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Análise Gerencial

Senhor Coordenador-Geral,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203295,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 05/04/2012 a 27/04/2012, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir
da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos
pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

A peça Rol dos Responsáveis foi anexada ao processo 12120.000042/2012-13 entre as folhas 179 e 185.
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Ao longo do ano de 2011, foram executadas despesas na ação 4479 - Cooperação Técnica em Assuntos
Internacionais no montante de R$ 1.168.390,45. Este valor representa 55,5% de execução, conforme
informações do SIGPLAN. Foram executados pela SAIN (UG 170191) R$ 583.334,06 (quinhentos e
oitenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e seis centavos), equivalentes a 100% do orçamento
recebido  por  movimentação  interna.  As  demais  despesas  correntes  (custeio)  e  despesas  de  capital
(investimento),  de  responsabilidade  da  Unidade  Jurisdicionada  170191,  foram  executadas  pelas
Unidades Jurisdicionadas 170006 –  Coordenação-Geral de  Gestão  de  Pessoas,  170009 –  Escola  de
Administração  Fazendária,  170114  –  Superintendências  de  Administração  do  MF/RJ  e  170531  –
Superintendência de Administração do MF/DF.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

O programa  1266  –  Gestão  da  Política  Econômica  -  é  coordenado  pelo  Ministério  da  Fazenda.  O
programa visa  assegurar a  gestão equilibrada  das contas públicas.  E  possui o  objetivo específico de
formular,  propor  e  monitorar  medidas de  política  econômica  nas  áreas  fiscal,  monetária,  industrial,
agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais.

A Ação 4479 – Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais -, sob a responsabilidade da Secretaria
de Assuntos Internacionais - SAIN, está  inserida no programa 1266, classificado como programa de 
apoio  às  políticas  públicas  e  áreas  especiais.  Contudo,  a  referida  ação  possui  características
diferenciadas  daquelas  relacionadas  ao  suporte  da  gestão  de  políticas  públicas,  ou  seja,  é  possível
estabelecer  metas  físicas  que  podem ser  medidas por  unidade  de  produtos  gerados ou  de  serviços
prestados como resultado.

A Execução física da Ação Orçamentária 4479 possui uma meta prevista para o ano de 2011 de 158 e
realizou 159.  De  acordo com o Relatório  de  Gestão,  exercício 2011,  a  atuação efetiva  do País nos
diversos fóruns internacionais  tem contribuído  para  a  consolidação  de  sua  posição  de  destaque  no
cenário econômico mundial. Esta Secretaria, no exercício em questão, atuou em discussões relevantes,
com o  encaminhamento de  propostas do Brasil sobre  diversos temas,  tendo superado a  meta  anual
prevista em 0,63%.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A Coordenação-Geral de Seguro de Crédito à Exportação – COSEC da SAIN não dispõe atualmente de
pessoal qualificado em número suficiente para implementar os controles necessários para minimizar o
risco de comprometimento do interesse público, contando com apenas 4 agentes públicos para controlar
quantitativamente  e  qualitativamente  os  pontos  críticos  relacionados  a  aspectos  operacionais  e
financeiros concernentes à concessão de seguros e garantias por intermédio do SCE, ao amparo do FGE,
abarcando  todas  as  fases  da  operacionalização  do  Seguro  e  do  Fundo,  quais  sejam  Gestão  da
Contratação, Gestão do Sinistro e Gestão da Recuperação de Créditos, a exemplo dos apontamentos
constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas do FGE.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Em análise ao Relatório de Gestão, exercício 2011, e informações prestadas pela Secretaria de Assuntos
Internacionais  –  SAIN verificou-se  que  a  Secretaria  não  dispõe  de  unidade  de  controle  interno  na
estrutura  da  SAIN, valendo-se do apoio da Assessoria  Especial de Controle  Interno do Gabinete  do
Ministro. Entretanto, deve-se deixar claro que Controle Interno é um processo, conduzido por todos os
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níveis  de  gerência  e  por  outras  pessoas  da  organização,  não  necessariamente  estruturado  em uma
unidade ou departamento.

