nas 
Contas de Captação dos projetos, cujos valores são atualizados em 
cada projeto por meio do Salic. 
Desta forma, a funcionalidade de registro de movimentação financeira 
do projeto no Salic caracteriza-se como fonte primária para 
preenchimento dos dados relativos à doação e ao patrocínio, que irão 
compor a Declaração de Benefícios Fiscais – DBF, a ser encaminhada 
a Receita Federal do Brasil, que garantem maior confiabilidade ao 
processo. 
Tal procedimento consiste que no final do exercício fiscal, o sistema 
Salic apura para cada investidor, o valor total de todos os recursos 
depositados em todos os projetos durante o referido exercício, o valor 
de todos os recursos depositados em todos os projetos durante o 
referido exercício, com base no CNPJ e CPF, cujo resultado 
consolidado pelo sistema Salic é encaminhado por meio de arquivo 
contendo a DBF à Receita Federal do Brasil.” 

 
Em reunião com a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC sobre a 

gestão dos incentivos fiscais, realizada em 28/04/2015, a unidade apresentou 
esclarecimentos sobre a sua relação com o Banco do Brasil – BB, informando que, de 
fato, o MinC recebe diariamente arquivos com as informações “D-1” (ou seja, do dia 
anterior) das contas captação e movimentação, e a Sefic salva esses arquivos em sua rede 
local e agrega manualmente essas informação ao banco de dados do Salic. 

 
Esses arquivos, ainda de acordo com as informações prestadas na referida 

reunião, costumeiramente apresentam falhas, que não permitem a carga completa dos 
dados, o que leva a unidade a encaminhar e-mails ao BB para a correção das informações 
inconsistentes. 

 
Já no contato realizado com a instituição bancária, esta equipe de auditoria foi 

informada de que o banco não faz a guarda das informações desses arquivos gerados e 
que não dispõe de ferramenta nem para gerar novamente o arquivo com as informações 
D-1, nem para consolidar os dados de uma série histórica da totalidade das contas. 

 
Ou seja, são diversas as fragilidades nos processos de automatização do fluxo de 

dados do BB para o Salic, a listar: 
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Há predominância do fator humano para a operacionalização do fluxo de informações, de 
modo que não há, efetivamente, uma automatização desse fluxo. A Sefic entende, e se 
reconhece, que, de fato, houve grande avanço em relação ao período em que a carga de 
dados no Salic era realizada totalmente de maneira manual, mediante a digitação de todos 
os recibos de mecenato de cada exercício para a geração da DBF, mas, ainda assim, o 
volume de recursos captados anualmente por meio da Lei Rouanet é superior a R$ 1 
bilhão, de modo que o fluxo estabelecido não é compatível com a materialidade das 
transações; 
A salvaguarda da informação ganha maior relevância e, consequentemente, é dotada de 
maior criticidade, haja vista que não é possível gerar novos arquivos “D-1” para futura 
carga no Salic; e 

O MinC está desguarnecido de ferramenta gerencial para controle em lote do fluxo 
financeiro das contas. Qualquer detalhamento necessário é realizado mediante consulta 

ao sistema Repasse de Recursos de Projeto de Governo – RPG, do BBl, de cada uma das 
contas individualmente, sem a ferramenta gerencial de extração e manipulação de dados. 

 
Já em reunião com a SEFIC com pauta específica sobre o acompanhamento dos 

projetos dos incentivos fiscais, realizada em 26/05/2015, a unidade informou que, em 
razão dessa falta de automatização, todo o processo de recolhimento dos recursos à conta 
do tesouro dos projetos com menos de 20% de captação necessita ser realizado 
manualmente. 

 
Portanto, apesar de ser possível extrair do Salic a relação de projetos com baixa 

captação e das suas respectivas contas captação, não é possível encaminhar essa relação 
de contas ao BB e solicitar que o recolhimento dos valores à conta única do tesouro seja 
realizado em lote. Ainda segundo a unidade, foram solicitados recolhimentos em lote ao 
BB, mas o banco não respondeu satisfatoriamente e as contas, por serem antigas e estarem 
inativas, nem sempre estão disponíveis para acesso (novamente, por consulta manual de 
cada uma das contas individualmente). 

 
Ainda de acordo com a Sefic, à época dos trabalhos de campo, o passivo de 

processos de projetos com menos de 20% de captação, pendentes de recolhimento de 
recursos à conta do tesouro e pendentes de arquivamento, é de cerca de 4 mil processos, 
mas a falta de disponibilização de ferramentas gerenciais por parte do BB faz com que, 
atualmente, o MinC desconheça até mesmo o montante real de recursos que estão 
imobilizados nas contas captação custodiadas pelo banco. 

 
Apesar do elevado quantitativo de processos, a Sefic vem trabalhando da 

seguinte forma: há servidores alocados especificamente na função de arquivamento dos 
processos com menos de 20% de captação, os quais são responsáveis por consultar os 
processos físicos e preparar diligencias ao BB para solicitar o recolhimento dos recursos 
de cada uma das contas dos processos de incentivo. 

 
O que se verifica é que a atuação individual em cada um dos processos, sem 

qualquer automatização desse procedimento, é incompatível com a demanda aproximada 
de 4 mil processos pendentes de arquivamento e, logicamente, a morosidade inerente a 
atuação individual (e não em lote) também é causa do acúmulo de processos. 

 
O MinC possui, portanto, além do passivo de prestações de contas pendentes de 

análise (superior a 10 mil processos), um passivo de processos pendentes de 
arquivamento (por volta de 4 mil processos). 
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Como consequências dessa atuação não automatizada, tem-se a ineficiência da 
gestão, ao alocar mão-de-obra em atividade manual que poderia ser melhor utilizada em 
outras áreas – o que ganha ainda maior relevância em razão da falta de pessoal 
reiteradamente alegada pelo MinC como causa do não atingimento dos seus objetivos 
estratégicos e de falhas de gestão identificadas por este controle interno em diversos 
trabalhos anteriormente realizados – além da subutilização de recursos públicos que estão 
imobilizados em contas de captação de projetos que não serão executados. 

 
A Sefic esclareceu que esses recursos estão aplicados, de modo que não há 

prejuízo financeiro decorrente de falta de correção monetária ou de falta de investimento 
dos recursos, mas a realização da devida aplicação financeira desses recursos não elide o 
custo de oportunidade de se manter imobilizados recursos financeiros que, recolhidos à 
conta única do tesouro, naturalmente seriam realocados na implementação de outras 
políticas públicas de interesse da sociedade. 

 
A relação entre o MinC e o BB foi formalizada pelo Contrato nº 36/2012, de 

28/12/2012, prorrogado até 27/12/2015 pelo segundo termo aditivo, assinado em 
05/12/2015, que não prevê a remuneração direta ao BB pelo MinC e contempla a isenção 
de tarifas bancárias. 

 
A comparação, entre os termos contratuais e as evidências coletadas sobre a sua 

execução, demonstra que a execução tem sido realizada de acordo com o pactuado, pelo 
que se pode afirmar que o aprimoramento da gestão financeira dos incentivos fiscais, 
mediante a automatização do fluxo de informações e a criação de ferramentas gerenciais, 
somente será possível se precedida de repactuação das obrigações entre o MinC e o BB, 
ou mesmo de outra instituição financeira, caso os novos termos não sejam de interesse do 
banco. 

 
Causa 

 
Inadequação dos termos do Contrato nº 36/2012 celebrado entre o BB e MinC. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Memorando nº 0250/2015/GAB/SEFIC/MinC, de 24/06/2015, a 

unidade informou que: 
“De fato, conforme relatado, este órgão recebe diariamente arquivo com dados enviados pela 
instituição citada, que são armazenadas em nossos arquivos após o carregamento deste nos 
sistemas internos deste órgão. 

 
a) De modo geral, as inconsistências apresentadas no arquivo são de ordem 

técnica, como identificação do depositante, tipo de depósito realizado (Previsão da lei 
8313/91), entre outros. Todavia, devido às funcionalidades existentes no sistema de apoio às 
leis de incentivo à cultura – SALIC, é possível a correção/atualização destes dados antes da 
efetiva liberação dos recursos. 

 
b) Durante a execução do contrato com a instituição, houveram casos 

esporádicos que envolveram problemas nos recebimentos deste arquivo. Em todos estes foi 
possível a regularização da situação e cadastramento dos dados. 

 
c) Conforme descrito, dados que chegam incompletos ou errados são ajustados 

devidos às funcionalidades do Sistema SALIC. Vale ressaltar que o único documento que 
permite a este órgão ter conhecimento dos aportes nas contas vinculadas à lei 8313/91 é este 
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arquivo fornecido pela instituição bancária. Aportes efetuados em desacordo aos critérios da 
Lei não são informados no arquivo. 

 
(...) 

 
Atualmente, este arquivo é transferido automaticamente para o sistema SALIC. Tal 
procedimento ocorre desde Agosto/2013. Existe funcionalidade no sistema que permite que o 
arquivo enviado pela instituição bancária seja reconhecido e registrado no sistema, cabendo 
aos servidores da área a correção/atualização dos dados que porventura estejam 
incompletos/equivocados, seja por meio de diligências à instituição bancária ou ao 
responsável pelo projeto, bem como a transferência de recursos entre as contas bloqueadas 
e de livre movimentação, analisadas as condições particulares de cada projeto e as normas 
previstas na Lei 8313/91 e na IN/MinC n. 01 de 24/06/2013.” 

 
A unidade informa ainda que não existe controle gerencial das contas e que “somente 

é possível o acesso individualizado”. 
 

O Memorando nº 0250/2015/GAB/SEFIC/MinC, de 24/06/2015, ainda informa que: 
 

“Os projetos que não captaram 20% dos recursos previstos não necessariamente recolherão 
estes ao Fundo Nacional de Cultura/Conta Única do Tesouro Nacional. Pode-se separar estes 
em alguns casos: 
Projetos com menos de 20% do valor captado mas que ainda estão em fase de captação; 
Projetos com menos de 20% do valor captado mas que atendem ao previsto do Art. 53 da 
IN/MinC n. 01 de 24/06/2013; 
Projetos com menos de 20% do total captado mas que se enquadram no § 5º do Art. 53 da 
IN/MinC n. 01 de 24/06/2013; 
Projetos com menos de 20% que receberam recursos que não deveriam ser destinados à conta 
do projeto, e sim à conta particular do proponente, independente do motivo; 
Projetos com menos de 20% com prazo de captação expirado que poderão solicitar 
prorrogação deste; 
Projetos com menos de 20% com prazo de captação expirado que já recolheram o saldo ao 
FNC/CUTN. 
Projetos com menos de 20% com prazo de captação expirado que recolherão o saldo ao 
FNC/CUTN. 

 
O MinC consegue determinar apenas o montante do saldo individualizado de cada projeto 
com menos de 20% do valor captado, por meio do sistema SALIC e cujos projetos encontram- 
se com prazo de captação expirado. Entretanto, devido às diversas situações citadas acima 
que envolvem decisões do proponente com relação ao encerramento de cada projeto, e ainda 
considerando o acesso individualizado, informamos que esta Secretaria não tem acesso ao 
montante total dos saldos que serão destinados ao FNC/CUTN.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
Conforme se observa na manifestação apresentada pela unidade, de fato, os arquivos 

diariamente recebidos apresentam falhas técnicas que necessitam ser corrigidas pontualmente 
e que, portanto, demandam a atuação de servidores. 

 
As informações são coletadas no sistema do BB e, manualmente, inseridas no banco 

de dados do Salic. Confirma-se, portanto, que se trata de processo não automatizado, ou seja, 
os sistemas não dispõe de mecanismo que os torne compatível para o trânsito automático  de 
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informações e há dependência de atuação humana nesse processo, o que aumenta os riscos de 
inconsistências. 

 
Ademais, todo o controle das contas de captação e de livre movimentação dos 

recursos é realizado mediante o acesso individual a cada uma delas, sem ferramenta gerencial 
para a verificação de seus saldos e movimentação de valores, seja da conta de captação para a 
de livre movimentação, seja para se realizar o recolhimento dos valores ao Fundo Nacional de 
Cultura. 

 
Corrobora-se, portanto, que há hoje saldos em contas de projetos que deveriam ser 

recolhidos ao FNC e ainda não foram em razão da demanda operacional de consultar cada 
uma das contas individualmente e de adotar as providências necessárias ao recolhimento dos 
saldos, o que tem acarretado a subutilização de recursos públicos. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Renegociar com a instituição financeira os termos do contrato de 
prestação de serviços, de modo a inserir, dentre as obrigações da instituição bancária, o 
fornecimento de informações gerenciais e úteis para otimização do processo de gestão 
das contas dos incentivos fiscais, e não apenas a possibilidade da realização de consultas 
individuais, tanto para que seja possível a consulta ao saldo de contas por meio de 
ferramenta gerencial, quanto para que o recolhimento dos valores nelas contidos possa 
ser realizado ao Fundo Nacional de Cultura em lote e importação da movimentação das 
contas de movimentação ao Salic. 

 
 

3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Avaliação do acompanhamento dos projetos incentivados: o modelo de 
acompanhamento preconizado pelo MinC em sua Instrução Normativa 
regulamentadora não encontra suporte técnico necessário no Sistema Salic. 

 
Fato 

 
Sobre o acompanhamento da execução dos projetos de incentivo, a Instrução 

Normativa MinC nº 01/2013, que regulamenta a execução do Pronac, preconiza o 
acompanhamento à distância dos projetos, mediante a apresentação de relatórios 
trimestrais e de um último relatório que deve consolidar as informações já apresentadas, 
o que seria similar à apresentação de prestações de contas parciais (relatórios trimestrais) 
a serem consolidadas em até 30 dias após o término do prazo de execução do projeto 
(prestação de contas final): 

 
Art. 75. Os projetos culturais de que trata esta Instrução Normativa terão sua 
execução acompanhada pelo MinC, de forma a assegurar a consecução dos 
seus objetos e seus objetivos, permitida a delegação, conforme previsto no art. 
8º do Decreto nº 5.761, de 2006. 
§ 1º O acompanhamento previsto no caput será realizado por meio de 
monitoramento à distância, mediante o registro trimestral de relatórios pelo 
proponente no Salic, contemplando as etapas de execução do objeto, de 
acordo com o que foi estabelecido no Plano de Execução, devendo o último 
relatório conter a consolidação das informações, inclusive quanto à conclusão 
do projeto, sendo apresentado no prazo máximo de trinta dias após o término 
do prazo de execução do projeto. (...) (grifo nosso) 
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Essa sistemática de acompanhamento foi instituída pela IN MinC n° 01, de 
09/02/2012, e mantida pela atual IN MinC nº 01/2013, a qual repetiu basicamente os 
mesmo termos da primeira. 

 
O módulo do Salic para que os proponentes apresentem relatórios trimestrais foi 

disponibilizado em fevereiro de 2014, e o marco inicial para a sua apresentação é a 
liberação para a movimentação dos recursos, a partir de 20% de captação. Sobre a 
utilização propriamente dita do conteúdo dos relatórios trimestrais apresentados pelas 
proponentes, a SAv informa que “os poucos relatórios que a Secretaria do Audiovisual 
recebeu foram analisados com o cruzamento das informações prestadas referentes às 
atividades realizadas com as metas e o objeto proposto inicialmente”. 

 
Já a Sefic expõe que “não tem utilizado os relatórios trimestrais como 

ferramenta de avaliação da execução dos projetos, visto que os módulos do sistema ainda 
não foram implementados em sua completude (a exemplo do Módulo de Readequações, 
que é fundamental para a utilização dessa ferramenta pelos proponentes). Ademais, fator 
que dificulta a utilização dos referidos relatórios como instrumento de monitoramento é 
a desproporcionalidade entre o quantitativo de projetos em execução e o número de 
técnicos lotados na área competente para a referida análise”. 

 
Desse modo, a funcionalidade dos relatórios trimestrais está disponível apenas 

para os projetos que foram apresentados por meio do Salic e que não passaram por 
alterações na planilha orçamentária durante sua execução, o que está acarretando a sua 
subutilização. O mesmo ocorre com as prestações de contas, que somente podem ser 
apresentadas por meio do Salic para os projetos cujas planilhas da proposta não foram 
alteradas. Caso contrário, a prestação de contas é integralmente apresentada em papel. 

 
Complementarmente, a Instrução Normativa nº 01/2013 também prevê, em seu 

art. 77, a fiscalização da execução dos projetos: 

“Art. 77. A execução do projeto será fiscalizada por meio de auditorias, 
vistorias in loco e demais diligências de acompanhamento, que serão 
realizadas diretamente pelo MinC, por suas entidades vinculadas, ou mediante 
parceria com outros órgãos federais, estaduais e municipais. 
§ 1º As diligências previstas no caput serão lavradas em relatório de 
fiscalização circunstanciado, que deverá integrar os autos e ser anexado no 
Salic. 
§ 2º Caso necessário, a Coordenação-Geral regimentalmente competente pelo 
acompanhamento e fiscalização de projetos poderá notificar o proponente a 
prestar esclarecimentos no prazo de vinte dias, nos termos do art. 107 desta 
Instrução Normativa.” 

 

Por meio do Memorando nº 186/2015/GAB/SEFI/MinC, de 08/05/2015, a Sefic 
também informou que: 

“1. A partir de 2012 (e até 2014), a SEFIC passou a realizar vistorias com o 
objetivo de orientar os proponentes/convenentes quanto à legislação aplicável 
de modo a mitigar os riscos de desvios técnico-financeiros por falta de 
conhecimento dos executores. Assim, passou-se a selecionar instituições cujos 
projetos já tinham obtido captação superior a 20% do valor aprovado em pelo 
menos um dos seus projetos em execução (percentual que, de acordo com as 
Instruções Normativas/MinC n. 01/2012 e 01/2013, permite dar início às ações 
do projeto). Além disso, proponentes cujos projetos ainda não haviam obtido 
o percentual citado, também selecionados para a ação, poderiam, no futuro, 
iniciar a execução das atividades programadas com margem de erro 
consideravelmente reduzida, sendo diminuídas as chances de ocorrer desvios 
na execução e dano ao Erário. Nesse contexto, as vistorias in loco também 
passaram a ser denominadas visitas técnicas (o foco não era a execução   do 
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projeto propriamente dita, mas o preparo do proponente para executar o 
projeto de acordo com a legislação). 

 
2. No início de 2014, houve a previsão de emissão de 700 relatórios de vistoria 
(visitas técnicas). Contudo, a meta estipulada não foi atingida por causa da 
diminuição da força de trabalho (evasão de servidores) e mudança dos 
gestores da Secretaria.” 

 
Nesse contexto, as vistorias “in loco” também passaram a ser denominadas 

visitas técnicas (o foco não era a execução do projeto propriamente dita, mas o preparo 
do proponente para executar o projeto de acordo com a legislação). 

A SAv apresentou os seguintes quantitativos de vistorias “in loco” planejadas e 
realizadas nos últimos exercícios para verificação de cumprimento físico do objeto dos 
projetos incentivados: 

 

Secretaria do Audiovisual - SAv 
Fiscalizações 2011 2012 2013 2014 

Planejadas Não houve * 0 * 50 * 58 
Executadas Não houve * 16 * 15 * 62 
Fonte: Memorando nº 62/2015/ SAv/MinC, de 06/05/2015. 

Complementarmente, informa que, em 31/12/2014, dispunha de 348 projetos em 
execução, de modo que foram planejadas vistorias para 16,66% e foram executadas 
vistorias em 17,81%. 

Já a Sefic, todavia, não informou o quantitativo de projetos em execução ao final 
do exercício de 2014, de modo que não é possível calcular a representatividade das 
fiscalizações face ao universo de projetos fiscalizáveis: 

 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - Sefic 

Fiscalizações 2011 2012 2013 2014 
Planejadas 48 233 600 700 
Executadas 48 233 609 590 
Fonte: Memorando nº 186/2015/GAB/SEFI/MinC, de 08/05/2015 

 

O que se observa é que, quantitativamente, nos últimos dois exercícios, a SAv 
conseguiu iniciar rotina de realização de vistorias aos projetos e que a Sefic manteve 
estável o número de vistorias realizada. 

 
Na avaliação da gestão 2013 da SAv, constatou-se a “ausência de efetivo 

monitoramento e fiscalização adequada da execução dos projetos audiovisuais 
beneficiados com recursos de renúncia de receitas”, pois a meta de fiscalização não havia 

sido atingida. Foi realizada também análise sobre a adequação das fiscalizações 
empreendidas pela Unidade e se identificou a realização de fiscalizações que não 

abordavam a avaliação do cumprimento do objeto e que se limitavam apenas análises 
documentais, as quais já seriam realizadas no momento da análise da prestação de contas. 

 
Verificou-se também a ocorrência de fiscalizações que incidiram em objetos que 

já estavam concluídos, tornando essa ação de acompanhamento intempestiva e 
antieconômica, pelo que se concluiu pela necessidade de aprimoramento das técnicas de 
vistoria dos objetos e de registro dessas vistorias por parte da equipe de fiscalização, de 
modo que as peculiaridades dos projetos audiovisuais, que justificariam a manutenção de 
uma secretaria finalística específica, fossem consideradas nas vistorias realizadas. 

 
Em razão disso, recomendou-se a SAv: 
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“Recomendação 001: 
Operacionalizar a sistemática de monitoramento à distância dos 
projetos de audiovisual em execução, preferencialmente em período 
trimestral, tendo como objeto de análise os relatórios trimestrais 
apresentados pelos proponentes sobre a execução do objeto, 
confrontando as informações com o plano de execução ou outros itens 
que julgar necessário e, se a proponente ou beneficiária não efetivou, 
quando alcançada pela norma, a inclusão do relatório trimestral, 
adotar as diligências e as sanções previstas na Instrução Normativa 
MinC nº 01/2013, se for o caso.” 