Verificou-se  divergência  entre  as  informações  prestadas  no  Relatório  de  Gestão,  item 5  que  traz
informações sobre estrutura de controle interno da UJ com as informações e respostas prestadas pela UJ.

Observou-se também ausência de Avaliação de Risco e Procedimentos de Controle na Unidade, dado
que no Relatório de Gestão da SAIN, exercício 2011, no item 5 em relação ao sistema de controle
interno, as questões sobre Avaliação de Risco da UJ e as questões 19 e 20 foram avaliadas com nível (1)
que significa Totalmente inválida.

2.6 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN é contemplada pelo Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SE/MF que
é consolidado pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI/SPOA/SE/MF e balizado
pelo Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério da Fazenda – PETI.

A Secretaria  de  Assuntos Internacionais –  SAIN não possui área  específica  para  implementação de
Política de Segurança da Informação (PSI).

Após análise das documentações solicitadas e das justificativas apresentadas pela unidade, verificou-se
que a SAIN possui pequena estrutura de pessoal de Tecnologia da Informação.

O Desenvolvimento e Produção de Sistemas não se aplicam à Secretaria de Assuntos Internacionais –
SAIN.

Destacamos que a SAIN é suprida pela infraestrutura de TI ( rede, hospedagem do site e sustentação de
sistemas de grande porte) do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, contratado pela
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI/SPOA/SE/MF, razão pela qual não dispõe
das informações/documentos solicitados pela CGU.

2.7 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Atendimento da Lei 8.730/93, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens e
rendas para o exercício de cargos, empregos e funções de confiança.

Verificou-se que a unidade sob exame dispõe de controle manual que registra a entrega tempestiva das
declarações de bens e  rendas (ou das autorizações para  acesso eletrônico às declarações no site  da
Receita Federal). Tal fato ficou evidenciado pela cópia da declaração da Coordenação-Geral de Gestão
de Pessoas – COGEP/SPOA/SE-MF, de 3/4/2012, com a relação dos servidores lotados em Brasília (DF)
e também com a cópia da declaração da Superintendência de Administração no Estado do Rio de Janeiro
– SAMF/RJ com a relação dos servidores lotados no Núcleo de Trabalho da SAIN no Rio de Janeiro (RJ)
que cumpriram a exigência da obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que
trata o inciso VII, art. 1º, da Lei 8.730/1993. Os exames foram realizados sobre a relação de todos os
servidores que exerceram cargos comissionados ou funções de confiança no exercício de 2011.

2.8 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Dado a inexistência de recomendações da CGU em Relatórios Anuais de Contas de anos anteriores o
item 15 da Parte A – DN TCU nº 108/2010 não foi abordado.
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A SAIN presta serviços ao cidadão e implementou a carta de serviços ao cidadão. Além disso, a mesma
atende aos requisitos do Decreto 6932/2009.

2.9 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ  e  monitorado  pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.

Informamos que os servidores listados abaixo, cujas assinaturas não foram apostas neste relatório, não
estavam presentes quando da geração final deste documento por motivo previsto legalmente, apesar de
terem efetivamente atuado como membros da equipe de auditoria.

Brasília/DF, 9 de agosto de 2012.

Nome: 
Assinatura:

Nome: 
Assinatura:

Nome: 
Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II

Achados da Auditoria - nº 201203295

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

1.1.1. Assunto - ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO

1.1.1.1. Informação
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Informação básica da ação 4479 - Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais integrante do

Programa 1266 - Gestão da Política Econômica.

Trata-se  da  ação  4479 -  Cooperação Técnica  em Assuntos Internacionais,  cuja  finalidade  é  prestar
assistência  técnica  em questões que  envolvem a  economia  brasileira  no seu relacionamento com os
demais  países,  blocos  econômicos  e  organismos  internacionais  a  fim  de  contribuir  para  o
desenvolvimento sustentado, com ênfase na expansão do comércio exterior brasileiro, na estabilidade de
preços e na responsabilidade fiscal, incluindo a política comercial, o balanço de pagamentos e o mercado
internacional de crédito.

A forma de execução se dá por meio de participação e acompanhamento em negociações, elaboração de
relatórios,  pareceres  e  notas  de  conjuntura  macroeconômica  internacional,  bem  como  de  estudos
específicos sobre assuntos de defesa comercial, comércio internacional, financiamento a exportação e
créditos internacionais, além de manter o Ministro da Fazenda permanentemente  informado sobre as
negociações internacionais.

A implementação da Ação possui o seguinte detalhamento: o acompanhamento da execução da política
nacional de tarifas de importação e exportação, no âmbito do Ministério, em conjunto com os órgãos
encarregados da elaboração da política  de comércio exterior e das ações do Ministério nas áreas de
salvaguardas e direitos antidumping e compensatórios.

Essa ação abrange também o exercício da Secretaria Executiva do Comitê de Financiamento e Garantia
das Exportações - COFIG e do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior - COMACE, participação
na  Comissão  de  Financiamentos Externos -  COFIEX e  no  Comitê  Gestor  da  Câmara  de  Comércio
Exterior - GECEX. Acompanhamento da conjuntura econômica e financeira internacional, em particular
das economias estratégicas para o Brasil. Elaboração de estudos, notas técnicas e apresentações, com o
objetivo  de  informar  o  Ministro  da  Fazenda  sobre  os  temas  de  maior  relevância  em  economia
internacional.

O montante  de recursos executados nesta  Ação,  no exercício de 2011, está  discriminado no quadro
abaixo:

Ação Governamental LOA + Créditos Executado %

4479 2.122.339,00 1.168.390,45 55,05

Fonte: SIGPLAN

Tendo em vista a publicação do Decreto nº 7.446 de 1º de março de 2011, bem como da Portaria do
Ministro de Estado da Fazenda nº 82 de 15 de março de 2011, os respectivos normativos fixaram os
limites para as despesas com diárias e passagens.

Conforme Relatório de Gestão, exercício 2011, em decorrência do contingenciamento supracitado houve
reflexo no cumprimento integral da missão institucional da Unidade Jurisdicionada, onde não foi possível
representar o Governo Brasileiro em diversos foros internacionais.

Enquanto se  aguardou o atendimento do pleito,  os afastamentos do País da  Secretaria  de  Assuntos
Internacionais no mês de junho de 2011 foram custeados com recursos orçamentários e financeiros do
Gabinete do Ministro.

Foram executados pela  Secretaria  de  Assuntos  Internacionais  -  SAIN (UG 170191)  R$  583.334,06
(quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e seis centavos), equivalentes a 100% do
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orçamento recebido por movimentação interna.

 

Programa Ação

Despesas

Executadas

%  da  Despesa  Executada  da  Ação  em

relação à despesa executada do Programa

1266

Gestão  da  Política

Econômica
4479

Cooperação  Técnica  em

Assuntos Internacionais 583.334,06 100,00%

Fonte: SIAFI Gerencial

De acordo com o Relatório de Gestão, exercício 2011, as demais despesas correntes (custeio) e despesas
de  capital (investimento),  de  responsabilidade  da  Unidade  Jurisdicionada  170191,  foram executadas
pelas Unidades Jurisdicionadas 170006 – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, 170009 – Escola de
Administração  Fazendária,  170114  –  Superintendências  de  Administração  do  MF/RJ  e  170531  –
Superintendência de Administração do MF/DF.

1.2. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.2.1. Assunto - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL

1.2.1.1. Informação

Avalição dos Indicadores evidenciados no Relatório de Gestão.

O programa  1266 –  Gestão  da  Política  Econômica  possui a  Ação 4479 – Cooperação Técnica  em
Assuntos Internacionais, sob a responsabilidade da SAIN, que está inserida em um programa classificado
como programa de apoio às políticas públicas e áreas especiais. Contudo, as referidas ações possuem
características diferenciadas daquelas relacionadas ao suporte da gestão de políticas públicas, ou seja, é
possível estabelecer  metas  físicas  que  podem ser  medidas  por  unidade  de  produtos  gerados  ou  de
serviços prestados como resultado.