 

No Relatório de Gestão da Secretaria-Executiva o não atendimento à 
recomendação é justificado pela inadequação do Salic cujos módulos de “execução dos 
projetos ainda não foram totalmente homologados e nem apresentados para o usuário 
interno, exceto o de fiscalização, prorrogação e análise das peças/material de 
divulgação”. 

 
Já a recomendação 002 informava: 

 
“Recomendação 002: 
Para os casos de fiscalização “in loco” dos projetos de audiovisuais 
apoiados com renúncia de receitas, para aferir a regularidade na 
execução do objeto, estabelecer programa de fiscalização que 
considere como requisitos de seleção os projetos em andamento com 
pelo menos 50% de captação ou outro percentual que julgar pertinente, 
desde que não concluídos, pautando-se pelos critérios de 
materialidade, relevância e criticidade e pela capacidade operacional 
da Unidade.” 

 
Para ao seu não atendimento, a unidade justifica que “só foi possível elaborar 

um plano de fiscalização in loco para o segundo semestre de 2014” e que esse plano foi 
“mais emergencial do que conceitual, considerando ainda que para o primeiro semestre 
de 2014 foi praticamente impossível emplacarmos uma programação mais abrangente, 
em vista dos eventos de grande porte realizados no país que elevaram custos de 
passagens e diárias”. Como providência, informa que “será pautada a discussão no 
âmbito da SAv [para] a elaboração de um programa de fiscalização com definição de 
critérios objetivos que permitam a aferição quanto a regularidade na execução do objeto 
dos projetos audiovisuais”. 

 
A recomendação 003, por sua vez, informa: 

“Recomendação 003: 
Para os casos de fiscalização “in loco”, desenvolver modelo objetivo 
de checagem com foco no ateste da execução do objeto conforme o 
aprovado e no cumprimento do plano de distribuição, se for caso, ou 
outros itens relacionados ao cumprimento do objeto que julgar 
pertinente.” 

 
Assim, retomando-se a avaliação sobre a adequação do Salic para o modelo de 

acompanhamento definido pelo MinC, o que se verifica é que o sistema não só não está 
adequado para o acompanhamento à distância, por meio da apresentação e avaliação dos 
relatórios trimestrais, como também não se mostra suporte adequado para o registro das 
vistorias “in loco” realizadas. 

 
Como já informado, à época se identificou a necessidade de que as vistorias da 

SAv considerassem os seus objetos, ou seja, a área audiovisual, que é o que justifica a 
existência  de  estrutura  específica  da  SAv  (relembre-se  que  todas  das  demais áreas 
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culturais tem os incentivos concedidos pela Sefic) e a construção de formulário específico 
e direcionado seria uma alternativa para aprimorar as fiscalizações que, segundo a 
unidade, eram realizadas por servidores que nem sempre tem capacitação na área 
audiovisual. A criação do formulário, portanto, seria uma maneira de se buscar a 
sedimentação do conhecimento de maneira institucional. 

 
Por fim, informe-se que, a fim de buscar mitigar a falta de recursos financeiros 

para o custeio de diárias e passagens para os servidores do órgão central realizarem as 
vistorias, recomendou-se à SAv que, após a elaboração do programa de fiscalização e do 
estabelecimento de modelo objetivo de avaliação, a unidade avaliasse “as unidades do 
Ministério que se situam próximas ao local de execução dos projetos selecionados” para 
as quais poderia “ser delegada a competência de fiscalização para aplicar o modelo 
objetivo de checagem e avaliação, solicitando a intermediação da Secretaria-Executiva 
para a mobilização de tais unidades”. Sobre ela, a unidade informa no relatório de gestão 
que “a recomendação será observada nas discussões para elaboração do programa de 
fiscalização”. 

 
Percebe-se, portanto, que, em relação às recomendações pactuadas para o 

aprimoramento do acompanhamento dos projetos audiovisuais custeados por renúncias 
fiscais, a SAv não adotou providências efetivas que permitam considerar as 
recomendações atendidas. 

 
Finalmente, sobre o acompanhamento a ser realizado mediante parceria com 

outros órgãos federais, estaduais e municipais previsto pela IN MinC nº 01/2013 no já 
transcrito art. 77, registre-se que não houve fiscalização em projetos com parceria entre a 
SAv e esses órgãos. Já a Sefic informou que não houve fiscalizações realizadas em 
parceria, mas que, nos projetos relativos a bens tombados, a SEFIC solicita atuação das 
entidades vinculadas ao MinC (IPHAN e IBRAM) em cumprimento às atribuições legais 
desses órgãos. 

 
Assim, tem-se que, apesar de o modelo de acompanhamento preconizado pelo 

MinC pautar-se no acompanhamento à distância, ele não está sendo realizado de maneira 
efetiva por inadequação do sistema Salic; as vistorias “in loco” ainda necessitam de 
aprimoramento (não sendo possível se manifestar sobre a adequação do quantitativo de 
vistorias realizadas pela Sefic face ao quantitativo de projetos passíveis de 
acompanhamento); e que não houve avanços, em 2014, na realização do 
acompanhamento por meio de parcerias com outros órgãos. 

 
Causa 

 

Ausência de desenvolvimento do módulo de readequação do plano de  trabalho 
no Salic. 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Despacho nº 016/2015/DIC/SEFIC-MinC, de 04 de agosto de 2015, 
anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“(...) desde 2013, após o ingresso de novos servidores na Sefic para trabalhar com o 
acompanhamento e a prestação de contas de projetos culturais, este Ministério incentiva 
os proponentes a executarem e prestarem contas pelo sistema de informações. Porém, o 
MinC teve dificuldades, ainda em 2013 e 2014 com relação à implementação total   dos 
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módulos do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic), a exemplo do módulo 
de readequação do plano de trabalho, vez que que a grande maioria dos projetos passa 
por ajustes orçamentários durante sua execução, e as solicitações de readequações 
tiveram que ocorrer, boa parte em meio físico, resultando em um grande contingente de 
projetos ainda no papel. 

 
No entanto, atualmente, o SALIC tem condições de receber as propostas de readequações 
no sistema, fazendo com que não haja mais necessidade de envio de solicitações em meio 
físico, e estamos, desde abril/2015, em ambientes de testes no sistema, verificando 
necessidades de ajustes. 

 
Pretendemos assim até o final do mês de agosto/2015 ter o resultado de um ‘teste piloto’ 
de análises de prestações de contas realizadas via sistema, para que, diante do resultado, 
possamos planejar e implementar a realocação de força de trabalho para o efetivo 
acompanhamento dos projetos, por meio das análises/validações dos relatórios 
trimestrais e treinamento, em larga escala, para os servidores alocados. 

 
Importante citar que já se encontra em plena capacidade de uso no Salic funcionalidades 
que aumentam o controle e a segurança na gestão dos projetos incentivados, de tal forma 
que permitem aos proponentes, por meio do Salic, realizar o Relatório Trimestral 
inserindo a prestação de contas durante a execução do projeto; a readequação do projeto 
e os remanejamentos do valor orçado, conforme se segue: 

 
I. Relatório Trimestral: 

a. Implementado e disponibilizado no Salic em dezembro de 2012, sendo que o 
envio pelo sistema do Relatório Trimestral iniciou-se a partir de maio de 2013. 
b. Alia-se como complementação das informações do Relatório Trimestral, de 
forma a atender os artigos de acompanhamento do projeto, de que trata a 
Instrução Normativa nº 01/2013, foi também implementado e disponibilizado no 
Salic a funcionalidade que: 

i. Permite ao proponente efetuar a comprovação financeira, 
simultaneamente durante cada etapa da execução do projeto; 
ii. Possibilita ao proponente relatar o passo a passo dos pagamentos 
realizados, para cada item da planilha orçamentária aprovada; 
iii. Permite anexar as comprovações fiscais dos gastos do projeto 
referentes a cada item executado; 
iv. Possibilita ao MinC tratar, analisar e acompanhar o projeto, por meio 
do referido relatório e da comprovação financeira, e conforme for o caso, 
fazer as devidas diligencias pelo sistema. 

 
II. Módulo de readequação de plano de trabalho 
a) A readequação do plano de trabalho encontra-se implementada no Salic, sendo que 
no respectivo módulo, também foram implementadas outras readequações para o 
projeto, como: 

1. acessibilidade, 
2. agência bancária, 
3. alteração do proponente, 
4. alteração de razão social, 
5. democratização de acesso, 
6. especificação técnica, 
7. estratégia de execução, 
6. etapas de trabalho, 
9. ficha técnica, 
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10. impacto ambiental, 
l1. justificativa, 
12. local de realização, 
13. nome do projeto, 
14.objetivos, 
15. período de execução, 
16. planilha orçamentária, 
17. plano de distribuição, 
18. plano de divulgação, 
19. resumo do projeto; e 
20. sinopse da obra 

 
b) Com relação à planilha orçamentária, pode-se remanejar os valores dos itens da 
respectiva planilha, sendo: 

1. No limite legal de 20% para mais ou para menos do que foi inicialmente 
previsto para cada item, não podendo modificar o valor total do orçamento 
aprovado; 
2. No caso das alterações acima dos respectivos 20%, devem ser submetidas 
previamente ao MinC, conforme art. 65 da Instrução Normativa nº 1/2013. 

 
Cabe ressaltar que se tratam de implementações de procedimentos, sistemicamente 
encadeados, que visam facilitar o trabalho dos agentes culturais, qualificam os processos 
internos do Ministério da Cultura e certamente representarão um elevado ganho de 
produtividade para os seus servidores. 

 
Além disso, tais procedimentos repercutem internamente e externamente nos processos 
burocráticos, com destaque para: 

a) Diminuição considerável de correspondências; 
b) Eliminação de comunicações fora do Salic; 
c) Concentração de todos os atos processuais e registros em um único ambiente 
do sistema, referente aos processos acima referenciados; e 
d) Redução de formulários em papel. 

 
Diante desse novo panorama, pode-se observar que o Ministério da Cultura está atuando 
de forma a dar mais celeridade no atendimento, por meio das ações implementadas no 
Salic, possibilitando assim, mais confiabilidade e tempestividade nas análises técnicas, 
encaminhamento e validação das respostas de diligências e, sobretudo, integram-se as 
informações do projeto e do proponente com mais segurança, no momento da prática dos 
atos processuais por meio do Salic.” (grifos no original) 

 
Adicionalmente, houve também manifestação da SAv pelo Memorando nº 

23/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 14 de agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 
/SE/MinC, de 19 de agosto de 2015: 

 
“Esta unidade continua atuando junto à unidade gestora do Sistema SALIC, no sentido 
de obter o seu aperfeiçaamento às necessidades de gestão, acompanhamento e controle 
dos projetas. Não obstante, informamos que a unidade gestora do referido sistema e, 
portanto, a unidade a ser demandada, é a Coordenação-Geral de Tecnologia e 
Informação/SPOA/SE. 
(;...) 
A SAv se manifesta em acordo com a recomendação [nº 4], ressalvando apenas que é 
preciso considerar que além da deficiência no sistema de gestão (SALIC) também há 
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grandes dificuldades em relação a recursos financeiros para custear possíveis 
deslocamentos.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da Unidade demonstra que estão em andamento ações para a 

melhoria do Salic, com o consequente fortalecimento dos controles internos da gestão. 
Os resultados da implantação dessas melhorias no Salic serão acompanhados no plano de 
providências da Unidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar, a este controle interno, a listagem dos Pronacs que 
utilizaram o módulo de readequações do Salic, os resultados dos testes-piloto que estão 
sendo realizados, bem como os ajustes implementados a partir desses testes para a 
melhoria do módulo de readequações do sistema. 

 
Recomendação 2: Após o desenvolvimento e implantação do módulo de readequações, 
desenvolver ferramenta de consulta gerencial que demonstre às unidades os projetos cujos 
relatórios trimestrais estão em atraso, bem como que gere alertas (como o envio de e- 
mails automáticos, por exemplo), para as proponentes e para as áreas responsáveis pelo 
acompanhamento dos projetos, informando a proximidade dos prazos para apresentação 
dos relatórios. 

 
Recomendação 3: Estabelecer mecanismos, mediante alteração da instrução normativa 
regulamentadora e do desenvolvimento de ferramenta no Salic, para que os proponentes 
sejam diligenciados em razão da omissão no dever de apresentar os relatórios trimestrais 
e, caso permaneçam em omissão, após prazo a ser normatizado, o Salic, automaticamente, 
registre a sua inadimplência. Atrelado ao desenvolvimento do registro automatizado da 
inadimplência, desenvolver ferramenta de aviso (geração de alerta) para que a unidade 
responsável pelo acompanhamento do projeto seja cientificada. 

 
Recomendação 4: A partir do levantamento de dados gerenciais sobre os projetos que 
apresentaram os relatórios trimestrais e dos projetos em omissão, estabelecer 
planejamento para acompanhamento desses projetos, seja mediante diligências via 
sistema, mediante vistoria "in loco" para verificar a regularidade do cumprimento dos 
objetos pactuados ou, ainda, para a realização interlocuções ou de visitas técnicas 
(instrutivas) com enfoque no preparo do proponente para executar o projeto de acordo 
com a legislação. 

 
 

3.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Análise das providências sobre a não apresentação de prestação de contas: 
necessidade de aprimoramento normativo e do Salic. 

 
Fato 

 
Ao longo do exercício de 2014, 24 projetos sob responsabilidade da SAv não 

apresentaram prestações de contas (PC), quantos aos projetos a cargo da Sefic, foram 231 
(projetos com data-limite para a apresentação da prestação de contas dentro do exercício 
de 2014, mas que não a apresentaram). 
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Foi elaborada amostra aleatória não probabilística de 20 dos 255 projetos (total 
de 7,84%), para os quais foram realizadas consultas ao Salic para identificar as 
providências que ambas unidades adotaram em razão dessa omissão, pelo que se 
verificou: 

 
Secretaria do Audiovisual - SAv 

 
 
N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
para a 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 

 
Resultado da consulta ao projeto 

 
 

Resultado da consulta ao 
proponente 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

1180 
41 

 
 
 
 
03/03/2 

014 

 
 
 
 
24/07/20 

15 

O projeto está na situação “E23 - 
Inadimplente Situação ajustada pelo 
sistema. Proponente inabilitado” desde 
03/03/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

 
 

O proponente 08.658.479/0001-60 
Canal  Contemporâneo 

Criações Artísticas em Rede Ltda não 
possui outras propostas e/ou projetos 
em tramitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0931 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/03/2 

014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/07/20 

15 

 
 
 

O projeto está na situação "E23 – 
Inadimplente - Situação ajustada pelo 
sistema. Proponente inabilitado. Anexado 
no Salicweb, em 26/12/2014, o Ofício nº 
132/2014, que trata do indeferimento da 
solicitação de prorrogação de captação", 
desde 03/03/2014. 
A informação mais recente registrada no 
Salic é Ofício datado de 26/12/2014, por 
meio do qual a SAv informa o 
indeferimento de reiterado pedido de 
prorrogação de prazo para captação e 
recomenda e imediata entrega da 
prestação de contas final do projeto. 
Todavia, até a data da consulta ao sistema 
não havia registro de recebimento da PC. 

O proponente de CPF nº  ***.051.521- 
** possui propostas em andamento, 

mas possui o Pronac 09-1919 que está 
na  situação  “E23  -   Inadimplente 

Em 24/02, Ofício nº 
0.798/2015 - 
CGAAV/DIC/SEFIC/MINC: Fornece 
esclarecimentos quanto aos prazos do 
projeto, solicita envio da Prestação de 
Contas Final e de carta de anuência 
para recolhimento de recurso ao Fundo 
Nacional da Cultura (FNC)”, desde 
29/12/2014. 
Não há registro de liberação de 
movimentação dos recursos na aba 
“liberação”. Todavia foi anexado o 
Ofício nº 798/2015 da Sefic que 
indefere pedido de prorrogação para 
captação de recursos e solicita “o envio 
de carta de anuência para 
recolhimento do recurso remanescente 
em Conta Movimento ao Fundo 
Nacional da Cultura (FNC), bem como 
da Prestação de Contas Final”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1106 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/03/2 

014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/07/20 

15 

 
 
 
 
 
 
 

O proponente está inabilitado. O projeto 
está na situação “E23 – Inadimplente - 
Situação ajustada pelo sistema. 
Proponente inabilitado”, desde 
03/03/2014. 

O proponente 06.292.764/0001-84 - 
Cooperativa Cultural Brasileira - 
Cooperativa De Producao Cultural 
possui diversas propostas na situação 
“enviada ao MinC para avaliação” e 
merecem destaque os seguintes 
projetos: 
- Pronac 102476: situação “E23 - 
Inadimplente    Situação     ajustada 
pelo sistema. Proponente inabilitado”, 
desde 04/03/2013. Captou menos de 
20% dos recursos autorizados. 

- Pronac 100533: situação “E20 - 
Inadimplente - não respondeu a 

diligência da  Prestação  de  Contas 
Em 27/04, Ofício nº 

1.558/2015 - 
COAIF/CGAAV/DIC/SEFIC/MINC: 
Comunica aprovação da substituição 
das cidades de Joinville (SC) e Foz do 
Iguaçu (PR) pelas cidades de Salvador 
(BA)     e     Brasília     (DF)”,     desde 
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Secretaria do Audiovisual - SAv 

 
 
N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
para a 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 

 
Resultado da consulta ao projeto 

 
 

Resultado da consulta ao 
proponente 

     11/10/2013. Captação, em 2011, de 
98,98% dos recursos aprovados. 
- Pronac 096238: situação “E23 – 
Inadimplente - Situação ajustada pelo 
sistema. Proponente inabilitado”, desde 
04/03/2013. 

 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - Sefic 

 
N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 
 

Resultado da consulta ao projeto 

 
Resultado da consulta ao 

proponente 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
1282 

37 

 
 
 

 
31/12/2 

014 

 
 
 

 
22/07/20 

15 

O projeto nº 128237 está “E23 – 
Inadimplente”, com o registro da 
providência tomada “expirou o prazo para 
apresentar a prestação de contas do projeto 
- proponente inabilitado” em 02/12/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

 
Todavia, consta no Salic o projeto nº 
137935, para o mesmo proponente de 
CNPJ   nº   13.683.007/0001-05,    cuja 
autorização para captação residual de 
recursos data de 07/01/2015, ou seja, 
quando o proponente já estava 
inadimplente em razão da não 
apresentação da prestação de contas do 
projeto 12-8237. 

 
 
 

 
5 

 
 
 
 

1180 
80 

 
 
 
 
29/11/2 

014 

 
 
 
 
22/07/20 

15 

Não foram identificadas diligências no 
Salic e a prestação de contas ainda não foi 
apresentada. O projeto está com o registro 
“E23 – Inadimplente” desde 25/02/2015. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

O proponente de CPF nº ***.093.939- 
** possui um projeto arquivado e não 
possui outras propostas em tramitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0351 
96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/10/2 

014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/07/20 

15 

 
 
 
 
 
 

O projeto está na situação “E23 - 
Inadimplente - expirou o prazo para 
apresentar a prestação de contas do projeto 
- proponente inabilitado” desde 
01/10/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

O proponente 03.300.207/0001-70 
Fundação Cinema RS – Fundacine 
possui uma proposta arquivada e uma 
proposta (Pronac 14-08025 – 
“Rodacine 6º Edição - Centro Sul e 
Fronteira Oeste”) na situação “enviada 
ao MinC p/ avaliação”, mas sem 
registro de avaliação ou de 
transformação em projeto. 
A entidade possui também outros 24 
projetos em situações diversas. 
Destacam-se: 
- Pronac 09-6679 “Rodacine 5ª edição” 
na situação “E18 - Avaliação Técnica 
do Relatório Final - P.C. - Projeto 
encaminhado para análise técnica, 
conforme DESPACHO nº 120/2013 - 
CPCPIF/CGFPA/SAv/MinC”, desde 
20/06/2013; e 
- Pronac 05-5633 “Cinema para Todos” 
na situação “E24 - Apresentou 
prestação de contas   Enviada 
Carta /CPC nº 614 em 18/08/2008, 
acusando recebimento do complemento 
da Prestação de Contas Final, aguarda 
análise financeira e análise técnica”, 
desde 18/08/2008. 
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Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - Sefic 

 
N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 
 

Resultado da consulta ao projeto 

 
Resultado da consulta ao 

proponente 

 
 
 
 

7 

 
 
 

1101 
31 

 
 
 

29/09/2 
014 

 
 
 

22/07/20 
15 

O projeto está com o registro "E23 - 
Inadimplente" desde 01/09/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

O proponente 11.377.700/0001-16 
Fábrica do Samba - Mostras Musicais 
LTDA possui outras duas propostas 
arquivadas e uma (Pronac nº 17-7764 – 
projeto “Cais”) na situação “enviada ao 
MinC p/ avaliação”, mas sem registro 
de avaliação ou de transformação em 
projeto. 
As demais propostas e projetos estão 
arquivados. 

    O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
    Inadimplente   -   expirou   o   prazo  para  
    apresentar a prestação de contas do projeto 
    - proponente inabilitado” desde  
 

8 

 
1226 

87 

 
29/09/2 

014 

 
22/07/20 

15 

01/09/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 

O proponente de CPF nº  ***.372.503- 
** não possui outros projetos nem 
outras propostas em andamento. 

    A prestação de contas não foi apresentada  
    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
   22/07/20 O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
   15 Inadimplente    expirou    o    prazo   para  
    apresentar a prestação de contas do projeto 
 
 

9 

 

1220 
71 

 

31/07/2 
014 

 - proponente inabilitado” desde 
02/07/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 

O proponente 20.208.013/0001-68 
Casa de Jucelino não possui propostas 
em tramitação e possui outros nove 
projetos em situações diversas, nenhum 
em execução. 

    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
   22/07/20 O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
   15 Inadimplente   -   expirou   o   prazo  para  
    apresentar a prestação de contas do projeto 
 

1 
0 

 

1012 
803 

 

29/06/2 
014 

 - proponente inabilitado” desde 
02/06/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 

O proponente 04.574.300/0001-35 
Fundação Mario Covas não possui 
propostas em tramitação e possui outros 
seis projetos em situações diversas, 
nenhum em execução. 

    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
    O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
    Inadimplente   -   Situação   ajustada pelo  
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde  
    03/03/2014. O proponente 07.263.605/0001-14 

1 
1 

1011 
842 

01/03/2 
014 

22/07/20 
15 

Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 

Editora Decor Ltda não possui 
propostas em tramitação e possui outros 
30 projetos, nenhum com omissão    na 

    A prestação de contas não foi apresentada apresentação de prestação de contas. 
    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
 
 

1 
2 

 
 

1112 
29 

 
 
01/03/2 

014 

 
 
22/07/20 

15 

O projeto está na situação “E23 - 
Inadimplente - Situação ajustada pelo 
sistema. Proponente inabilitado”, desde 
03/03/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 

O proponente 11.273.016/0001-94 
Zivko Produções Artísticas e Culturais 
Ltda EPP treze propostas arquivadas e 
dois projetos, para custeio pelo Fundo 
Nacional de Cultura, com situação de 
“G51    -    Edital    -    Encaminhado  a 
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Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - Sefic 

 
N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 
 

Resultado da consulta ao projeto 

 
Resultado da consulta ao 

proponente 

    A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não há novas tramitações do processo 
registradas no Salic após essa data. 

Comissão de Avaliação” ainda em 
2013, mas sem registro de tramitação. 

    O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
    Inadimplente   -   Situação   ajustada pelo  
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde O proponente 08.940.880/0001-98 
    03/03/2014. Zadig Promoções de Eventos Culturais 

1 
3 

1144 
89 

01/03/2 
014 

22/07/20 
15 

Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 

Ltda possui três propostas em 
tramitação na situação de “enviada ao 
MinC p/ avaliação” e possui outros  22 

    A prestação de contas não foi apresentada projetos,   nenhum   com   omissão   na 
    até a data da consulta. apresentação de prestação de contas. 
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
     O proponente 08.668.639/0001-51 
     Entreatos Agência cultural possui treze 
     projetos, dos quais se destacam: 
     -   Pronac   10-2433   “Mostra   de Arte 
     Cênicas  na  Semana  Ticket  é Cultura 
    O   projeto   está   na   situação   “E23     - (Art.  18)  2011”  que  está  na situação 
    Inadimplente Situação ajustada pelo “E23 - Inadimplente - Situação ajustada 
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde pelo  sistema.  Proponente inabilitado” 
    03/03/2014. desde 04/03/2013. Não há  diligências, 
    Não   há  registro   de  diligência  na   aba não há prestação de contas apesar de  a 
    “diligência projeto” sobre a ausência    de data final para a execução do     projeto 
    prestação de contas. ter-se dado em 31/01/2012. 

1 
4 

1144 
93 

01/03/2 
014 

22/07/20 
15 

A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 
Não  há  novas  tramitações  do  processo 

- O Projeto 070548 “Espaço Cultural 
CPFL 2007 – Artístico” está na situação 
“C09    -    Projeto    fora    da    pauta - 

    registradas no Salic após essa data. Proponente  Inabilitado”  e  se encontra 
     na Gerência 2 do Passivo. 
    Captações   realizadas   de   28/12/2011 a  
    27/12/2012. Prazo para captação -  Projeto  086784  “Mostra  de    Artes 
    prorrogado em 24/01/2013 (publicação da Cênicas na Semana Ticket  é  Cultura” 
    Portaria nº 32 na página 95 do DOU dessa está  na  situação  “E13  -  Projeto   em 
    data). execução -    Encerrado prazo de 
     captação  09/05/13” desde 09/05/2013. 
     Não  há  registros  de  apresentação  de 
     prestação   de   contas,   de    diligência 
     cobrando  a   sua  apresentação  ou   de 
     prorrogação do prazo de execução. 

    O projeto está na situação “E23 -  
    Inadimplente   -   Situação   ajustada pelo  
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde  
    03/03/2014.  

1 
5 

1153 
39 

01/03/2 
014 

23/07/20 
15 

Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 

O proponente de CPF nº  ***.974.538- 
** não possui outros projetos e 
propostas em andamento. 

    A prestação de contas não foi apresentada  
    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
    O   projeto   está   na   situação   “E23     -  
    Inadimplente   -   Situação   ajustada pelo  
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde  
 

1 
6 

 
1191 

35 

 
01/03/2 

014 

 
23/07/20 

15 

24/03/2014. 
Não há registro de diligência na aba 
“diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 

O proponente de CPF nº  ***.281.446- 
** não possui outros projetos em 
andamento, mas há propostas “enviadas 
ao MinC para avaliação” no Salic. 

    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
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N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 
 

Resultado da consulta ao projeto 

 
Resultado da consulta ao 

proponente 

    O projeto está na situação “E23 - O proponente 02.988.060/0001-90 
    Inadimplente    Situação    ajustada    pelo ANLEAL PRODUCOES 
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde ARTISTICAS   LTDA   –   EPP possui 
    03/03/2014. diversos  projetos  com  prestações   de 
    Não   há  registro   de  diligência  na   aba contas em análise e um inadimplente: 
    “diligência projeto” sobre a ausência    de - Pronac 114156 está na situação  “E20 
    prestação de contas. -   Inadimplente   -   não   respondeu   a 

1 1220 01/03/2 23/07/20 A prestação de contas não foi apresentada diligência   da   Prestação   de   Contas. 
7 06 014 15 até a data da consulta. Situação ajustada pelo sistema. 

    Não  há  novas  tramitações  do  processo Proponente    inadimplente    por    não 
    registradas no Salic após essa data. atender diligência”, desde 30/12/2013. 
     O  proponente  também  possui  quatro 
     propostas   “enviadas   ao   MinC  para 
     avaliação”  no  Salic  (uma  delas  com 
     prazo de execução para o ano de 2015 - 
     Pronac 186793). 

   23/07/20 O   projeto   está   na   situação   “E23     - O proponente 05.862.360/0001-16 
   15 Inadimplente Situação ajustada pelo “Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda 
    sistema.  Proponente  inabilitado”,  desde –  ME” possui projetos com  prestação 
    03/03/2014. de contas em análise, no qual se destaca 
    Não   há  registro   de  diligência  na   aba o Pronac 106425 está na situação “E20 

1 
8 

1220 
34 

01/03/2 
014 

 “diligência projeto” sobre a ausência de 
prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 

- Inadimplente - não respondeu a 
diligência da Prestação de Contas. 
Situação     ajustada     pelo     sistema. 

    até a data da consulta. Proponente    inadimplente    por    não 
    Não  há  novas  tramitações  do  processo atender diligência”, desde  11/10/2013, 
    registradas no Salic após essa data. para  o  qual  não  há  registros  na  aba 
     “diligências”, mas ofício de  diligência 
     anexado ao menu “arquivos”. 

   23/07/20 O   projeto   está   na   situação   “E23     - O proponente de CPF nº  ***.058.809- 
   15 Inadimplente   -   expirou   o   prazo  para ** possui também outro projeto 146966 
    apresentar a prestação de contas do projeto na   situação   “E10   -   Autorizada    a 
    - proponente inabilitado”, desde captação total dos recursos Prorrogação 
    16/12/2014. aprovada”,  desde  03/07/2015.  Não há 

1 1269 01/03/2  Não   há  registro   de  diligência  na   aba propostas em tramitação. 
9 86 014  “diligência projeto” sobre a ausência    de  

    prestação de contas.  
    A prestação de contas não foi apresentada  
    até a data da consulta.  
    Não  há  novas  tramitações  do  processo  
    registradas no Salic após essa data.  
   23/07/20 O projeto está na situação “E23 - O proponente 13.265.855/0001-96 
   15 Inadimplente - Situação ajustada pelo Associação  Cultural  Nippo Brasileira 
    sistema. Proponente inabilitado”, desde de Salvador possui também os 
    03/03/2014. Proponente inabilitado”, seguintes projetos que merecem 
    desde 03/03/2014. O prazo de execução destaque: 
    se estendia de 20/01/2013 a 20/02/2014.  
    Captou recursos em 15/07/2013. -  Pronac  118503  “Festival  Anual  da 
     Cultura  Japonesa  de  Salvador  –    VI 
    Não   há  registro   de  diligência  na   aba Edição”: situação “E23 -  Inadimplente 
    “diligência projeto” sobre a ausência    de -  expirou  o  prazo  para  apresentar   a 

2 
0 

1286 
10 

01/03/2 
014 

 prestação de contas. 
A prestação de contas não foi apresentada 
até a data da consulta. 

prestação de contas do projeto - 
proponente inabilitado”, desde 
02/02/2015. 

    Não há novas tramitações do processo O  prazo  de  execução  se  estendia  de 
    registradas no Salic após essa data. 07/01 a 31/12/2014. 
     Captou recursos em 08 e 22/08/2012. 

     -  Pronac  140660  “Festival  Anual  da 

     Cultura  Japonesa  de  Salvador  – VIII 
     Edição”: situação “E23 -  Inadimplente 
     -  expirou  o  prazo  para  apresentar   a 
     prestação   de   contas   do   projeto     - 
     proponente inabilitado”, desde 
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N 
º 

 
Nº 

Pron 
ac 

Data- 
limite 
aprese 
ntação 
da PC 

 
Data da 
consulta 
ao Salic 

 
 

Resultado da consulta ao projeto 

 
Resultado da consulta ao 

proponente 

     01/06/2015. O prazo de execução se 
estendia de 10/01 a 30/04/2015. 
Captou recursos em 12/08/2014 (com 
base na portaria de autorização nº 338, 
de publicada na página 58, Seção 1 do 
DOU de 30/05/2014 a 31/12/2014). 
Teve o prazo de captação prorrogada 
para o período de 01/01 a 30/04/2015 
por meio da Portaria nº 9, de 
08/01/2015, publicada no DOU de 
09/01/2015, Seção 1, páginas 18-31. 

 
- Pronac 1411119 “Festival Anual da 
Cultura Japonesa de Salvador – Edição 
2015”. 
Recebeu autorização para captação em 
23/12/2014 pela Portaria nº 836, de 
22/12/2014 (DOU 1 página 17 de 
23/12/2014). Seu prazo de captação foi 
prorrogado para o período de 01/01 à 
31/12/2015 por meio da Portaria nº 9, 
de 08/01/2015, publicada no DOU de 
09/01/2015, Seção 1, páginas 18-31. 

 

Sobre a não apresentação de prestações de contas, a Instrução Normativa nº 
01/2013 disciplina: 

“Art. 78. Em qualquer fase da execução do projeto, poderá o MinC 
determinar: 
I - a inadimplência do projeto, caracterizada pela omissão do 
proponente no atendimento às diligências; ou 
II - a inabilitação cautelar do proponente, com os efeitos previstos no 
art. 99 desta Instrução Normativa, por meio de decisão da autoridade 
máxima da Secretaria competente. 
§ 1º As medidas referidas no caput também podem ser aplicadas 
cumulativamente pela autoridade máxima da Secretaria competente e 
perduram enquanto as irregularidades não forem sanadas ou 
suficientemente esclarecidas. 
§ 2º Aplicada quaisquer das medidas, o proponente será 
imediatamente notificado a apresentar esclarecimentos ou sanar a 
irregularidade no mesmo prazo do art. 77, § 2º. 
§ 4º Decorrido o prazo do § 2º sem o devido atendimento da 
notificação, o MinC adotará as demais providências necessárias para 
a apuração de responsabilidades e o ressarcimento dos prejuízos ao 
erário. 
(...) 
Art. 81. Quando as contas e demais documentos comprobatórios do 
cumprimento do objeto do projeto não forem apresentados no prazo 
estipulado no § 1º do art. 75 desta Instrução Normativa, o MinC 
registrará a inadimplência do proponente, nos termos do inciso I do 
art. 78, e o notificará, uma única vez, para que regularize a prestação 
de contas em trinta dias, sob pena de reprovação. 
(...) 
Art. 99. Sem prejuízo de outras restrições ou sanções administrativas, 
a inabilitação do proponente resultará em impossibilidade de: 
I – autorização para captação de recursos, devendo suas propostas ou 
projetos culturais ser cancelados e arquivados na fase em que se 
encontrarem, caso ainda se encontrem pendentes de autorização; 
II – prorrogação dos prazos de captação dos seus projetos em 
execução; 
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III – captação de novos patrocínios ou doações para os seus projetos 
que não tenham cumprido os requisitos previstos no art. 53 desta 
Instrução Normativa para movimentação de recursos; e 
IV – recebimento de recursos decorrentes de outros mecanismos do 
Pronac previstos no art. 2º da Lei nº 8.313, de 1991. 
Parágrafo único. O disposto no presente artigo aplica-se também à 
inabilitação cautelar de que trata o art. 78 desta Instrução Normativa, 
enquanto perdurarem os fatos que a originaram.” 

 
A análise da IN MinC nº 01/2013 demonstra a necessidade de se esclarecer na 

norma quais as consequências da declaração de inadimplência, bem como de aprimorar 
os parâmetros do Salic para que o sistema reflita as regras contidas nos normativos. 

 
Comparando-se a IN com o resultado das consultas ao Salic enumeradas no 

quadro anteriores, verifica-se que o proponente do Pronac nº 12-6986, apesar de 
inadimplente desde 16/12/2014 em razão desse projeto, teve sua autorização para 
captação de recursos no projeto 14-6966 prorrogada em 03/07/2015 (mas não houve 
captação no período). 

 
Demonstra maior fragilidade, porém, a situação do proponente do Pronac nº 12- 

8610 que, apesar de inadimplente desde 03/03/2014, depois dessa data captou e recebeu 
autorização para captação de recursos e, de acordo com os registros do Salic na aba 
“Execução -> Dados bancários -> Liberação” recebeu autorização para movimentação 
dos recursos captados que atenderam o limite mínimo de 20%: 

 
Cronologia de inadimplência dos projetos do Proponente 13.265.855/0001-96 - Associação 

Cultural Nippo Brasileira de Salvador. 

 
03/03/2014 

 

Inadimplência do Pronac 12-8610 

 
12/08/2014  

Liberação de R$ 70.000,00 para movimentação pelo Pronac 14-0660 (27,27% do 
valor aprovado) 

 
09/01/2015 

 

Prorrogação do prazo de captação do Pronac 14-0660 

 
01/06/2015 

 

Inadimplência do Pronac 14-0660 

 
Fonte: Consultas ao Salic realizadas em 23 e 24 de julho de 2015 

 

Em relação aos Pronac nºs 12-8610, 11-8503 e 14-0660, percebe-se também que 
não há cronologia nos registros de inadimplência de acordo com os períodos de execução 

dos projetos dessa mesma proponente, o que demonstra que não tem sido dispensando 
tratamento gerencial aos projetos de uma mesma proponente, ou seja, cada projeto é 

tratado e acompanhado individualmente, sem análise integrada da tramitação dos demais. 
 

Em que pese o fato de a amostra representar pequena parcela do universo dos 
projetos com ausência de prestação de contas, os casos identificados ilustram a existência 

23/07/2015 
Pronac 12-8610 permanece sem apresentação de prestação de contas, mas a proponente 
continua podendo captar recursos pelo Pronac 14-11119. 

02/02/2015 
Inadimplência do Pronac 11-8503 

23/12/2014 
Autorização para captação pelo Pronac 14-11119 

11/08/2014 
Captação de recursos pelo Pronac 14-0660 

01/03/2014 
Final do prazo para prestação de contas pelo Pronac 12-8610 
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de fragilidades na etapa de monitoramento das omissões de prestação de contas no 
processo de concessão de incentivos fiscais. 

 
O que se verifica é que, no que diz respeito às fases de execução e de prestação 

de contas do projeto, o Salic é um sistema de cunho predominante registral, que faz com 
que muitos dos controles a serem adotados para a concessão dos incentivos dependam de 
ação humana, sem auxílio o próprio sistema. 

 
Inclusive os registros das situações dos projetos são realizados com base em 

extensa tabela de códigos, que pode ser obtida na aba “Relatórios -> Operacional -> 
Tabelas -> Situação” do Salic. Essa tabela informa o código (letra + dois números), a 
situação do projeto que ele representa e o estado do código (ativado, arquivado ou 
desativado). Dentre os códigos ativado que contém os termos “inadimplente” e 
“inabilitado” tem-se: 

 
Códigos ativados do Salic com os termos “inadimplente” e “inabilitado”. 

Código Situação 
C09 Projeto fora da pauta - Proponente Inabilitado 
D11 Projeto aprovado - Proponente inabilitado 
D32 Complementação aprovada - proponente inabilitado 
D38 CADIN - Inadimplente 
E20 Inadimplente - não respondeu a diligência da Prestação de Contas 
E23 Inadimplente 
E66 Inadimplente - por não responder diligência na avaliação do relatório cumprimento de objeto 
E69 Inadimplente - por não responder a diligência de fiscalização 
E71 Inadimplente - por não responder diligência solicitando o envio do relatório trimestral 
G20 Inadimplente - não respondeu a diligência da Prestação de Contas (FNC) 
G23 Convênio irregular - Conveniado inadimplente 
G33 Inadimplência Suspensa - Convênio 
H04 Proponente inadimplente 
L10 Prestação de contas reprovada - Inabilitação Prescrita 

Fonte: Consulta à aba “Relatórios -> Operacional -> Tabelas -> Situação” do Salic realizada em 
24/07/2015 

 

Não é possível, por meio da tabela, depreender corretamente, por exemplo, a 
diferença prática entre os códigos E23 e H04 e ressalte-se que nos Pronac nºs 126986 e 
128610 foi utilizado o código E23, que está relacionado à inadimplência, mas há a 
descrição “Inadimplente - expirou o prazo para apresentar a prestação de contas do 
projeto - proponente inabilitado” e “ Inadimplente - Situação ajustada pelo sistema. 
Proponente inabilitado”, desde 03/03/2014. Proponente inabilitado”. Todavia, 
inadimplência e inabilitação são situações diferentes, com efeitos diversos, previstas na 
IN MinC nº 01/2013 e que de modo algum são sinônimas. Ademais, não há qualquer 
código que, por sua descrição, represente a situação de inabilitação cautelar prevista no 
art. 78, inciso II, da referida IN. 

 
Em síntese, as análises demonstram que tanto a SAv quanto a Sefic tem adotado 

providências nos casos de omissão no dever de prestar contas, mas há fragilidades 
normativas e no suporte tecnológico prestado pelo Salic que permitiram que proponentes 
inadimplentes captassem e movimentassem recursos de outros projetos, o que eleva o 
risco de insucesso desses projetos. 

 
Por oportuno, registre-se que foi solicitada a apresentação da listagem dos 

projetos considerados críticos e que fosse informada a realização de fiscalizações sobre 
eles. A SAv informou que considera crítico um único projeto (Pronac nº 11-4084) que foi 
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suspenso cautelarmente em 2011. Já a Sefic informou que “de 2012 a 2014, a atuação 
da Sefic foi no sentido de orientar os proponentes por meio de visitas técnicas, com o 
objetivo de diminuir desvios de ordem técnica e financeira durante a execução dos 
projetos. Não há que se falar em projetos considerados críticos, pois o caráter educativo 
da ação tem como foco a capacitação dos proponentes para melhor executar seus 
projetos”, pelo que se conclui que os registros de inadimplência não são considerados 
como indicativo de necessidade de maior acompanhamento e orientação pelas unidades 
responsáveis. 

 
Causa 

 
Inadequação do Salic e da Instrução Normativa MinC nº 01/2013 para mitigar 

os riscos decorrentes da gestão de projetos por proponentes inadimplentes em razão da 
falta de prestação de contas de outros projetos. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Despacho nº 016/2015/DIC/SEFIC-MinC, de 04 de agosto de 2015, 

anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“Com base na Instrução Normativa 01/2013, deste Ministério, a inadimplência é 
utilizada para projetos e a inabilitação para proponentes. Abaixo discorremos um pouco 
a respeito dos artigos da lN referentes a essas matérias: 

 
A Instrução Normativa nº 01/2013 estabelece em seu artigo 81 a inadimplência para o 
projeto que não tenha tido a prestação de contas entregue dentro do prazo. Para esses 
casos, pode ocorrer, inclusive, a reprovação da prestação de contas. 

 

‘Art. 81. Quando as contas e demais documentos comprobatórios do cumprimento do 
objeto do projeto não forem apresentados no prazo estipulado no §1° do art. 75 desta 
Instrução Normativa o MinC registrará a inadimplência do proponente nos termos 
do inciso I do art. 78. e o notificará, uma única vez, para que regularize a prestação de 
contas em trinta dias, sob pena de reprovação.’ 

 
Em havendo a reprovação da prestação de contas e não havendo interposição de 
recurso em 10 dias, segundo o §1º do art. 97 da IN MinC 01/2013, o projeto segue 
inadimplente e o proponente então passa a ficar inabilitado. 

 
‘Art. 96. Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se inabilitação a sanção 
administrativa a que estão sujeitas as pessoas responsáveis por projetos culturais na forma 
do art. 20, §1º, da Lei nº 8.313. de 1991. 

 
Art. 97. A sanção de inabilitação terá duração de três anos e será aplicada nas hipóteses 
de projetos reprovados em orestaeilo de contas. 
Parágrafo único. A sação de inabilitação será aplicada justamente com a decisão referida 
no art. 86, estado sujeita ao mesmo recurso, na forma do art. 94 (redação alterada pela IN 
n° 1/2014/MinC) 

 
§1º A sanção de inabilitação será automaticamente aplicada dez dias após a publicação 
do ato referido no art. 86, caso não haja a interposição do recurso previsto no art. 94. 

 
§2º Com a interposição tempestiva do recurso previsto no art. 94, a decisão sobre a 
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aplicação da sanção de inabilitação será proferida concomitantemente ao efetivo 
julgamento. (NR)’ 

 
A inabilitação é uma sanção administrativa, aplicada em determinados casos, mediante 
decisão da autoridade máxima da Secretaria competente. Pode ser inabilitação 
cautelar, conforme o inciso II do artigo 78 da IN MinC 01/2013, ou resultante de 
reprovação da prestação de contas, conforme art. 97 acima descrito. 

 
‘Art. 78. Em qualquer fase da execução do projeto, poderá o MinC determinar: 
(...) 
II - a inabilitação cautelar do proponente, com os efeitos previstos no art. 99 desta 
Instrução Normativa, por meio de decisão da autoridade nuixima da Secretaria 
competente.’ 

 
Quando essa sanção é aplicada, segundo o art. 99 da IN MinC 01/2013, o proponente 
se vê diante de impossibilidades: 

 
‘Art. 99. Sem prejuízo de outras restrições ou sanções administrativas, a inabilitação do 
proponente resultará em impossibilidade de: 
I - autorização para captação de recursos, devendo suas propostas ou projetos culturais 
ser cancelados e arquivados na fase em que se encontrarem, caso ainda se encontrem 
pendentes de autorização; 
II- prorrogação dos prazos de captação dos seus projetos em execução; 
III - captação de novos patrocínios ou doações para os seus projetos que não tenham 
cumprido os requisitos previstos no art. 53 desta Instrução Normativa para movimentação 
de recursos; e 
IV - recebimento de recursos decorrentes de outros mecanismos do Pronac previstos no 
art. 2° da Lei nº 8.313, de 1991. 
Parágrafo Único. O disposto no presente artigo aplica-se também à inabilitação cautelar 
de que trata o art. 78 desta Instrução Normativa, enquanto perdurarem os fatos que a 
originaram.’ 

 
Portanto, uma vez que ainda não houve decisão da autoridade máxima da Secretaria com 
relação aos Pronacs 12-6986 e 12-8610, eles seguem inadimplentes. Para evitar que 
tivesse havido a autorização para captação para os projetos 14-6966, 14-0660 e 14- 
11119, os proponentes precisariam estar inabilitados, por meio de decisão da autoridade 
máxima da Secretaria competente.” (grifos no original) 

 
Análise do Controle Interno 

 
Como se observa, as análises se pautam na necessidade de melhorias no Salic 

para instrumentalizar corretamente a instrução normativa, sem, necessariamente, relatar 
falhas na norma. O referido sistema, como instrumento de apoio à gestão, ainda carece de 
ajustes para torna-lo mais gerencial e para que as informações nele registradas sejam 
dotadas de maior fidedignidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar mecanismo no Salic que impossibilite o registro ou que 
exija nível de autorização mais elevado ou que, pelo menos, gere um alerta para operador 
do sistema e para autoridade de nível hierárquico mais elevado, quando se tentar registrar 
a liberação de movimentação de recursos para uma proponente que esteja inadimplente 
e/ou inabilitada em razão de outro projeto. 



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

113 

 

Recomendação 2: Alterar a Instrução Normativa MinC nº 01/2013 para detalhar as 
consequências de declaração de inadimplência e, em caso de omissão no dever de prestar 
contas, caso entenda conveniente, permitir que a proponente capte recursos para outro 
projeto, mas, cautelarmente e de todo modo, não autorizar a sua movimentação até que 
regularizada a situação de inadimplência. 

 
Recomendação 3: Após a revisão da IN MinC nº 01/2013 para detalhamento das 
consequências da inadimplência, rever a adequação dos códigos do Salic e das regras do 
sistema para cada um desses códigos, de modo a adequar os parâmetros do sistema ao 
normativo vigente. 

 
Recomendação 4: Criar código específico para a situação de inabilitação cautelar prevista 
no art. 78, inciso II, da IN MinC nº 01/2013, ou normativo que a substituir e mantiver a 
medida. 

 
Recomendação 5: Inserir na tabela de códigos do Salic a descrição do significado de cada 
código e o seu fundamento legal e dar publicidade dessa tabela aos proponentes, por meio 
do próprio Salic, para que, ao consultar o seu próprio projeto, o proponente tenha 
condições de entender efetivamente qual o seu estágio de tramitação. 

 
Recomendação 6: Utilizar os registros de inadimplência de projetos para priorizar o 
monitoramento, à distância e/ou presencial, mediante vistoria in loco/visita técnica, de 
outros projetos da mesma proponente. 

 
 

3.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Formação de novo passivo de prestação de contas, após o Acórdão TCU nº 
1.385/2011- Plenário. 

 
Fato 

 
A fim de verificar se o MinC, por meio da SAv e da Sefic, tem conseguido 

analisar as prestações de contas recebidas a partir do Acórdão TCU nº 1.385/2011 - 
Plenário, de modo a não permitir a formação de novos passivos, foram coletados dados 
referentes às prestações de contas (PC) recebidas, analisadas conclusivamente ou não. 

 
Em razão disso, adotou-se como parâmetro o período a partir de 2011, pois se 

considera que as determinações do TCU no referido acórdão significam um divisor de 
águas no tratamento dispensado ao MinC às prestações dos incentivos fiscais, pois, as 
prestações de contas recebidas até a data do acórdão integram o comumente denominado 
pelo órgão como “passivo” de prestações de contas e, para o seu tratamento, foram 
celebrado contratos por tempo determinado de pessoal destinados especificamente a essa 
atividade. 

 
Os quadros a seguir, portanto, apresentam os dados da situação geral das 

prestações de contas de incentivo fiscal do MinC em 31 de dezembro dos exercícios de 
2011 a 2014 (ou seja, os quantitativos e valores acumulados até o final de cada exercício), 
incluindo os processos do passivo e as prestações de contas recebidas em data posterior a 
limite para o passivo (PC do passivo e PC correntes): 

 
Situação das prestações de contas de incentivos fiscais da Secretaria do Audiovisual – SAv, de 2011 a 2014. 

Ident. Situação 2014 2013 2012 2011 
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  Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor 

A 
PC não 
apresentadas 

125 
20.961.397,5 

7 
112 

18.494.392, 
74 

109 9.831.750,70 91 12.874.584,00 

 
B 

PC 
aguardando 
análise 

 
2347 

596.272.765, 
19 

 
2197 

600.927.166 
,39 

 
1848 

507.228.648,7 
1 

 
1103 

462.051.363,0 
0 

C 
PC em 
análise 

388 
218.369.792, 

51 
309 

156.663.549 
,47 

265 
139.608.277,4 

7 
222 81.319.768,00 

D 
PC não 
aprovadas 

262 
53.378.399,4 

0 
24 

4.259.544,8 
3 

194 35.548.310,95 0 - 

E PC aprovadas 618 
184.633.780, 

42 
551 

163.660.368 
,66 

529 
160.527.111,1 

4 
494 

147.219.768,0 
0 

Total 3740 
1.073.616.13 

5,09 
3193 

925.510.629 
,35 

2945 
862.744.098,9 

7 
1910 

703.465.483,0 
0 

Fonte: Memorando nº 62/2015/ SAv/MinC, de 06/05/2015. 
 

Entre 2011 e 2014, verifica-se que o total de prestações de contas analisadas 
conclusivamente pela SAv passou de 494 para 880, o que representa um incremento de 
386 prestações de contas, ou seja, de 78,13%. Já de 2013 para 2014, o aumento foi de 575 
para 880, ou seja, de 305 prestações de contas que totalizam 65,34% do total registrado 
em 2013. 

Todavia, o total de prestações de contas aguardando análise aumentou de 1.103, 
em 2011, para 2.347 em 2014, o que representa um aumento de 1.244 prestações de 
contas, ou seja, 112,78%. Já de 2013 para 2014, as prestações de contas pendentes de 
análise passaram de 2197 para 2.347, ou seja, um aumento de 150 prestações de contas 
não analisadas, o que representa 6,82%. 

Já em relação à Sefic, os dados são os seguintes: 

Situação das prestações de contas de incentivos fiscais da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura - Sefic, de 2011 a 
2014. 

 
Ident. 

 
Situação 

2014 2013 2012 2011 

Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor 

 
A 

PC não 
apresentad 

as 

 
989 

350.936.860,6 
3 

 
767 

255.903.036,7 
4 

 
627 

183.963.430,7 
8 

 
542 

 
156.397.915,81 

 
B 

PC 
aguardand 
o Análise 

 
14567 

6.852.921.839, 
52 

 
13888 

6.233.254.937, 
39 

 
10.622 

5.336.423.622 
,81 

 
8.976 

4.466.153.294,8 
3 

C 
PC em 
análise 

1608 
940.454.463,6 

6 
1409 

713.269.933,9 
2 

905 
548.623.779,6 

3 
839 476.106.765,59 

D 
PC não 

aprovadas 
1100 

362.469.166,4 
0 

1042 
323.125.005,3 

3 
1.428 

426.514.859,2 
5 

1.383 384.202.581,51 

E 
PC 

aprovadas 
4717 

1.345.688.903, 
30 

4239 
1.202.575.515, 

43 
4.014 

1.122.539.049 
,41 

3.679 
1.021.824.683,4 

0 

Total 22.981 
9.852.471.233 

,51 
21.345 

8.728.128.428 
,81 

17.596 
7.618.064.741 

,88 
15.419 

6.504.685.241 
,14 

Fonte: Memorando nº 186/2015/GAB/SEFI/MinC, de 08/05/201, com dados do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura 
(Salic) - 08/05/2015 

 

Para a Sefic, verifica-se que, entre 2011 e 2014, o total de prestações de contas 
analisadas conclusivamente passou de 5.062 para 5.817, o que representa um incremento 
de 755 prestações de contas, ou seja, de 14,91%. Já de 2013 para 2014, o aumento foi de 
5.281 para 5.817, ou seja, de 536 prestações de contas que totalizam 10,14% do total 
registrado em 2013. 

Todavia, o total de prestações de contas da Sefic aguardando análise aumentou 
de 8.976, em 2011, para 14.567 em 2014, o que representa um aumento de 5.591 
prestações de contas, ou seja, 62,28%. Já de 2013 para 2014, as prestações de contas 
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pendentes de análise passaram de 13.888 para 14.567, ou seja, um aumento de 679 
prestações de contas não analisadas, o que representa 4,88%. 

O quadro a seguir consolida os dados da SAv e da Sefic e ilustra o panorama das 
prestações de contas dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, concedidos pelo MinC: 

 

Consolidação da situação das prestações de contas da SAv e da Sefic, de 2011 a 2014 

 
Ident. 

 
Situação 

2014 2013 2012 2011 

Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor Qnt Valor 

A PC não 
apresentadas 

1.114 371.898.258,20 879 274.397.429,48 736 193.795.181,48 633 169.272.499,81 

 
B+C 

Recebidas sem 
análise 

finalizada 

 
18.910 

 
8.608.018.860,88 

 
17.803 

 
7.704.115.587,17 

 
13.640 

 
6.531.884.328,62 

 
11.140 

 
5.485.631.191,42 

D + E PC analisadas 
conclusivamente 

6.697 1.946.170.249,52 5.856 1.693.620.434,25 6.165 1745129331 5.556 1.553.247.032,91 

Total 26.721 
1.0926.087.368, 

60 
24.538 

9.672.133.450, 
90 

20.541 
8.470.808.840, 

85 
17.329 

7.208.150.724, 
14 

 
Os dados e o gráfico demonstram que há avanços, tanto por parte da SAv quanto 

por parte da Sefic, no sentido de aprimorar as análises das prestações de contas e que, de 
fato, os quantitativos de análises concluídas tem crescido desde 2011. 

 
Todavia, o quantitativo de prestações de contas pendentes de análise conclusiva 

tem aumentado significativamente, pois, em 2011, eram 11.140 prestações de contas sem 
análises finalizadas, que totalizavam R$5,48 bilhões, ao passo que o MinC encerrou o 
exercício de 2014 com 18.910 prestações de contas sem análises conclusivas e R$8,6 
bilhões sem análise e posicionamento conclusivo do MinC sobre a regularidade da sua 
execução. 

 
Esse crescimento de PC sem análise conclusiva é evidenciado pelas linhas verdes 

dos gráficos a seguir: 
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É possível concluir que está em formação “novo passivo” de prestação de contas 
dos incentivos fiscais, como demonstram esses dados, considerando a denominação de 
“passivo” para as PC pendentes de análise conclusiva até a data do Acórdão TCU nº 
1.385/2011 – Plenário. 

 
Causa 

 
Aprovação de projetos em quantidade superior a que o Ministério tem estrutura 

tecnológica e de pessoal para analisar as respectivas prestações de contas. 
 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Despacho nº 016/2015/DIC/SEFIC-MinC, de 04 de agosto de 2015, 
anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade apresentou 
manifestação em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“Antes de discorremos sobre as medidas propriamente ditas com relação à formação de 
novo passivo de prestação de contas, no momento em que em 31112/2011 existia um 
quantitativo de 11.140, e em 2014, 18.910, é importante citar que os recursos humanos 
em quantidade entendida como suficiente para o enfrentamento da questão, conquistados 
mediante o Acórdão TCU Plenário 1385/2011, pelas vias de concurso público e de 
processo seletivo para contratação temporária, só ingressaram no MinC a partir de 
maio/2013, tendo passado por período de aprendizagem. 

 
Esses recursos obviamente não eram suficientes. Entendia o Acórdão que recursos 
materiais, incluindo sistemas de informação, também eram necessários à consecução das 
atividades voltadas ao acompanhamento e à prestação de contas dos projetos culturais 
incentivados no âmbito da Lei n° 8.313, de 1991. 

 
Como citado no item 4 deste documento, as dificuldades havidas com a falta de 
implementação total do SALIC, nos anos de 2013 e 2014, fez surgir (sic) uma imensa 
gama de projetos ainda em meio tisico. 
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Enquanto isso, várias foram as medidas que o MinC travou para acelerar o processo de 
análises de prestações de contas, que vão de estratégias de alocações de equipes 
especializadas em determinados projetos a revisões de normativos. 

 
Agora, diante de um sistema com ferramentas tecnológicas implementadas, estratégias 
estão sendo pactuadas buscando promover integralmente a execução do projeto dentro 
do sistema SALIC, fazendo com que o acompanhamento dos projetos, que é feito através 
das análises dos relatórios trimestrais, perceba se há necessidade de ajustes. Quando da 
análise do último relatório, o objetivo é que a prestação de contas, ao longo de todo o 
projeto, tenha sido atestada/validada. Estas estratégias se revestem de grupos de 
trabalho compostos por servidores técnicos especializados no acompanhamento dos 
projetos, nas análises técnicas e nas análises financeiras de prestações de contas. 

 
Como também citado no item 4, pilotos de análises de prestações de contas, realizadas 
no sistema, estão acontecendo. Outras frentes também estão sendo montadas, de modo a 
segmentar o trabalho, fazendo com que: algumas foquem nas prestações de contas já 
enviadas em meio tisico; outras nas prestações de contas que podem ser enviadas em 
meio virtual, mas que precisam de adequações no próprio sistema, já que passaram por 
readequações no meio tisico; e outras diretamente nas análises dos relatórios trimestrais 
enviados. 

 
Estamos com a expectativa de nos próximos dias gerar uma orientação pelo sistema para 
todos os proponentes, no sentido de que não mais serão aceitas solicitações de 
readequações ou envio de prestações de contas que não sejam pelo meio virtual.” (sic) 
(grifos no original) 

 
Adicionalmente, houve também manifestação da SAv pelo Memorando nº 

23/2015/CGEXE/SPOA/SE/MinC, de 14 de agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 
/SE/MinC, de 19 de agosto de 2015: 

 
“A Secretaria do Audiovisual se manifesta em acordo com a recomendação em questão, 
acrescentando, inclusive, que está em processo conjunto com a AECI de elaboração de 
ajustes na Portaria de regulamentação, visando a simplificação do processo de avaliação 
que permita maior celeridade. No tocante à formação de novo passivo, tal fato se 
constitui na dura realidade de que o modelo de análise ora vigente (IN 01/2013 e Portaria 
86/2014), seja GT do Passivo ou de processos correntes, não tem eficácia e tampouco 
permite celeridade.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da unidade informa que medidas estão sendo planejadas e 

colocadas em prática para diminuir os estoques de prestações de contas sem análise, bem 
como para evitar a geração de novos, com enfoque no uso de tecnologias para a 
otimização dos recursos humanos. As providências serão acompanhadas oportunamente 
no plano de providências da Unidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar, preferencialmente com o envolvimento do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e colocar em prática plano de ação para analisar o 
novo estoque de prestações de contas pendentes de análise e posicionamento definitivo 
sobre a sua aprovação ou reprovação formado após o Acórdão TCU nº 1.385/2011, que 
tratou do passivo do MinC até o exercício de 2011. 
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3.1.1.8 INFORMAÇÃO 
 

Análise dos controles internos administrativos do MinC na gestão de projetos 
beneficiados com recursos de renúncias da União, sob a perspectiva de elementos do 
ambiente interno, da avaliação de risco, do procedimento de controle, da informação 
e comunicação e do monitoramento. 

 
Fato 

 
Na avaliação da gestão 2014 da Secretaria-Executiva/MinC, foi realizada a 

avaliação dos controles internos da área de renúncias tributárias, conforme registrado a 
seguir: 

 
a) Ambiente Interno 

 
Foram constatadas fragilidades no componente “ambiente interno” dos controles 

administrativos da Unidade. Antes de tratar das fragilidades, é importante conceituar que 
o ambiente interno abrange a cultura de uma Unidade e a consciência de controle das 
pessoas que nela trabalham. Os fatores do ambiente interno compreendem a estrutura 
organizacional, a integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da 
organização, a forma pela qual a administração atribui alçada e responsabilidade, bem 
como organiza e desenvolve o seu pessoal. 

 
Nesse sentido, tanto os normativos que regulam o apoio a projetos culturais com 

recursos decorrentes de renúncia de receitas preconizam a observância à regularidade na 
aplicação dos recursos pelos beneficiários, cabendo ao poder concedente acompanhar e 
fiscalizar a execução regular dos objetos vinculados aos projetos culturais beneficiados, 
bem como, quando cabível, aplicar as restrições e penalidades previstas nas normas. 

 
Nesse sentido, ganha destaque o fato de o Salic não estar preparado para receber 

os relatórios trimestrais dos projetos que tiveram planilhas orçamentárias e planos de 
trabalho alterados, com reflexo no acompanhamento e da análise da prestação de contas, 
o que é agravado pela desproporção entre o quantitativo de pessoal e as demandas 
existentes: verifica-se que o Salic não está sendo plenamente utilizado para otimizar o 
acompanhamento e mitigar os riscos decorrentes da falta de pessoal para essa atividade. 

 
Ademais, a falta de integração entre o Salic utilizado pela SAv e pela Sefic e o 

Salic utilizado pela Ancine para a concessão de incentivos fiscais pela Lei Roaunet para 
projetos audiovisuais, registrada no relatório de auditoria nº 201407118, relativo à 
avaliação da gestão 2013 da SAv, permanece. Segundo a unidade, “a Secretaria do 
Audiovisual não tem o que manifestar em relação a esse item, uma vez que se trata de 
deliberação de instância superior, sendo necessárias tratativas entre a SEFIC e a Ancine, 
visando à integração de sistemas”. 

 
Essas fragilidades identificadas no acompanhamento, fiscalização e prestação de 

contas podem contribuir para ocasionar diminuição da eficácia no controle primário 
preventivo, em que situações de desvios ou irregularidades são constatadas e tratadas em 
período posterior a conclusão oficial dos projetos, bem como dificultar o controle 
gerencial e social, em razão de a análise de prestação de contas – que não está sendo 
realizada em quantitativo adequado, com a formação de novo passivo de prestações de 
contas não analisadas – constituir a principal fonte de avaliação dos resultados dos 
projetos beneficiados. 
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Sendo assim, o reduzido corpo funcional face às demandas, somada à evidência 
de falta de integração dos sistemas corporativos utilizados pela SAv e pela Ancine e aliada 
à rotatividade do corpo dirigente, acarreta prejuízo para a construção da memória 
institucional da gestão dos incentivos fiscais agravada em razão das distinções de 
comandos para o mesmo tema. 

 
As unidades responsáveis pela gestão dos incentivos estão previstas nos 

regimentos internos das unidades, mas merece destaque o fato de existirem no âmbito do 
MinC três Unidades responsáveis pela concessão de incentivos fiscais amparados pela 
Lei Rouanet: a SAv (projetos relacionados ao audiovisual), a Sefic (todas as demais áreas) 
e a Ancine. As evidências coletadas, especialmente na analise da atuação do GT-Passivo, 
demonstram que a SAv e a Sefic não atuam em plena sintonia na gestão das renúncias, 
mesmo sendo amparadas pelos mesmos normativos (Lei Rouanet e seu decreto e sua 
instrução normativa regulamentadores) e, nesse sentido, a atuação da Ancine se dá de 
maneira ainda mais compartimentada, o que dificulta a avaliação e o monitoramento dos 
resultados das políticas públicas custeadas por essas renúncias fiscais. 

 
Por fim, na auditoria de contas da SAv referente ao exercício de 2013, constatou- 

se, em relação aos normativos internos, também no tocante à divisão de atribuições para 
o incentivo de filmes de curta e média metragem pela SAv e de longa metragem pela 
Ancine, que há tratamento normativo diferenciado aos projetos audiovisuais, pois a 
concessão de incentivos pela Lei Rouanet é regulamentada pelo MinC por meio de 
instruções normativas expedidas anualmente, enquanto que, na Ancine, as concessões são 
regulamentadas por instruções normativas por ela editadas. Isso faz com que a análise da 
aprovação dos projetos e das respectivas prestações de contas seja pautada conforme os 
normativos e a estrutura de cada um dos órgãos que a analisa, no entanto, o fundamento 
legal da concessão é o mesmo, ou seja, a Lei Rouanet. Todavia, não houve a adoção de 
providências em relação a essa situação. 

 
Em síntese, o componente “ambiente de controle” das renúncias tributárias é 

parcialmente válido. 
 

b) Avaliação de Risco e Procedimentos de Controle 
 

A avaliação de risco permite que uma Unidade considere até que ponto eventos 
em potencial podem impactar a realização de seus objetivos, definindo a forma de 
mensurá-los diante da possibilidade de ocorrência desses eventos e o seu impacto no caso 
de ocorrência. 

 
Já os procedimentos de controle dos controles internos administrativos 

correspondem às políticas e as atividades que contribuem para assegurar que os riscos 
sejam geridos, seja por acontecerem em níveis aceitáveis, pela sua mitigação ou 
eliminação, em todas as dimensões da Unidade: áreas, funções, processos, rotinas, 
procedimentos, projetos, pois compreendem uma série de atividades, tais como: 
aprovação, autorização, verificação, reconciliação e revisão do desempenho operacional, 
da segurança dos bens e da segregação de responsabilidades. 

 
Nesse sentido, identificou-se que não há vedação normativa ou padronização 

impeditiva no sistema Salic para que proponentes inadimplentes pela falta de prestação 
de contas de um projeto recebam autorização para captação e/ou movimentação de 
recursos por outro projeto aprovado para a mesma proponente. Também não há avaliação 
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de risco para esses projetos cujos proponentes estão inadimplentes, o que acarreta da falta 
de procedimentos de controle apropriados. 

 
Ademais, como registrado no relatório de avaliação da gestão 2013 da SAv, para 

a operacionalização do Pronac, a Sefic e a SAv utilizam o Sistema de Apoio às Leis de 
Incentivo à Cultura – Salic, no qual são cadastradas as propostas dos projetos culturais, é 
realizado o acompanhamento da captação de recursos e sua utilização, e, ainda, o registro 
de diligências, da prestação de contas, de eventuais registro de inadimplências e de 
tomadas de contas especiais. A Ancine, por sua vez, possui um sistema próprio, o qual, 
conforme informado pela SAv, não se comunica com o Salic. 

 
Isso, no entanto, não garante eficiência ao acompanhamento dos projetos 

culturais incentivados, uma vez que, em consultas realizadas nos referidos sistemas, a 
partir dos sítios do MinC e da Ancine, verificou-se que um mesmo número de 
identificação representa projetos diferentes em cada um dos sítios. 

 
Além disso, o controle os projetos para os quais o proponente informa que 

utilizará outras fontes de recursos consiste, exclusivamente, na declaração do proponente 
de que não irá custear os mesmo itens com fonte diferentes. Ou seja, a unidade não dispõe 
de procedimentos de controle para certificar-se da regularidade do pagamento desses 
itens, no que diz respeito a não custeá-los em duplicidade por meio de fontes públicas de 
financiamento diferentes. 

 
Portanto, a existência de dois sistemas dentro do Sistema MinC para a concessão 

dos incentivos, sem comunicação e gestão integrada, aliada aos demais argumentos aqui 
expostos, acarreta fragilidades quanto à avaliação de riscos na gestão dos incentivos 
fiscais, aumentando o risco da incidência eventuais práticas indevidas, haja vista a 
possibilidade de um mesmo projeto ser apresentado à SAv e à Ancine 
concomitantemente, ser aprovado e captar recursos em duplicidade, ou mesmo que 
projetos distintos apresentem os mesmos objetos ou os mesmos comprovantes fiscais em 
suas prestações de contas. 

 
Diante do exposto, considera-se que os componentes “avaliação de risco” e 

“procedimentos de controle” são parcialmente inválidos. 
 
 

c) Informação e Comunicação 
 

Informação e comunicação são a identificação, coleta e comunicação de 
informações relacionadas a atividades e eventos internos e externos, necessárias ao 
alcance dos objetivos da Unidade, bem como à efetividade das atividades por ela 
desenvolvidas. Essas informações devem ser transmitidas às pessoas de forma oportuna 
e tempestiva, de modo a permitir que cumpram suas responsabilidades adequadamente. 

 
Em resposta às questões de auditoria respectivas, verifica-se que, em razão da 

fragilidade da avaliação de risco, não são adotadas medidas compatíveis com os riscos 
existentes e, em razão disso, não há informação e comunicação adequadas. Ademais, não 
há indicadores que possibilitem ao gestor identificar fragilidades no processo. Também 
não há indicadores da efetividade da concessão das renúncias fiscais para a promoção das 
políticas culturais, o que deixa de contribuir para o seu aprimoramento no sentido de 
buscar otimizar o impacto das ações governamentais. 
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Considera-se, portanto, que o componente “informação e comunicação” é 
parcialmente inválido. 

 
 

d) Monitoramento 
 

Monitoramento é o acompanhamento das atividades de controle da Unidade, 
com as finalidades de diminuir riscos e implementar melhorias. O incremento no passivo 
de prestações de contas pendentes de análise no âmbito da Unidade demonstra fragilidade 
neste componente, tendo sido, inclusive, objeto do Acórdão nº 1.385/2011-TCU-Plenário, 
que exarou determinações no sentido de dar tratamento ao passivo de prestações de contas 
de renúncias tributárias do MinC, usualmente denominados de “passivo”. 

 
Ademais, se constatou também o crescimento do estoque de prestação de contas 

de projetos incentivados pendentes de avaliação conclusiva, mesmo após a edição do 
Acórdão TCU nº 1385/2011, com a formação de novo passivo de prestação de contas. 

 
Assim, verifica-se que não tem havido a incorporação plena do teor de 

determinações Tribunal de Contas da União e de recomendações deste controle interno 
ao processo de gestão das renúncias fiscais, mas que já houve avanços, especialmente no 
tratamento do passivo, o que faz com que o componente “monitoramento” seja 
considerado parcialmente válido. 

 
Em síntese, é possível afirmar que os controles internos da gestão das renúncias 

tributárias são parcialmente válidos quanto aos componentes “ambiente de controle” e 
“monitoramento” e parcialmente inválidos quanto aos componentes “avaliação de risco”, 
“procedimentos de controle” e “informação e comunicação”. 

 
4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 

4.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS 

4.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO 

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de regularização da locação do Edifício Parque Cidade ao longo do 
exercício de 2014, cuja incompatibilidade com o Decreto nº 7.689/2012 foi constatada 
na avaliação da gestão 2012 da Secretaria-Executiva/MinC. Prorrogação da vigência 
contratual até 18/07/2016. 

 
Fato 

 
Na avaliação da gestão 2012 da Secretaria-Executiva do MinC, identificou-se 

falha, com prejuízo ao erário, na locação de imóvel localizado no edifício Parque Cidade 
Corporate, que era ocupado por unidades da administração direta do MinC e pela 
Fundação Cultural Palmares (FCP), no âmbito dos Contratos nºs 54/2010, 57/2010, 
58/2010 e 59/2010, celebrados, respectivamente, com as empresas Cedro Participações e 
Empreendimentos Ltda. (CNPJ nº 05.398.090/0001-34), Estrutural Empreendimentos 
Ltda. (CNPJ nº 01.715.970/0001-36), JVA Construções e Incorporações Ltda. (CNPJ n° 
36.764843/0001-01) e Polis Participações e Empreendimentos Ltda. (CNPJ n° 
07.204.468/0001-47). 

 
A área útil inicialmente locada, em 2010, foi de 24.539,55m² e, somando-se à 

área das garagens, a área total locada é de 35.939,55m². Assim, em 2012, o custo total do 
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aluguel foi de R$ 21.708.117,84, sendo R$ 16.281.088,38 do MinC e R$ 5.427.029,46 da 
FCP, somados o aluguel e a respectiva taxa de condomínio. 

 
Após a saída da FCP do imóvel, em 01 de fevereiro de 2013, a área útil que 

permaneceu locada e ocupada, exclusivamente por unidades do MinC, foi de R$ 
11.899,14m² e a área total, 18.356,16m². 

 
Essa área de 11.899,14 m² foi, então, comparada aos parâmetros do Decreto n° 

7.689/2012, que estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de 
governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias 
e passagens, e dispõe, em seu artigo 3º, que “nos contratos para aquisição, locação, nova 

construção ou ampliação de imóvel, deverá ser observada a área média de até nove 
metros quadrados de área útil para o trabalho individual, a ser utilizada por servidor, 

empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no imóvel” (grifo nosso). 
 

O resultado das análises demonstrou que, ao final do exercício de 2012, o MinC 
dispunha de 19,13m² de área útil locada por trabalhador individual, ou seja, 10,13m² 
acima do limite estabelecido pelo decreto. 

 
Em razão disso e com a finalidade de corrigir a falta de economicidade da 

locação, foi recomendado à unidade Adotar as medidas necessárias para adequar a área 
locada do Edifício Parque Cidade a real força de trabalho do MinC que utiliza tal espaço, 
considerando, para tal fim, os limites estabelecidos no Decreto nº 7.689/2012. 

 
O monitoramento das referidas recomendações, realizado no exercício de 2014, 

período de gestão objeto da presente avaliação, demonstra que não houve a adoção de 
providências: a área locada, superior ao limite estabelecido pelo referido decreto, 
permaneceu inalterada, com os respectivos pagamentos mensais de aluguel e taxa de 
condomínio, bem como dos contratos firmados com base na área locada. 

 
Desse modo, não houve correção da área locada em quantitativo superior ao 

permitido pela determinação legal, com prejuízo à economicidade da contratação. 
 

De acordo com a Nota Técnica GT/SPOA/SE/MinC (sem número), de 19 de 
maio de 2015, os estudos realizados pelo Grupo de Trabalho, constituído com o objetivo 
de propor solução para a contratação de espaço físico para alocar as Unidades do MinC, 
resultou nas seguintes possibilidades de ação: 

“a) Devolução de um dos pavimentos, com a concomitante realocação das 
unidades ali instaladas; 
b) Realocação de Unidades lotadas no Edifício Parque Cidade Corporate, com 
sugestão de padronização dos ambientes; e 
c) Expectativa de redução de despesas no valor mensal de R$ 331.098,80 […] e 
o valor de R$ 4.004.333,66 […] ao ano, neste caso, incluídos aluguel e demais 
despesas. 
[…] A expectativa de redução de custos foi elaborada tendo como referência a 
economia a ser alcançada com a redução de um pavimento e demais reduções 
contratuais decorrentes [...]”. 

 
A partir dessa nota técnica e da elaboração de caderno de especificações, a 

unidade publicou Aviso de Chamamento Público, no Diário Oficial da União, somente 
em 19 de junho de 2015, para “a realização de pesquisa de preços, em relação a possível 
locação de imóvel com área útil entre 8.143,44m² e 9.245,94m², para acomodação das 
instalações de unidades integrantes de sua estrutura”, mas a efetiva celebração de novo 
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contrato, com a área adequada à média máxima estabelecida pelo Decreto ainda não foi 
efetivada. 

 
Portanto, ao longo da gestão 2014, a recomendação do controle interno de 

regularização da área locada aos parâmetros do Decreto nº 7.689/2012 não foi atendida 
e, de acordo com a economia anual estimada pelo Grupo de Trabalho, é possível aferir 
que houve prejuízo ao erário R$ 4.004.333,66 para o exercício de 2014, cuja gestão se 
avalia na presente auditoria de contas. 

 
Causa 

 
Omissão da administração na adoção de providências efetivas para adequação 

do espaço locado no Edifício Parque Cidade Corporate ao limite estabelecido pelo 
Decreto nº 7.689/2012, baseando-se na premissa que o espaço locado era necessário em 
função de uma expectativa de alocação de pessoas que nunca foi concretizada, combinado 
com um estudo falho da real necessidade de espaço. 

Embora as mudanças de gestão da Secretaria-Executiva tenham causado 
transtornos momentâneos, todos os gestores que assumiram a Secretaria foram 
cientificados da existência do problema, tanto por estudos técnicos conduzidos pelo MinC 
como por recomendações sistemáticas da CGU, portanto tal fato não pode justificar a não 
adoção de providências efetivas para o saneamento de uma situação que já vinha se 
prolongando desde 2013. 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Despacho nº 598/2015/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 23 de junho 
de 2015, a Unidade assim se manifestou: 

 
“Trata-se de Solicitação de Auditoria nº 201303356/013 de 19.06.2015, que visa 
manifestação, justificativas e esclarecimentos, quanto ao registro elaborado pela equipe 
junto à unidade auditada, como segue: 

 
O monitoramento das recomendações expedidas por meio do relatório da 

Avaliação da Gestão 2012, da secretaria-Executiva/MinC nº 
201305605 demonstra que, ao longo da gestão 2014, a recomendação 
do controle interno de regularização da área locada do Edifício 
Parque Cidade Corporate aos parâmetros dos Decreto nº 7.689/2012 
não foi atendida, tendo sido mantida área locada em parâmetro 
acima dos 9m2 por trabalhador individual estabelecido pelo decreto. 
Considerando que a recomendação foi expedida em julho/2013 e que 
não foram adotadas providências até 31/12/2014, quais foram os 
motivos que acarretaram no não atendimento da recomendação? 

 
Em um primeiro giro, infere-se a aderência ao registro do Relatório de Avaliação da 
Gestão 2012, senão vejamos: 

 
CONSTATAÇÃO Nº 4.1.1.8 
Estimativa de área média à disposição do MinC, em decorrência do contrato de 
locação, superior ao limite estabelecido no Decreto nº 7.689/2012. 
RECOMENDAÇÃO 01 
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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. 
Histórico 01 
Manifestação do Gestor: 
“Hoje o MINC ocupa 06 (seis) andares do Ed. Parque Cidade – do 7º ao 12º andar, 
com o total aproximado de 9.600m2 de área útil, incluindo espaços comuns, auditórios, 
salas de reunião, biblioteca e arquivos (aproximadamente 1.800m2); 
O MINC dispõe de 738 (setecentos e trinta e oito) pessoas como força de trabalho no 
Ed. Parque Cidade, o que aplicando as condicionantes do Decreto nº 7.689/2012 temos 
hoje aproximadamente 10,56m2  por pessoa. 
O MINC está envidando esforços com o objetivo de devolver mais 01 (um) andar a 
Locadora do Ed. Parque Cidade, visando reduzir significativamente a área de 
ocupação de modo a respeitar fielmente o referido Decreto. 
Ressaltamos que a Administração do Ministério da Cultura estará recebendo 80 
(oitenta) servidores públicos, consultores e bolsistas a partir de outubro/2013 que 
comporão a força de trabalho alocada também no Ed. Parque Cidade”. 
Análise do Controle Interno: Não há evidências de que tenha havido estudos de 
readequação dos contratos da recomendação. 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 30/06/2014 
RECOMENDAÇÃO 02 
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. 
Histórico 01 
Manifestação do Gestor: 
“Idem a manifestação da recomendação nº 001 da Constatação 4.1.1.8 
Análise do Controle Interno: Medidas ainda não efetivadas 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração pela não implementação 
plena. 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 30/06/2014 
RECOMENDAÇÃO 03 
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 m2 em 2012, adotando-se como parâmetro a diferença entre a área média 
disponível por trabalhador no período e o limite máximo do Decreto nº 7.689/2012. 
Histórico 01 
Posição da Secretaria Federal de Controle: Reiteração por decurso de prazo (sem 
manifestação). 
Prazo para Atendimento da Recomendação: 30/06/2014 

 

Assim, adotamos o item de questionamento e os registros do Relatório de Auditoria nº 
201305605, e, passamos aos apontamentos das ações efetivadas para o cumprimento das 
recomendações, como segue: 

 
Em um primeiro giro, quanto às RECOMENDAÇÕES 01 e 02, visando a realização dos 
trabalhos por Comissão, efetivou-se: 
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- Por intermédio da Portaria nº 399 de 02 de dezembro de 2014, o Subsecretário de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Cultura, no uso de suas 
atribuições, resolveu: 

 
“Art. 1º Designar os Servidores (...) lotados na Coordenação-Geral de Recursos 
Logísticos – CGLOG, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração – SPOA e Ouvidoria – GM, respectivamente, para compor Grupo 
de Trabalho com a finalidade de realizar estudo técnico de viabilidade dos 
contratos celebrados para locação das Unidades do MinC, no Edifício Parque 
Cidade Corporate, na forma proposta no Memorando nº 
131/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 10 de novembro de 2014.” 
“Art. 2º Os trabalhos serão coordenados pela Servidora M.E.S.M. e 
secretariados pela Servidora R.H.N.C..” 

 
- Por meio da Portaria nº 08 de 19 de janeiro de 2015, o Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração do Ministério da Cultura, no uso de suas atribuições, 
resolveu: 

 
“Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho, instaurada por meio da Portaria nº 399, de 02 de dezembro 
de 2014, publicada no Boletim Administrativo Extra nº 132/2014, em 03 de 
dezembro de 214, com a finalidade de realizar estudo técnico de viabilidade dos 
contratos celebrados para locação das Unidades do MinC, no Edifício Parque 
Cidade Corporate, na forma proposta no Memorando nº 
131/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 10 de novembro de 2014.” 

 
- E, com a Portaria no 40 de 27 de fevereiro de 2015, o Subsecretário de Planejamento, 
Orçamento e Administração do Ministério da Cultura, no uso de suas atribuições, 
resolveu: 

 
“Art. 1º Designar os Servidores (...) lotados na Coordenação-Geral de Recursos 
Logísticos – CGLOG, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração – SPOA e Ouvidoria – GM, respectivamente, para compor Grupo 
de Trabalho com a finalidade de realizar estudo técnico com o objetivo de propor 
solução para a contratação de espaço físico para alocar as Unidades ao MinC, 
que atualmente ocupam os Andares 7º a 12º, do Ed. Parque Cidade Corporate, 
na forma proposta no Memorando nº 131/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 10 
de novembro de 2014, em prosseguimento aos trabalhos realizados pelo 
colegiado designado pela Portaria SPOA nº 399, de 02 de dezembro de 2014.” 
“Art. 2º Os trabalhos serão coordenados pelo Servidor A.O. e secretariados pela 
Servidora R.H.N.C..” 

 
A Comissão considerou para realização do trabalho a necessidade de se comprovar a 
vantajosidade dos preços ofertados, condição indispensável para que a Administração 
possa prorrogar os contratos, o tempo para conclusão dos trâmites administrativos 
imposto pela legislação, caso evidenciada a necessidade de se proceder à nova locação 
de imóvel, bem como a lisura e transparência de todos os seus atos. 

 
Na elaboração do diagnóstico, a Comissão considerou o layout da área atualmente 
locada e o quantitativo de servidores, colaboradores e estagiários, das unidades do 
Edifício Parque Cidade, fundamentados nas informações da Coordenação-Geral de 
Gestão  de  Pessoas/COGEP,  onde  foi  possível  demonstrar  os  espaços  ociosos  e os 
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necessários. Tal prospecção contou com a avaliação técnica da equipe de arquitetos da 
Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural/DINC/MinC. 

 
Atualmente, visando auxiliar a tomada de decisão e com as avaliações realizadas, 
encontra-se em iminência o Chamamento Público, que tem como objetivo a pesquisa de 
mercado, para a realização de ampla pesquisa de preços para confirmar se o valor do 
m2 ora pactuado está em conformidade com o praticado no mercado, com a finalidade 
de avaliar a vantajosidade ou não de o Ministério da Cultura dar continuidade à locação 
dos andares que hoje ocupa no Edifício Parque Cidade Corporate. Considerando o 
Chamamento Público elaborou-se o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, com a 
incorporação das sugestões apresentadas pela Controladoria-Geral da União, na 
reunião conjunta que envolveu também a Secretaria-Executiva, o Assessor Especial de 
Controle Interno e os membros do grupo de trabalho. 

 
Em outro giro, no que se refere a RECOMENDAÇÃO 03, publicou-se a Portaria nº 2.084, 
de 12 de setembro de 2014, onde o Corregedor-Geral da Controladoria Geral da União 
– substituto, designou (...) [para] constituírem Comissão de Processo Administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, 
descritas no Processo nº 00190.016553/2014-06, bem como proceder ao exame dos atos 
e fatos conexos que emergirem no curso da investigação.” 

 
Já por meio do Memorando nº 81/2015/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 18 de 

agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade 
apresentou manifestação complementar em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“A área locada no Edifício Parque Cidade será readequada à necessidade real do MinC, 
considerando os limites estabelecidos no Decreto nº 7.689/2012, independentemente da 
finalização das análises das propostas do Chamamento Público n 01/2015 
(...) 
Inicialmente é importante esclarecer que o quantitativo de servidores do MinC lotados 
no Edifício Parque Cidade é de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) servidores para 342 
vagas de garagem, distribuídas segundo a Portaria nº 362, de 24 de outubro de 2014, 
que ‘Dispõe sobre a utilização das vagas de garagem do Bloco B do Edifício Sede e do 
imóvel locado na torre B do Edifício Parque Cidade Corporate destinadas ao Ministério 
da Cultura.” 

 
Após finalização do Relatório Anual de Contas, com a respectiva emissão do Parecer do 
Controle Interno e a apresentação dos resultados do trabalho ao MinC, esta Unidade de 
Controle Interno foi surpreendida com a prorrogação do prazo de apresentação das contas, 
concedida aquele Ministério pela Unidade Técnica do TCU, amparada pelo art. 11 da DN 
134/2013, porém tal concessão não foi comunicada a esta Controladoria. 

 
Em virtude dessa dilação de prazo, e já ciente que a CGU havia dado parecer adverso em 
relação às suas contas, especificamente em relação à locação dos imóveis situados no 
Edifício Parque Cidade Corporate, a Secretaria-Executiva do MinC encaminhou, por 
meio dos Ofícios nº 499/SE/MinC de 21/09/2015 e nº 523/SE/MinC de 01/10/2015, nova 
manifestação solicitando a reconsideração do parecer apresentado pela CGU. 

 
Por meio do Ofício nº 499/SE/MinC de 21/09/2015 o MinC destacou que: 

 
“6. Em maio de 2013, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
(SPOA) realizou estudos sobre as formas de reduzir os valores com gastos de aluguel, 
bem como proposta de readequação dos espaços em consonância com o Decreto n.O 
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7689/2012. Desta forma, foram apresentados os resultados do primeiro estudo, conforme 
o Despacho n.° 36212013COMAN/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 23 de 21 de agosto de 
2013, que, em síntese apertada, apresentou duas metodologias de cálculo para 
comparação dos valores pagos por m2 por esta Pasta e os praticados no mercado, além 
disso, apresentou uma estimativa acerca da força de trabalho do MinC lotada naquele 
Edifício e sugeriu a devolução do 7° andar. 

 
7. Entretanto, consideramos que o referido estudo equivocou-se ao utilizar a área 
privativa total de 11899,14 m², pois a Convenção de Condomínio do Edificio Parque 
Cidade Corporate, informa que cada pavimento locado pelo Ministério da Cultura possui 
1764,67 m². Neste sentido, conforme exposto na Planilha I, o somatório das áreas 
privativas dos 6 andares locados resultam na área privativa total de 10.588,02 m', 
entenda-se, portanto, a área disponível para real ocupação desta Pasta. Ainda neste 
escopo, esta Secretaria solicitou à SPOA manifestação acerca da divergência encontrada 
para, se pertinente, adotar as providências cabíveis. 

 
8. Nesse ínterim, esta Secretaria-Executiva encaminhou, por meio do Oficio nº 
451/SE/MinC, de 27 de setembro de 2013, manifestação acerca do Plano de Providências 
Permanente, que, devido às mudanças ocorridas na gestão da Coordenação-Geral de 
Recursos Logísticos e nesta Secretaria-Executiva, concomitante ao déficit operacional, 
não incluía os documentos relativos ao primeiro estudo. 

 
9. Assim, dando continuidade aos trâmites relativos ao PPP/SE, essa CGU encaminhou 
a análise do controle interno acerca da Constatação 4.1.1.8, a qual informa que "não há 
evidências de que tenha havido estudos de readequação dos contratos da recomendação 
", estabelecendo o prazo de 30 de junho de 2014 para o atendimento desta. Com isso, 
esta Secretaria-Executiva solicitou à SPOA, por meio do Memorando nº 86/SE/MinC, de 
27 de janeiro de 2014, posicionamento, até 5 de maio de 2014, quanto à análise da CGU 
no PPP/SE. 

 
10. A SPOA, por meio do Despacho nº 463/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de II de 
abril de 2014, realizou uma atualização do primeiro estudo, apresentando a força de 
trabalho da época, questionamentos acerca da área a ser considerada para adequação 
do Decreto nº 7.689/2012 e, de forma simplória, concluiu pela possível necessidade de 
devolução de 2 andares, além disso, ressaltou que a alta rotatividade de titulares da 
CGLOG, no ano de 2013, ocasionaram a descontinuidade de vários procedimentos 
importantes e urgentes. A SPOA, por meio do Memorando nº 88/2014/SPOA/SE/MinC, 
de 9 de junho de 2014, solicitou a CGLOG dar continuidade nos estudos. 

 
11. A referida manifestação foi encaminhada à CGU, mediante o Oficio nO 
347/SE/MinC, de 29 de agosto de 2014, juntamente com toda a documentação pertinente 
ao PPP. Neste contexto, essa CGU, quando da análise de controle interno, considerou 
somente a informação da possível necessidade de proceder a devolução de 3595,56 m', 
originada de um cálculo simplório da unidade técnica, sem levar em consideração 
nenhum dos questionamentos daquela unidade acerca dos espaços a serem utilizados no 
cálculo em questão, bem como da previsão de acréscimo da força de trabalho desta 
Pasta. Ou seja, até aquele momento, os gestores possuíam posicionamento para a 
devolução de 1 andar, depois 2 andares, e ainda nenhuma definição ou certeza da 
metodologia a ser utilizada. 

 
12. Em dezembro de 2014, a CGLOG direcionou à SPOA o Memorando nº 
131/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de l0 de novembro de 2014, com a sugestão de ser 
constituído  um grupo de  trabalho  para  a realização de  todo  o  estudo, a  fim de não 
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restarem mais dúvidas dos procedimentos e métodos adotados. Assim, o GT foi 
constituído por meio da Portaria nº 399, de 2 de dezembro de 2014, e, posteriormente, 
alterado pela Portaria nº 40, de 27 de fevereiro de 2015. 

 
13. Após diversas tratativas e muitas atividades desenvolvidas, o Grupo de Trabalho 
apresentou suas propostas a esta Secretaria-Executiva, por intermédio da Nota Técnica 
GT/SPOA/SE/MinC, de 19 de maio de 2015, nos seguintes termos: 

a) Devolução de um dos pavimentos, com a concomitante realocação das 
unidades ali instaladas; 

b) Realocação de Unidades lotadas no Edifício Parque Cidade Corporate, com a 
sugestão de padronização dos ambientes; e 

c) Expectativa de redução de despesas no valor mensal de R$ 331.098,80 e o valor 
de R$ 4.004.333,66 ao ano, neste caso, incluídos aluguel e demais despesas. 

 
14. No escopo deste terceiro estudo deve-se observar que a devolução de um andar do 
Edifício Parque Cidade Corporate e, consequente, redução de R$ 4.004.33,66 ao ano 
não foram sugestões/constatações para a realidade de 2014, haja vista as variáveis 
envolvidas e a conclusão dos trabalhos do GT somente em 2015. Ademais, o GT utilizou 
a metragem de 7 m2 por pessoa para os cálculos de realocação e expectativa de redução 
de despesas, dados estes que não devem ser utilizados para tratar do não cumprimento 
às disposições do Decreto nº 7.689/2012, cuja metragem máxima é de 9 m2 por pessoa. 

 
15. Ainda com base nos levantamentos do Grupo de Trabalho, foi identificada a 
necessidade do Ministério da Cultura dispor de 6247,50 m2 de área útil para a 
distribuição dos servidores, acrescidos de 2998,44 m2 para mobiliários, salas de 
reuniões e espaços de uso comum, nos moldes definidos no art. 6° da Portaria MP n.o 
249, de \3 de junho de 2012, transcrito abaixo, e conforme disposto na Planilha 2. 
Entretanto, cabe salientar que, mesmo nesta última análise e na elaboração do 
Chamamento Público, o GT considerou a área de 8,5m2 por servidor, por decisão deste 
gestor, com vistas a alinhar a contratação ao cenário de restrição orçamentária. 

 
Art. 6° No caso do art. 3° do Decreto nº 7.689, de 2012, o cálculo da área 
média de até nove metros quadrados deve considerar apenas a área de uso 
exclusivo do servidor, empregado, militar ou terceirizado, para o desempenho 
de suas atividades, excluindo-se do cálculo as áreas de uso comum 
(estacionamentos, escadas, banheiros, salas de reunião, auditórios, depósitos, 
entre outras) e as áreas destinadas ao atendimento ao público. 

 

16. Desta forma, é possível visualizar da análise do histórico de estudos e respectivas 
falhas, a dificuldade dos gestores em avaliar a alternativa que melhor atendia ao 
interesse público, ou até mesmo se estava em situação que ocasionaria prejuízo ao erário. 
Neste sentido, a fim de projetar os estudos desenvolvidos no âmbito do GT para os anos 
anteriores, esta Secretaria elaborou a Planilha 3, na qual é possível observar que, em II 
de abril de 2014, data do Despacho nº 463/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, somente 
existia 596,58 m2 acima do limite permitido no Decreto n.° 7.689/2012, concomitante a 
previsão do MinC de receber mais 173 servidores, os quais sejam: nomeação de 8 cargos 
em comissão na DDI, reestruturação da SAI e da DLLLB com o acréscimo de, 
aproximadamente, 45 servidores e solicitação de autorização para concurso público com 
120 vagas. 

 
17. Assim, ao contrário do alegado na Causa da Constatação 4.1.1.1, do Relatório de 
Contas nº 201503356, não houve "acomodação da administração na adoção de 
providências. baseando-se na premissa que o espaço locado era necessário em função 
de uma expectativa de alocação de pessoas que nuncafoi concretizada". Como pode ser 



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

129 

 

verificado na Planilha 4, ocorreu um aumento de 7 servidores na DDI, de 34 na SAI e de 
27 na DLLLB, cujo somatório resulta em quantitativo maior do que o previsto, restando 
pendente somente a autorização para o concurso público, a qual não foi concedida pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Neste esteio, ressalta-se que, mediante 
o Despacho nº 565/SE/MinC, de 30 de abril de 2015, foi solicitado ao GT não considerar 
novas previsões de concurso público na elaboração do Chamamento Público. 

 
18. Quanto à existência de "um estudo falho da real necessidade de espaço", salienta-se 
que os gestores em exercício no ano de 2014 não deveriam ser imputados por possíveis 
falhas ocorridas em 2010, as quais se encontram em apuração no âmbito de 
Procedimento Administrativo Disciplinar. Ademais, conforme verificado no Relatório 
CGU n.o 201305605, relativo ao exercício de 2012, no qual as contas desta Secretaria- 
Executiva foram apreciadas como regulares quanto ao aspecto em questão, as falhas na 
apuração do real quantitativo do MinC são oriundas da contratação de 2010. 

 
19. Ao longo das gestões de 2014, ocorreram sim alguns estudos técnicos equivocados, 
ocasionados por falta de conhecimento técnico das equipes envolvidas anteriormente e 
pelo dinamismo do quantitativo da força de trabalho deste Ministério, vide Planilha 4, 
entretanto, estes possibilitaram esta Pasta a se aproximar do resultado esperado. 

 
20. Neste esteio, é importante ressaltar que a primeira prorrogação do contrato de 
locação, ocorrida em julho de 2015, se deu em virtude da expectativa dos resultados a 
serem obtidos com a finalização de todo o processo do Chamamento Público. Não 
obstante, esta Secretaria-Executiva, por meio do Despacho nº 998/SE/MinC, de 17 de 
julho de 2015, ressaltou a necessidade de se obter o resultado do Chamamento Público, 
o qual possibilita à Administração definir a opção mais vantajosa, e determinou que a 
área técnica observasse os limites da Portaria MP n° 249/2012. Deste modo, foi expedido 
ao Grupo Sarkis o Oficio nº 13/2015/SPOA/SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, que 
informa sobre o aditamento dos Contratos para fins de ajustes exigidos na legislação 
pertinente. 

 
21. Concomitante aos trabalhos realizados para atender as recomendações contidas nas 
Constatação 4.1.1.8, foram adotadas providências, no ano de 2014, para sanear as 
demais recomendações (...) 

 
22. Convém ressaltar que, quando da contratação em 20 I O, a Consultoria Jurídica 
desta Pasta, por meio do Parecer nº 585/2010-CONJURlMINC, de 17 de maio de 2010, 
foi favorável à locação por dispensa de licitação, entretanto, teceu algumas 
recomendações, dentre estas, que se realizasse uma análise criteriosa de ocupação do 
imóvel para evitar o pagamento de aluguel por áreas ociosas. Igualmente, o Assessor 
Especial de Controle Interno desta Pasta, emitiu o Memorando n.o I 89/20 I 2- 
AECI/GM/MinC, de 21 de setembro de 2012, com a recomendação de que fosse realizada 
vistoria na instalação do imóvel para dimensionar a necessidade do atual espaço fisico 
para acomodar a força de trabalho em exercício. 

 
23. Frisa-se que, somente no meio de 2013, começaram a ser adotadas providências para 
o atendimento destas recomendações, concomitante às dessa CGU, procedimentos estes 
que exigiam estudos técnicos bem elaborados, ao longo de um tempo razoável devido à 
complexidade e ao dinamismo do tema, os quais foram dificultados pelas constantes 
mudanças de gestão, prolongando, assim, a conclusão dos trabalhos para maio deste 
ano. Neste sentido, não consideramos adequado caracterizar como irregulares as contas 
dos gestores responsáveis por iniciar o saneamento das recomendações exaradas e que 
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possibilitaram a esta gestão concluir aqueles trabalhos e, consequentemente, reduzir os 
gastos públicos de forma precisa e fundamentada. 

 
24. Da leitura atenta do histórico apresentado, depreende-se que, diferentemente do que 
se aponta no enunciado e na causa da Constatação 4.1.1.1 do Relatório de Gestão 2014, 
a unidade jurisdicionada vem adotando providências com vistas a atender as 
recomendações exaradas, mesmo com a descontinuidade administrativa, provocada 
pelas mudanças de gestores, que, sem dúvida, se apresentou como elemento dificultador 
para a execução do planejamento da Pasta. 

 
25. Ao longo do ano de 2014, esta Secretaria-Executiva contou com a colaboração de 
três dirigentes. Essa alta rotatividade, os frequentes recomeços e os períodos de 
transição até que os novos ocupantes se encontrassem providos de informações para a 
tomada de decisão e os constantes problemas em recursos humanos - pessoal insuficiente 
e falta de experiência técnica, trouxeram como consequência a diminuição da eficácia 
do planejamento como um todo, mas não houve negligência administrativa frente aos 
desafios propostos. 

 
Da análise dos fatos pode-se concluir que: 
I) A gênese do problema surgiu na locação dos pavimentos do Edifício Parque Cidade 
Corporate sem prévio estudo técnico da real necessidade de espaço; 
II) Após conhecimento dos problemas e respectivas recomendações, tornou-se imperioso 
realizar estudo técnico para não incorrer no mesmo erro do passado; 
III) Ao longo do estudo surgiram diversas entraves técnicos, aliados às constantes 
mudanças na gestão, o que dificultou indubitavelmente à tomada de decisão dos gestores; 
IV) De posse das referidas dificuldades, optou-se pela constituição de Grupo de Trabalho 
multisetorial para a realização dos referidos estudos; 
V) As atividades do Grupo de Trabalho, embora tenham sido concluídas em maio de 
2015, foram iniciadas em dezembro de 2014. 
VI) Considerados os resultados apurados em 2015 no âmbito do GT, diferentemente da 
apuração preliminar da CGLOG (Despacho n° 46312014), a locação no ano de 2014 
estaria adequada à Portaria MP n° 249/2012, quando baseadas na premissa de aumento 
do quantitativo de pessoal deste Ministério (173 pessoas = 1557m'), conforme Planilha 
5; 
VII) Tendo em vista existir previsão de concurso público para o ano de 2014, não se 
torna adequado considerar a expectativa de economia anual apurada pelo GT para este 
ano, dado que as informações dos estudos do GT somente estavam disponíveis ao gestor 
em maio de 2015; 
VIII) Somente a previsão de realizar concurso público com 120 (cento e vinte) vagas não 
foi concretizada, conforme a Planilha 4; 
IX) Apenas em 2013 é possível identificar as medidas de mitigação para as 
impropriedades encontradas e apontadas em anos anteriores; e 
X) As providências cabíveis foram adotadas ao longo de 2014, incluindo o 
acompanhamento e a busca de soluções para os problemas identificados, com consulta 
e remessa de documentos aos órgãos de controle (Controladoria-Geral da União e 
Ministério Público Federal). Não havendo, portanto, indícios de acomodação ou 
negligência dos gestores, conforme demonstrado nos fatos e análise deste expediente. 

 
Análise do Controle Interno 

 
Inicialmente, cabe esclarecer que a constatação em pauta trata da não correção 

da área locada em quantitativo superior ao permitido pela determinação legal, com 
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prejuízo à economicidade da contratação, em 2014, da ordem de R$ 4.004.333,66, de 
acordo com a economia anual estimada pelo Grupo de Trabalho. 

 
Como se vê na manifestação acima, as medidas iniciais visando ao cumprimento 

das recomendações consistiram na composição de grupos de trabalho com a finalidade de 
realizarem estudos técnicos de viabilidade dos contratos celebrados para locação das 
unidades do MinC no Edifício Parque Cidade Corporate (Portaria nº 399, de 02 de 
dezembro de 2014) e de proposição de soluções para a contratação de espaço físico 
objetivando alocar aquelas mesmas unidades, que atualmente ocupam os andares 7º, 8º, 
9º, 10º, 11º e 12º do referido edifício (Portaria nº 40, de 27 de fevereiro de 2015). 

 
Além disso, em 19/06/2015, foi publicado no DOU aviso de chamamento 

público visando à pesquisa de preços para confirmar se o valor do m² ora pactuado está 
em conformidade com o praticado no mercado, com a finalidade de avaliar a 
vantajosidade ou não de o MinC dar continuidade à locação dos andares que hoje ocupa 
no Edifício Parque Cidade Corporate. Todavia, em 21/07/2015, foram publicados no 
DOU dos termos aditivos dos contratos de locação com as quatro empresas proprietárias 
do imóvel, assinados em 17/07/2015, que prorrogam sua vigência até 18/07/2016 e sem 
menção à repactuação de valores ou do objeto contratado. 

 
Por último, a publicação da Portaria nº 2.084, de 12 de setembro de 2014, 

constituindo Comissão de Processo Administrativo disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas e ao exame dos atos e fatos conexos que 
emergirem no curso da investigação. 

 
Não obstante a pertinência das medidas inicialmente adotadas por parte da nova 

gestão da unidade, com exceção da Portaria nº 399, publicada no final de 2014, as demais 
estão sendo implementadas somente a partir do presente exercício de 2015 e não houve 
ainda a redução da área locada permanecendo, mês a mês, o pagamento por área superior 
à necessária e devida. Portanto, a recomendação do controle interno de regularização da 
área locada aos parâmetros do Decreto nº 7.689/2012 permanece pendente de 
atendimento, bem como as dela decorrentes: 

 
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. 
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. 
Recomendação 003: 
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. 
Recomendação 004: 
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. 
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Como reforço ao entendimento do Controle Interno acerca da questão, foi 
realizada, nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2015, inspeção nas unidades localizadas 
nos andares 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, além do 5º subsolo, onde estão as vagas de garagem 
disponíveis para o MinC. 

 
Durante a inspeção, verificou-se que há diversos espaços subutilizados ou ociosos, 

tais como halls de entrada e recepções de secretarias, diretorias, coordenações-gerais, 
biblioteca etc., alguns das quais sem a presença de pessoas. Esses locais acabam por 
ocupar amplos espaços que, em tese, poderiam ser mais bem aproveitados, reduzindo, em 
consequência, a quantidade de metros quadrados locados. Vale ressaltar que as fotos 
desfocadas têm o intuito de preservar a imagem das pessoas que nelas aparecem, sem 
prejuízo da informação que se pretende transmitir. (fotos 01 a 10): 

 

 

Pôde-se constatar a ausência de padronização dos espaços físicos que abrigam 
funcionários, terceirizados, estagiários, equipamentos, material de apoio, arquivo etc., tais 
como salas de dirigentes, salas de reunião, refeitórios, corredores de circulação, halls de 
entrada, dentre outros, cujo detalhamento consta dos relatos a seguir, juntamente com as 
fotografias ilustrativas dos respectivos ambientes. 

 
Identificou-se também a existência de diversas estações de trabalho sem a 

ocupação por servidores, nem equipamentos instalados, sugerindo a ociosidade do 
espaço, o que reforça que a área locada e o mobiliário existente não estão compatíveis 
com a força de trabalho do ministério. Identificou-se, ainda, uma sala que foi desocupada 
pelo CNPC, cuja área permanece locada e ocupada apenas pelo mobiliário remanescente, 
como armários e estações de trabalho. 

Foto 01: DINC, 11º andar – 01/07/2015. 
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Foram identificados também diversos espaços com finalidades idênticas, como os 
destinados a alimentação, além da própria área do refeitório e das copas existentes em 
cada um dos andares. 

 

 

A falta de uma padronização dos espaços dos andares locados pelo MinC no 
edifício Parque Cidade Corporate conduz a diferentes meios de aproveitamento dos 
corredores de circulação, os quais acabam servindo, além da finalidade específica como 
hall de entrada, também para alocação de mesa de trabalho, armários e mesa para café. 
Na Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) há até o mesmo espaço para 
uma divisória separando as estações de trabalho do corredor principal. 

Foto 02: Espaço onde funcionada o CNPC, 9º andar – 01/07/2015. 

Foto 03: Espaço sendo utilizado como refeitório, SCDC, 9º andar – 30/06/2015. 
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No tocante às salas de dirigentes, também foram encontrados diferentes tamanhos e 
estruturas, inclusive para cargos similares. Algumas têm espaço para mesa de reunião, 
banheiro privativo e sala anexa. 

 

No que diz respeito às salas de reunião, também há diversos espaços nas unidades 
localizadas no edifício Parque Cidade Corporate com essa finalidade. Ressalte-se que algumas 

Foto 04: SCDC, 9º andar – 30/06/2015. 

Foto 05: Secretaria de Educação Cultural, 10º andar – 
01/07/2015. 

Foto 06: Extensão da sala da foto 05, 10º andar – 
01/07/2015. 

Foto 07: Banheiro da extensão da foto 06, 10º andar – 01/07/2015. 
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dessas unidades dispõem, ainda, de espaço com mesa dentro das respectivas salas. Ademais, 
a Secretaria do Audiovisual conta, ainda, com uma sala de reunião anexa ao gabinete e outra 
sala de reunião que também serve como arquivo. 

 

Também se constatou na SAv a existência de uma sala para a exibição de filmes 
realizados com o apoio da lei do audiovisual aos funcionários do MinC, não obstante já 
existir, no 12º andar, amplo auditório para a realização de seminários, congressos e 
eventos afins, e que, eventualmente, poderia servir para essa finalidade. 

 
 

No que diz respeito aos espaços onde fica a maioria dos servidores e colaboradores 
das secretarias, diretorias, coordenações-gerais etc., também foi evidenciada uma 
disparidade de layouts, realçando a falta de padronização do conjunto como um todo em 
termos de ocupação. Ressalte-se que, na DINC, duas estações de trabalho ficam fora do 
layout onde as demais mesas se localizam, pertencentes às Coordenações-Gerais de 
Mobilização Social e de Infraestrutura. Na CEORC e CPCON/CGEXE, há visível espaço 
de sobra entre as estações, assim como nas salas da equipe de comunicação (Coordenação 

Foto 09: Sala para a exibição de filmes, SAv, 8º andar – 30/06/2015. 

Foto 08: Gerências do Passivo, 11º andar – 01/07/2015. 
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de Comunicação/SCDC), da Assessoria de Planejamento e Orçamento e de pesquisa, 
biblioteca e distribuição de material de publicação, SCDC e CODIN. 

 

Ressalte-se que as fotografias apresentadas são meramente ilustrativas da 
situação do imóvel alugado pelo MinC no edifício Parque Cidade Corporate, pois, em 
realidade, o que se verificou foi o não atendimento à recomendação para promover a 
adequação dos espaços ao limite estabelecido pelo Decreto nº 7.689/2012, registrada 
ainda na avaliação da gestão 2012 da unidade, situação que tende a se perpetuar até 18 de 
julho de 2016, em razão dos aditivos contratuais firmados em 17de julho de 2015. 

 
Sobre a manifestação complementar apresentada pela Unidade em resposta ao 

Relatório preliminar, verifica-se que a Unidade reconhece a necessidade de ajustes no 
contrato de locação, de modo a adequar a área locada às disposições do Decreto, e se 
compromete a adotar as providências necessárias. 

 
Quanto à informação sobre a existência de portaria que regulamenta a 

distribuição das vagas de garagem, tem-se que ela foi editada pelo próprio MinC face às 
vagas da qual atualmente dispõe, o que significa que, havendo necessidade de 
aprimoramentos normativos, o ministério poderá realizá-las com mediadas de âmbito 
interno, ou seja, a edição de nova portaria. 

 
Em função da extensão do prazo para apresentação das contas, em 

complemento ao que já foi exposto, cabe também analisar a última manifestação feita 
pela Secretaria-Executiva do MinC, enviada para a CGU após o prazo ordinário de 
prestação de contas. Em síntese, o que se destaca é que desde a análise das contas do 
exercício de 2012 tem sido recomendado ao MinC que adeque a área locada no Edifício 
Parque Cidade Corporate aos limites estabelecidos pelo Decreto nº 7.689/2012, qual seja 
9m² por pessoa. 

Em razão das recomendações e do monitoramento da CGU, o MinC, em 2013, 
promoveu um estudo técnico específico para avaliar a adequação do espaço alugado no 
Edifício Parque Cidade Corporate, e concluiu que para fins de atendimento do Decreto nº 
7.689/2012 a área útil locada naquele edifício era de 9.257,78m² para um total de 753 
trabalhadores, proporção de 12,29m² por pessoa, conforme Despacho nº 362/2013 - 
COMAN/CGLOG/SPOA/SE/MinC,  de 21/08/2013.  O referido estudo  propôs  então a 

Foto 10: Coordenações de Licitações e Contratos; e de Gestão de Contratos, CGLIC, 
12º andar – 01/07/2015. 



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

137 

 

devolução de um dos andares, o que faria com que essa proporção passasse para 
10,11m²/pessoa, aproximando-se assim do limite estabelecido pelo decreto supracitado. 
Importante destacar que esse estudo, para fins de cálculo da área útil, descontou as áreas 
comuns de cada andar (WC, lavabo, halls, elevadores e escadas) e as áreas da biblioteca 
e das salas de reunião. 

Em abril de 2014, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201405303/012, que 
indagava sobre as providências adotadas para a adequação dos alugueis dos imóveis no 
Edifício Parque Cidade Corporate, a Secretaria-Executiva do MinC encaminhou um novo 
cálculo da área locada, considerando não mais a área constante dos contratos de aluguel 
(1.983,19m² por pavimento) mas a área constante da Convenção de Condomínio 
(1.764,67m² por pavimento). Esse novo cálculo, diferentemente do anterior, não 
descontou as áreas comuns para fins de cálculo do atendimento ao Decreto nº 7.689/2012. 
Portanto chegou-se ao valor de 10.588,02 m² de área locada, como base de cálculo, para 
777 pessoas, proporção de 13,63 m²/pessoa. Diante dessa situação, esse estudo reiterou a 
proposta de devolução de um dos andares, e ventilou a possibilidade de ser necessária a 
devolução de até dois andares. 

Portanto em abril de 2014 o Ministério da Cultura estava de posse de dois 
estudos técnicos, ambos concluindo que a área locada no Edifício Parque Cidade 
Corporate era superior ao limite estabelecido no Decreto 7.689/2012, e que para se 
aproximar do cumprimento desse limite seria necessária a devolução pelo menos um dos 
andares locados. Dessa forma, embora ainda houvesse divergências sobre a metodologia 
de cálculo a ser aplicada (notadamente em relação a definição do que seria área útil e área 
comum), já era evidente que a área locada estava superdimensionada em relação ao limite 
estabelecido pelo Decreto 7.689/2012, e já havia unanimidade técnica pela devolução de 
pelo menos um dos andares locados. 

Entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, por meio das Portaria nº 399/2014 
e 40/2015 foram instituídos novos Grupos de Trabalho com finalidade de confirmar se a 
área locada no Edifício Parque Cidade atendia às necessidades do MinC, observando-se 
a relação metragem x usuário. Como resultado do trabalho desse grupo, foi definida nova 
metodologia de cálculo que definiu a área útil total de 7.589 m² para 735 pessoas, 
proporção de 10,33 m² por pessoa. O quadro seguinte resume todos os estudos e 
metodologias utilizadas desde 2013. 

Quadro – Compilação dos Estudos Técnico Realizados 

Documento Total de 
Pessoas 

Área Útil 
Locada 

Relação 
Área/Pessoas 

Despacho nº 362/2013 - COMAN/ 
CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 21/08/2013 

753* 9.257,78 m² 12,29 

Despacho nº 463/2014/CGLOG/SPOA/ 
SE/MinC, de 11/04/2014 

777* 10.588,02 m² 13,63 

Grupo de Trabalho - Portarias nº 399 de 
02/12/2014 e nº 40 de 27/02/2015 

735** 7.589,58 m² 10,33 

*Inclui pessoal terceirizado não administrativo (que ocupam as áreas comuns do edifício) 
**Não inclui pessoal terceirizado não administrativo (que ocupam as áreas comuns do edifício) 

 
 

Com base nesse contexto histórico, fica evidente a omissão e/ou lentidão da 
Secretaria-Executiva em resolver a situação, uma vez que desde 2013 são realizados 
estudos técnicos avaliando o superdimensionamento da locação dos imóveis do Edifício 
Parque Cidade Corporate porém sem ensejar em qualquer atitude concreta do Ministério 
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da Cultura. Em 2014, exercício sob análise, a única movimentação no sentido de sanar o 
problema ocorreu no último mês do ano, com a criação de um Grupo de Trabalho para 
estudar a área locada, grupo esse que foi constituído por pessoas sem o conhecimento 
técnico necessário para propor as soluções esperadas, conforme Despacho nº 
02/2015/GT/SPOA/SE/MinC endereçado ao SPOA, datado de 13/02/2015, em que os 
membros do GT se declaram, por unanimidade, incapazes tecnicamente de realizar o 
trabalho. Desta forma, o grupo de trabalho solicitado em setembro de 2014, designado 
em dezembro de 2014, instalado em janeiro de 2015, e prorrogado por duas vezes, em 
meados de fevereiro de 2015, concluiu que não poderia apresentar o estudo. Somente com 
a inclusão de um servidor da área de infraestrutura e manutenção é que houve algum 
avanço. 

Ademais, os resultados apresentados por esse Grupo de Trabalho, qual seja a 
área útil de 7.589,58 m² e área não útil de 2.998,44 m², não obstante apresentarem 
proporção área útil/pessoas superior ao permitido, devem ser analisados com cautela, pois 
verifica-se que 28,3% do espaço locado foi considerado área não útil. Isso inclui Sala de 
Reunião Multimídia/Auditório (374,40 m²), salas de treinamento (145,80 m²), refeitório 
(146,88 m²), depósitos (300 m²), salas de reunião (350 m²), sala de arquivo (708,32 m²), 
etc. É necessário que o MinC avalie a necessidade de manter a locação de tais espaços 
em metragem tão significativa, especialmente considerando que o condomínio oferece 
algumas áreas comuns que podem ser utilizadas para os mesmos fins, tais como: praça de 
alimentação, auditórios, salas de reunião, etc. (vide Convenção de Condomínio – Capítulo 
1). Considerando que o valor mensal do aluguel pago pelo MinC é de R$ 1.349.022,36 
para uma área privativa de 19.138,02 m² (incluindo garagens), tem-se que o custo do 
contrato é de R$ 70,48 m² o que implica afirmar que o MinC paga R$ 2.535.960,61 
anualmente apenas pelas áreas consideradas comuns, dentro da área locada, tais como 
salas de reunião, arquivos, salas de treinamento e refeitórios. Portanto é necessário não 
só fazer um estudo da área útil ocupada, mas ponderar a real necessidade de toda a área 
locada, principalmente as áreas consideradas como “comum”, face a real importância e 
utilização desses espaços em detrimento da aplicação desses recursos em outras políticas 
culturais que gerem impacto direto para a sociedade. 

É necessário também destacar que em sua manifestação o MinC afirma que “a 
fim de projetar os estudos desenvolvidos no âmbito do GT para os anos anteriores, esta 
Secretaria elaborou a Planilha 3, na qual é possível observar que, em 11 de abril de 
2014, data do Despacho nº 463/2014/CGLOG/SPOA/SE/MinC, somente existia 596,58 
m2 acima do limite permitido no Decreto n° 7.689/2012”. Para realizar esse cálculo o 
MinC utilizou a área útil apontada pelo GT de 2015 (7.589,58 m²) e o total de 
colaboradores alocados no Edifício Parque Cidade Corporate em abril de 2014, que eram 
777. Entretanto, mesmo partindo do pressuposto que o cálculo da área útil realizado pelo 
GT está correto, o número de 777 colaboradores não é o mais correto, pois desse total de 
pessoas, 61 são terceirizados não administrativos (copeiros, brigadistas, seguranças, 
garçons, etc.) que ocupam as áreas comuns do edifício e que portanto, devem ser 
desconsiderados do cálculo da proporção área útil/pessoas. O quadro seguinte demonstra 
melhor essa situação: 

 
 

Quadro – Proporção Área/Pessoas em Abril de 2014 

Qtd. Pessoas 
(Abr/2014) 

Área Máxima 
Permitida 

Área Ocupada 
(Cálculo GT) 

Área Excedente Proporção 
m²/pessoa 
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777* 6.993 m² 7.589,58 m² 596,58 m² 9,77 

716** 6.444 m² 7.589,58 m² 1145,58 m² 10,60 

*Incluindo pessoal terceirizado não administrativo 
**Desconsiderando o pessoal terceirizado não administrativo 

 
 

Portanto em abril de 2014, mesmo considerando o novo cálculo da área útil feito 
pelo GT, não havia apenas 596,58 m² excedendo o limite do Decreto 7.689/2012, mas 
sim 1.145,58 m² a mais, situação que poderia ser sanada com a devolução de um dos 
pavimentos, conforme os estudos técnicos vinham reiteradamente sugerindo e a CGU 
vinha recomendando. Além disso, não obstante estar suficientemente evidenciado o 
excesso de espaço locado pelo MinC e a não aderência ao limite estabelecido pelo Decreto 
7.689/2012, e mesmo após a conclusão dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho 
criado para estudar a adequação do espaço locado, os contratos de aluguel foram 
renovados em julho de 2015, permanecendo a área locada inalterada. 

Dessa forma, embora, como afirma o MinC, “A gênese do problema surgiu na 
locação dos pavimentos do Edifício Parque Cidade Corporate sem prévio estudo técnico 
da real necessidade de espaço” a manutenção desse contrato é de responsabilidade de 
quem esteja ocupando a titularidade da Secretaria-Executiva e não somente daquele que 
deu causa à contratação original. Portanto embora haja indícios de irregularidade na 
contratação originária, que já estão sendo apuradas por meio de Processo Administrativo 
Disciplinar, nada obsta que o titular da Secretaria-Executiva, se pautando pelo princípio 
da autotutela administrativa e pelo atendimento do interesse público, promova as 
adequações necessárias aos contratos vigentes, principalmente aquelas decorrentes de 
acompanhamento e recomendação dos órgãos de controle. 

Nesse contexto, embora não faça parte do escopo de análise das contas do 
exercício de 2014, cabe ainda ressaltar que o art. 2º do Decreto nº 8.540, de 09 de outubro 
de 2015, estabeleceu que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão avaliar os contratos e os instrumentos congêneres 
relativos a, dentre outros, locação de imóveis, tendo como meta a redução de 20% sobre 
o valor total desses contratos. Dessa forma, de modo a obedecer o limite estabelecido pelo 
Decreto nº 7.689/2012 e aderir à redução de despesas prevista no Decreto nº 8.540/2015, 

torna-se imperioso que o MinC promova os ajustes necessários na locação dos imóveis 
no Edifício Parque Cidade Corporate, mantendo o aluguel apenas das áreas estritamente 
necessárias ao seu funcionamento, excluindo espaços ociosos e/ou superdimensionados. 

Portanto, a opinião dessa unidade de controle interno em relação ao exercício em 
análise é que durante o ano de 2014 a Secretaria-Executiva, mesmo ciente dos problemas 
com a locação dos imóveis no Edifício Parque Cidade Corporate, e mesmo tendo 
conhecimento de possíveis soluções a serem adotadas, não agiu com a proatividade e 
diligência necessária para saneamento do problema e consequente economia de recursos 
públicos. As mudanças de gestão ocorridas no MinC, embora possam ter gerado 
transtornos momentâneos, não podem justificar a não adoção de providências efetivas 
para o saneamento de uma situação que já vinha se prolongando desde 2013, além disso, 
todos os gestores que assumiram a Secretaria foram cientificados da existência do 
problema, por isso, a o entendimento da CGU permanece inalterado. 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Reitera-se a recomendação 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 2: Rever o contrato de locação do Edifício Parque Cidade, para adequar 
o quantitativo de vagas de garagem contratadas ao número de servidores que fazem jus 
ao tal benefício, haja vista que a locação de imóveis e de vagas são desassociáveis. 

 
 

4.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Apuração do montante pago indevidamente por serviços de limpeza, asseio e 
conservação em área de uso comum e em espaços já devolvidos pelo MinC, no imóvel 
Ed. Parque Cidade. 

 
Fato 

 
Em 16 de julho de 2010 foi publicado, pela Secretaria-Executiva do Ministério da 

Cultura (SE/MinC), no Diário Oficial da União, o Extrato de Dispensa de Licitação nº 
2112010 versando sobre a locação de imóvel para a instalação e funcionamento de 
unidades administrativas do MinC e da Fundação Cultural Palmares (FCP) não instaladas 
na Esplanada dos Ministérios, visto que o espaço antes ocupado não atendia às 
necessidades das mesmas. Os locais selecionados foram os 1º, 2º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º 
andares do edifício Parque Cidade Corporate, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 
9, Torre B, s/nº, Centro, Brasília/DF. 

 
Foi realizada a locação de oito pavimentos e suas correspondentes vagas de 

garagem do imóvel não residencial do Edifício Parque Cidade Corporate, situado no Setor 
Comercial Sul, Quadra 09, Brasília/DF, pelo período de sessenta meses, até 18 de julho 
de 2015, numa área útil de 24.539,55 m² que, somada à área das garagens, totaliza 
35.939,55 m². Para tanto, foram firmados quatro contratos entre o locatário MinC e as 
quatro empresas locadoras, distribuídas proporcionalmente às suas cotas-parte do imóvel, 
conforme o quadro 1 abaixo: 

Quadro 1 
Contrato 

nº 
Locatário Cota- 

parte 
(%) 

Valores Rateio exercício 2012 
Contrato 1° Aditivo MinC (6/8) FCP (2/8) 

 
54/2010 

Cedro Participações e 
Empreendimentos Ltda. 
(CNPJ nº 
05.398.090/0001-34) 

 
33,34 

 
6.273.254,20 

 
6.797.698,47 

 
5.098.273,85 

 
1.699.424,62 

 
57/2010 

Estrutural 
Empreendimentos Ltda. 
(CNPJ  nº 
01.715.970/0001-36) 

 
25 

 
4.704.000,00 

 
5.097.254,40 

 
3.822.940,80 

 
1.274.313,60 

 
58/2010 

JVA Construções e 
Incorporações Ltda. 
(CNPJ  n° 
36.764843/0001-01) 

 
25 

 
4.704.000,00 

 
5.097.254,40 

 
3.822.940,80 

 
1.274.313,60 

 
59/2010 

Polis Participações e 
Empreendimentos Ltda. 
(CNPJ n° 07.204.468/000 
147) 

 
16,66 

 
3.134.745,60 

 
3.396.810,33 

 
2.547.607,75 

 
849.202,58 

 
Em conformidade com o pacto contratual, foram destinados às áreas 

administrativas do MinC os pavimentos do 7° ao 12° andares, ao passo que à FCP 
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couberam o 1° e 2° andares daquela edificação, bem como as respectivas vagas de 
garagem. 

 
A locação em tela foi analisada por esta CGU e registrada no subitem 4.1.1.8 do 

Relatório nº 201305605, relativo à avaliação da gestão 2012 da SE/MinC, em decorrência 
da qual foi constatada estimativa de área média, à disposição do MinC, superior ao limite 
determinado no Decreto n° 7.689/2012, que estabelece, no âmbito do Poder Executivo 
federal, limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a 
realização de gastos com diárias e passagens. Diante disso, no relatório citado acima foi 
expedida a seguinte recomendação, dentre outras: 

“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.” 

 
Em análise ao Plano de Providências Permanente da unidade, verificou se que o 

MinC já detinha um contrato de limpeza, nº 34, de 26 de junho de 2009, que lhe dava 
cobertura, no prédio anteriormente ocupado, tendo sido celebrado o Termo Aditivo nº 04, 
em 25 de maio de 2012, para atender à toda a locação do Ed. Parque Cidade Corporate e 
prestava serviços tanto para os andares ocupados pelo quanto para a FCP. 

 
Cabe ressaltar que a presente análise se pauta sobre a gestão 2014, tanto no âmbito 

da adoção de providências para atender às recomendações do Controle Interno, quanto 
para avaliar a celebração do 6º Termo Aditivo em 2014, pelo que se mostrou necessário 
analisar o termo originalmente assinado, bem como o 4º Termo Aditivo, que incluiu as 
áreas do edifício Parque Cidade Corporate no Contrato nº 34/2009. Assim, realizadas as 
análises, identificou-se o que segue: 

 
a) Cálculo do pagamento indevido por serviços de limpeza, asseio e conservação em 
área de uso comum de imóvel locado pelo MinC. 

 
Quando da locação dos pavimentos no edifício Parque Cidade Corporate, a 

empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda., por meio do Contrato nº 34/2009, já era a 
responsável pela prestação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e 
posto de trabalho de jardinagem nas unidades do MinC. Em razão da nova locação, foi 
celebrado o Termo Aditivo nº 04/2012, com o fim de alterar o valor previsto na cláusula 
oitava do contrato acima citado, em decorrência de acréscimo na área abrangida pela 
contratação, o local de execução e do início da prestação dos serviços, e a quantidade de 
postos contratados. Todavia, equivocadamente, no dimensionamento das áreas a serem 
asseadas foram consideradas tanto as áreas privativas quanto as de uso comum 
conjuntamente, quando o correto seria pautar-se tão-somente pela área de uso privativo, 
conforme detalhamento no quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2 

 
Andar 

Área comum 
(a) 

Área privativa 
(b) 

Área total contratada 
para limpeza 

(c) 

% de área contratada 
indevidamente 

(a/c) 
1º 1.327,08 1.764,67 3.091,75 0,42 

2º 1.327,08 1.764,67 3.091,75 0,42 
7º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 
8º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 
9º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 

10º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 
11º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 
12º 1.294,68 1.764,67 3.059,35 0,42 

Totais 10.422,24 14.117,36 24.539,60 0,42 
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As áreas de uso comum têm sua limpeza a cargo do condomínio do edifício Parque 
Cidade Corporate, haja vista que o MinC paga, mensalmente, a taxa condominial. Assim, 
verifica-se que o Termo Aditivo nº 04/2009 incluiu, indevidamente, 10.422,24m² no 
contrato de limpeza, onerando-o em 42%. Como exemplo, cita-se o hall de entrada do 
prédio, localizado no térreo. 

 
De acordo com o Despacho nº 438/2014-COMAN/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 

10 de novembro de 2014, quando iniciada a locação do edifício Parque Cidade Corporate 
não havia contrato específico de limpeza para as áreas ocupadas pelo MinC no edifício. 
Houve, portanto, readequação do Contrato n° 34/2009, por meio do já mencionado 4º 
Termo Aditivo, tendo sido remanejados para lá sete postos de serviço do espaço 
anteriormente ocupado pela FCP. 

 
O quadro 3 a seguir explicita os termos originais do Contrato nº 34/2009 e sua 

nova configuração após o 4º Termo Aditivo: 
 

Quadro 3 
Contrato nº 34/2009 

Local de Prestação dos Serviços Área de Piso, Esquadrias e Fachadas (m²) 
Interna Externa Esquadrias Interna / 

Externa 
Fachada 
Externa 

Esplanada dos Ministérios, Bloco B 12.350 1.010 3.030 3.030 
Setor Bancário Sul, Quadra 02, Ed. 
Elcyr Meireles 

10.270 550 450 450 

SCRS 502, Bloco B, Lotes 08/12 3.245 300 300 300 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B Jardinagem 

Termo Aditivo nº 04/2012 
Local de Prestação dos Serviços Área de Piso, Esquadrias e Fachadas (m²) 

Interna Externa Esquadrias Interna / 
Externa 

Fachada 
Externa 

Esplanada dos Ministérios, Bloco B 12.350 1.010 3.030 3.030 
Ed. Parque Cidade Corporate 24.539,55 0 1.298,68 0 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B Jardinagem 

 
Conforme se verifica acima, o quantitativo registrado no 4º Termo Aditivo para 

a área do edifício Parque Cidade é de 24.539,55m², que corresponde exatamente à área 
total da locação registrada no quadro 1, demonstrando que, efetivamente, as áreas de uso 
comum foram incluídas no contrato de limpeza. 

 
A área de uso comum indevidamente abrangida pelo Contrato n° 34/2009, de 

acordo com a Unidade, totalizava 10.422m², a qual fora excluída do Contrato n° 34/2009 
por meio do Termo Aditivo n° 06/2013. Entretanto, isso se deu somente a partir da 

formalização deste, ou seja, a contar de 27 de dezembro de 2013, não se verificando 
providências no sentido de reaver os valores pagos indevidamente desde junho de 2012. 

 
Nesse sentido, consta da Nota Técnica nº 18/2013/DIANC, de 11 de dezembro 

de 2013, item V – Da Supressão, parágrafos 24 e 25, que em 13 de setembro de 2013, por 
meio do Memorando nº 188/2013/CGLOG/SPOA/SE/MinC, a área gestora do contrato 
solicita análise e providências quanto à redução dos postos de trabalhos contratados 
indevidamente. Anexo ao referido memorando, a Nota Técnica nº 
21/2013/COMAN/CGLOG/SPOA/MinC dispõe que: 

 
(…) após análise minuciosa do instrumento e seus Termos Aditivos e 
Termo de Apostilamento, verificou-se em seu Termo Aditivo nº 04 uma 
inconsistência (…) a metragem quadrada do edifício Parque Cidade 
utilizada  para  readequação do  contrato  de limpeza foi baseada   no 
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contrato de locação, porém utilizou-se a metragem total da área 
(privativa + comum) constante do contrato de locação, enquanto que 
o correto seria utilizar apenas a metragem da área privativa, a qual 
este órgão é responsável pela limpeza e conservação. (destaque nosso) 

 
E, no parágrafo 31 da Nota Técnica nº 18/2013/DIANC, consta: 

(…), se aprovada a supressão, tendo em vista os efeitos da análise de 
repactuação, o valor mensal do Contrato passará de R$ 141.628,94 
(…) para R$ 100.070,74 (…), a partir de sua formalização, que se dará 
com a assinatura do Sexto Termo Aditivo ao Contrato. 
Consequentemente haverá uma redução de R$ 41.568,20 (…), ou seja, 
36,69% (…) do valor inicial do Contrato, já considerada a presente 
repactuação. (grifo do original) 

 

Por todo o exposto, resumimos no quadro 4 a seguir os valores pagos 
indevidamente, por meio do Contrato nº 34/2009, relativamente à limpeza da área de uso 
comum: 

 
Quadro 4 

2012 2013 

Pavim 
ento 

M² Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

1º 1.327,08 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 5.135,80 5.135,80 5.135,80 

2º 1.327,08 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 4.481,55 5.135,80 5.135,80 5.135,80 

7º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

8º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

9º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

10º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

11º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

12º 1.294,68 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 4.372,13 5.010,41 5.010,41 5.010,41 

Total 10.422,24 35.195,88 35.195,88 35.195,88 35.195,88 35.195,88 35.195,88 35.195,88 40.334,06 40.334,06 40.334,06 

 
Pavim 
ento 

 2013 2014  
Total 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

1º 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 6.031,31 99.031,76 

2º 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 5.135,80 6.031,31 99.031,76 

7º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

8º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

9º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

10º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

11º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

12º 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.010,41 5.884,06 96.613,89 

Total 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 40.334,06 47.366,98 777.746,86 

Observação: Estes valores referem-se ao período compreendido entre os 4º e o 6º Termos Aditivos. 

 

Portanto, o montante despendido pelo    MinC, indevidamente, sem as devidas 
correções monetárias totaliza R$ 777.746,86. 

 
b) Cálculo do pagamento indevido por serviços de limpeza, asseio e conservação 
após devolução da área ocupada pela FCP no edifício Parque Cidade Corporate. 

 
A devolução dos dois andares ocupados pela FCP no edifício Parque Cidade 

Corporate se deu em 01 de fevereiro de 2013. Em razão dessa saída, questionou-se sobre 
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as providências adotadas pela unidade quanto ao Contrato n° 34/2009, no que diz respeito 
à quantidade de postos de serviço, tais como a redução da área contratada para limpeza 
dos dois andares restituídos, sobre o que a SE informou não ter constatado a presença de 
documentos que comprovem essa efetiva redução, mas que houve a diminuição da área 
ocupada pela FCP mediante o Termo Aditivo n° 06, de 27 de dezembro de 2013, 
conforme demonstra o quadro 5 a seguir: 

 
Quadro 5 

Contrato nº 34/2009 (com as alterações do Termo Aditivo nº 04/2012) 
Local de Prestação dos 

Serviços 
Área de Piso, Esquadrias e Fachadas (m²) 

Interna Externa Esquadrias Interna / 
Externa 

Fachada 
Externa 

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco B 

12.350 1.010 3.030 3.030 

Ed. Parque Cidade Corporate 24.539,55 0 1.298,68 0 
Esplanada dos Ministérios, 
Bloco B 

Jardinagem 

Termo Aditivo nº 06/2013 
Local de Prestação dos 

Serviços 
Área de Piso, Esquadrias e Fachadas (m²) 

Interna Externa Esquadrias Interna / 
Externa 

Fachada 
Externa 

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco B 

12.350 1.010 3.030 3.030 

Ed. Parque Cidade Corporate 10.588,02 0 1.298,68 0 
Esplanada dos Ministérios, 
Bloco B 

Jardinagem 

 
Dessa forma, constata-se que não foram adotadas providências no sentido de 

reaver os valores pagos indevidamente no período de fevereiro/2013 a janeiro/2014, 
relativamente aos dois andares onde antes estava instalada a FCP e que foram devolvidos, 
conforme o quadro 8 abaixo que demonstra apenas a área privativa ocupada pela FCP, 
visto que os pagamentos pela limpeza da área comum já foram calculados no item 'a' desta 
análise: 

 
Quadro 8 

2013 
Pav. M² Mês / Valor 

 
1º 

 
1.764 
,67 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
2º 

 
1.764 
,67 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

 
6.829, 
27 

Tot 
ais 

3.529 
,34 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

13.658 
,54 

Total Geral 150.243,94 

 
Portanto, o montante despendido indevidamente pelo MinC, sem as devidas 

correções monetárias, pelos dois andares devolvidos e para os quais se continuou 
pagamento pelos serviços de limpeza e conservação , totaliza R$ 150.243,94. 

 
Cabe ressaltar que o cálculo acima está sendo realizado no âmbito do MinC pelo 

fato de a respectiva Secretaria-Executiva ser a gestora do Contrato nº 34/2009, e os 
pagamentos dele decorrentes, terem sido realizados por meio de suas Unidades Gestoras. 

 
Em síntese, o MinC efetuou pagamentos indevidos, em decorrência da execução 

do contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, no montante de 
R$ 927.990,80, não considerando, nesse valor, as devidas correções monetárias. 

 
Causa 
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Falta de providências para o ressarcimento dos montantes pagos indevidamente. 
 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Despacho nº 504/2015/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 27/05/2015 
(recebido por e-mail de 28/05/2015, a unidade informou que: 

 
“(...) numa análise realizada pela Coordenação de Infraestrutura e Manutenção nos 
processos de pagamento efetuados à empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda, como 
também nos registros da unidade, não foram localizadas glosas e devoluções relativas à 
cobrança indevida por serviços em área de uso comum do prédio locado e em espaços já 
devolvidos pelo MinC quando da mudança da Fundação Cultural Palmares, em 
atendimento à recomendação no subitem 4.1.8 do relatório 201305605. 

 
2. Em decorrência da mencionada solicitação de auditoria informamos que esta 
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos procedeu à abertura do Processo 
Administrativo nº 01400.028460/2015-47, com vistas à cobrança à empresa Gestor 
Serviços Empresariais Ltda, do valor apurado pela Controladoria-Geral da União, no 
montante de R$ 927.990,80 (novecentos e noventa mil e oitenta centavos) [sic], 
observando as disposições contidas na legislação de regência, quais sejam: Lei nº 
8.666/93, Lei nº 9.784/99 e inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.” 

 
Já por meio do Memorando nº 81/2015/CGLOG/SPOA/SE/MinC, de 18 de 

agosto de 2015, anexo ao Ofício nº 440 /SE/MinC, de 19 de agosto de 2015, a Unidade 
apresentou manifestação complementar em resposta ao Relatório preliminar: 

 
“A CGLOG encaminhou o ofício nº 30/2015, de 27/05/2015, solicitando a empresa 
Gestor o ressarcimento de R$ 927.990,80, a mesma encaminhou expediente 
apresentando defesa prévia. Por necessidade de esclarecimentos jurídicos, esta CGLOG 
encaminhou o processo à Conjur do MinC.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação inicial da unidade esclarece que não foram adotadas 

providências para reposição ao erário em razão dos pagamentos indevidamente 
realizados. 

 
A gestão, ao descobrir as falhas, assinou o 6º Termo Aditivo ao contrato de 

limpeza anteriormente celebrado com a empresa Gestor, de modo a evitar futuros 
pagamentos indevidos, mas não adotou quaisquer providências para recompor o erário 
público lesado em R$ 927.990,80, valor este que necessita ser atualizado para expressar 
efetivamente o prejuízo sofrido pelos cofres públicos. 

 
Todavia, a manifestação para o relatório preliminar demonstra que a Unidade 

iniciou a adoção de providências de acordo com a recomendação, as quais serão 
monitoradas no âmbito do plano de providências. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Ressarcir R$ 927.990,80, mais atualizações, ao erário público em razão 
dos pagamentos indevidos por serviços de limpeza, asseio e conservação a) em área de 
uso comum do Edifício Parque Cidade e b) em dois pavimentos do edifício após 
devolução da área ocupada pela FCP às empresas locadoras. 
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Recomendação 2: Apurar os fatos e as responsabilidades pela não adoção de providências 
para a recomposição do erário em razão dos pagamentos indevidos por serviços de 
limpeza, asseio e conservação a) em área de uso comum do Edifício Parque Cidade e b) 
em dois pavimentos do edifício após devolução da área ocupada pela FCP às empresas 
locadoras, haja vista que, ao detectar a falha, houve a assinatura do 6º Termo Aditivo para 
corrigir pagamentos futuros, mas não houve a adoção de providências para ressarcir os 
R$ 927.990,80 indevidamente pagos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidênc ia da República - Controladoria-Gera l da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
 
 

 
Certificado: 201503356 

Unidade(s) Auditada(s): SECRETARIA-EXECUTIYA/MINC 

Ministério Supen 1 isor:  MINISTERIO DA CULTURA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2014 
 
 

 

1. Foram examinados os atos de gestão prat ic ados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 
pelos res ponsáv eis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 
Instrução  Normativa TCU nº 63/2010. 

 
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, confo rme escopo do trabalho 
informado no Relatório de Aud ito ria Anual de Contas, e m atendimento à legi s lação fede ral 
aplicável  às  áreas  selecionadas  e  atividades  examinadas,  e  incluíram  os   resultados  das  ações  
de controle, realiza das ao longo do exercício objeto de exame, sob re  a  gestão  da  unidade  
auditada. 

 
3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com  atos  de gestão 
de agentes do Rol de Responsáveis: 

 
- Resultados ins uficientes da atuação do MinC na mitigação do passivo de prestação  de contas: 
reduçã o to tal do passivo em 5,35% nos exercícios de 2013 e 2014. (item  2.1.2.5) 

 
- Reduzida proporção de projetos aprovados e que capta  recursos:  média  histórica demonstra 
que a penas um quarto das propostas apresentada s são aprovadas, transfo rmadas em projetos e 
captam recursos. Riscos relativos ao limite mínimo de 20 % estabelecido para a execução dos 
recursos captados: poss ibilidade de não atendime nto aos inte resses da sociedade em razão da 
não entrega de produtos culturais. (item  3.1.1.3) 

 
- Fragilidades no fluxo de registro de dados das contas de captação no banco de dados do 
Sistema Salic, com prejuízo à eficiência da gestão e subutili zação de recursos públ icos. (item 
3.1.1.4) 

 
- Formação de novo passivo de pres tação de contas, após o Acórdão TCU nº 1.385 /2011 - 
Plenário.  (item 3.1.1.7) 



 

 

- Apuração do montante pago indevidamente por serviços de limpeza, asseio e conservação em 
área de uso comum e em espaços já devolvidos pelo MinC, no imóv el Ed. Parque Cidade. 
(item) 

4. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 

- Ausência de regularização da locação do Edifício Parqu e Cidade ao longo do exercício de 
2014, cuja incompatibilidade com o Decre to nº 7.689/2012 foi constatada na avaliação da 
gestão 2012 da Secretaria-Executiva/Minc. Prorrogação da vigência contratual até 
18/07/2016.(Item 4.1.1.1) 

- Termo de Cooperação celebrado entre a Diretoria de Programas Especiais de Infraestrutura 
Cultural da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (DINC) e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz): ausência de clareza, precisão e detalhamento das atividades finalísticas 
delegada s e sua util ização para prover e alocar força de trabalho para o dese mpenho de 
atividades finalísticas de unidades do MinC. (Item 2.1.2.2) 

 
 

5. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade  entre  os 
atos  de  gestão  de  cada  agente  e  as  constatações  mencionadas,  proponho  que o encaminh 
amento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indic ado a seguir: 

 

CPF do agente 

público 

 
Cargo ou função 

Avaliação do 

órgão de Controle 

Interno 

Funda mentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.825.858-** Secretário-Executivo de 

01/01/2014  a 23/03/2014 

Regular com 

ressalva 

 
4.1.1.l 

***.913.782-** Secretária-Exec utiva no 

período de 09/04/2014 a 

31/12/2014 

Regular com 
ressalva 

 
4.1.1.l 

***.419.951-** Subsecretário de 

Planejamento, Orçame nto e 

Administração no período de 

01/01/2014  a 31/12/2014. 

Irregula ridade  
 

4.1.1.l 

***.932.346 -** Diretor de Programas 

Especiais de Infraestrutura 

Cultural no período de 

01/01/2014 a 31/12/2014 

Regular com 

ressalva 

 

2.1.2.2 

Demais 

integrant es do Rol 

de Responsáve is 

 

- 

 

Reg ular 

Considerando o escopo do Relatório 

de auditoria, não foram identificadas 

irregularidades com particip ação 

determinante destes agentes. 

 
 



 

 
 
 
6. Quanto à certificação ora atribuída, cumpre dar  ênfase notadamente  à gravidade 
da constatação 4.1.1.1 do relatório , concernente à falta  de  providência s  para  regula rização da 
locação do Edifício Parque Cidade ao longo do exercício de  2014.  Cabe registrar que caso 
houvesse sido efetuada a devolução de pelo menos um pavimentos, a economia possibilitada ao 
erário no exercício sob análise seria da ordem de R$ 4.004.333,66, conforme constatado por 
Grupo de Trabalho do próprio Ministério da Cultura.  Pesa ainda sobre o tema o fato de a reco 
mendação de adequação da área locada ter sido objeto de tratamento pela  Controladoria junto ao 
MinC desde a análise das contas do exercício de 2012   e o próprio Ministério, em estudo técnico 
em 2013, ter concluído pela possibilidade de  devolução de um dos andares. Assim, ainda que 
houvesse divergências sobre a  metodologia de cálculo a ser aplicada para apuração do indicador 
de metragem  por pessoa,  havia ciência , por parte dos gestores do Ministério ao longo do 
exercício de 2014 , que a área locada estava superdimensionada em relação ao limite es tabele 
cido pelo Decreto 7.689/2012. Assim, vale ressaltar que a certificação ora atribuída  para  os  
agentes  que  atuaram  como  Secretários Executivos no exercício está consignada com a 
indicação de ressalva, ancorada no referido ponto de auditoria, e somente não foi agravada para a 
certificação pela irregularidade  em função do tempo limitado pelo qual os mesmos responde 
ram  pela gestão  do  Ministério, ao longo do período em que se deram as interlocuções da CGU 
com o MinC relativas ao assunto. A opinião dess a Controladoria é que, se mantida a inação por 
parte do MinC ao longo de 2015, o assunto merecerá, quando da avaliação das contas do 
atual exercício, a  indicação  de opinião  pela  irregularidade  na  gestão  dos  atuais  
responsáveis  no  âmbito  do Ministér io , inclusive no âmbito da Secretaria Executiva. 

 
 
 

Brasília (DF), 28 de outubro de 2015. 
 

     

Secretário Federal de Controle Interno 
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Parecer: 201503356 
Unidade Auditada: Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, consolidando as demais 
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Ministério Supervisor: Ministério da Cultura 
Município/UF: Brasília (DF) 
Exercício: 2014 
Autoridade Supervisora: João Luiz Silva Ferreira 

 
 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, 

da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura – SE/MinC, expresso a seguinte opinião acerca dos 

atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Não foram identificados avanços marcantes na gestão avaliada especialmente quanto aos 

resultados das políticas públicas executadas por intermédio da ação finalística 12MG, selecionada 

como escopo de análise. 

As principais constatações, que sustentam a emissão do certificado, são a ausência de 

regularização da locação do Edifício Parque Cidade ao longo do exercício de 2014, cuja 

incompatibilidade com o Decreto nº 7.689/2012 foi constatada na avaliação da gestão 2012 da 

SE/MinC, bem como a utilização do Termo de Cooperação celebrado entre a Diretoria de Programas 

Especiais de Infraestrutura Cultural da SE/MinC e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para alocar 

força de trabalho para o desempenho de atividades finalísticas de unidades do MinC. Em relação à 

primeira, não foram observadas providências efetivas para a regularização do contrato que, inclusive, 

foi recentemente prorrogação até 18/07/2016. Em relação à segunda, a situação fática de subordinação 

entre os bolsistas e dirigente que compõe o rol de responsáveis da unidade foi evidenciada e, sobre 

isso, não houve a adoção de providências. Todavia, o termo de cooperação não está mais vigente, 

porque a vigência expirada já no exercício de 2015. 

A falta de estrutura de pessoal compatível com as demandas da unidade tem causado 

impacto na gestão do MinC, fato observado na execução da Ação 12MG e na gestão das renúncias 

tributárias, na qual já se verifica a geração de novo passivo de prestações de contas pendentes de 

análises. Para tanto, se está recomendando a elaboração de estudos sobre a efetiva necessidade de 

pessoal, para o encaminhamento de pleito ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem 



 

como de estudos sobre a efetiva capacidade operacional das unidades para que, com esse mapeamento, 

adequem as suas demandas à estrutura disponível. 

Com base nos registros do relatório de auditoria a unidade não dispõe de controles internos 

administrativos adequados e suficientes, em razão do que não identifica tempestivamente os riscos ao 

qual está exposta e, portanto, as medidas mitigadoras de riscos não são adequadas. 

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 conclusão expressa no Certificado de 

Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a 

responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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 por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 27 de agosto de 2015. 
 
 

 
 

Diretor de Auditoria da Área de Produção e Comunicações 
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