A Ação 4479 – Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais -, sob a responsabilidade da SAIN,
inserida no programa 1266, apresentou a seguinte execução física do produto “negociação realizada”:

Função SubfunçãoProgramaAção Tipo PrioridadeMedida Meta
prevista

Meta
Realizada

Meta  de
2012

04 122 1266 4479 A 3 Unidade 158 159 178

Fonte: Relatório de Gestão da SAIN, exercício de 2011

De acordo com o Relatório de Gestão, exercício 2011, a atuação efetiva do País nos diversos fóruns
internacionais tem contribuído para a consolidação de sua posição de destaque no cenário econômico
mundial.  Esta  Secretaria,  no  exercício  em  questão,  atuou  em  discussões  relevantes,  com  o
encaminhamento de propostas do Brasil sobre diversos temas, tendo superado a meta anual prevista em
0,63%.
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Em questionamento  à  Unidade  por  meio da  SA 201203295/001 sobre  os agentes responsáveis pelo
cálculo/medição do indicador da ação 4479, definido no Relatório de Gestão 2011, bem como as fontes
de dados utilizados no cálculo/medição.

A unidade respondeu o seguinte: “informamos que a Ação 4479 – Cooperação Técnica em Assuntos
Internacionais  tem  como  produto  “negociação  realizada”,  não  tendo  indicador.  Com  base  nos

relatórios de viagem de servidores da Secretaria, disponibilizados no SCDP – Sistema de Concessão

de  Diárias  e  Passagens,  são  verificados  mensalmente  os  eventos  que  se  caracterizam  como

negociações,  o que  abrange a maioria das reuniões realizadas no exterior  com a participação de

representantes desta Secretaria, tendo em vista seu perfil de atuação e atribuições. Contabilizamos

159  negociações  realizadas  no  ano  de  2011.  A  meta  prevista  constante  do  SIGPLAN,  de  158

negociações, foi ultrapassada em 0,63%.”

Verificamos que  não consta  do  Relatório  de  Gestão  2011  a  explanação sucinta  sobre  a  fórmula  de
cálculo do indicador, considerando a sua utilidade, ou seja, a utilização efetiva do indicador em processo
de tomada de decisão gerencial que afete  o desempenho da  UJ, de acordo com a Portaria  TCU n.º
123/2011.

Em questionamento  à  Unidade,  por  meio  da  SA 201203295/001,  obteve-se  a  seguinte  resposta: “A
contabilização de  “negociações realizadas”,  produto da Ação 4479 da SAIN, permite  acompanhar

mensalmente o número de eventos que contaram com a participação desta Secretaria. No SIGPLAN,

informamos, de forma resumida, os assuntos tratados nestes eventos.”

Em análise ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN verificou-se que o
indicador da Ação 4479 da SAIN é útil no processo de tomada de decisão gerencial e mensurável para a
gestão da Unidade.

1.2.2. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.2.2.1. Informação

O  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  –  PETI,  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da

Informação – PDTI, e Comitê Diretivo de TI da SAIN estão formalmente contempladas no PDTI

2011/2013 da COGTI/SPOA/MF.

Após análise  das documentações solicitadas por  meio da  SA 201203295/001,  de  30/03/2012,  e  das
justificativas  apresentadas  pela  unidade  por  meio  do  Ofício  nº  79/2012/SAIN/GABIN-MF,  de
05/04/2012, constatou-se que a Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN é contemplada pelo Plano
Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  –  PDTI  da  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e
Administração  –  SPOA/SE/MF,  divulgado  pela  Portaria  nº  10  de  4/1/2012  da  SE/SPOA,  que  é
consolidado pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI/SPOA/SE/MF e balizado
pelo Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Ministério da Fazenda – PETI, aprovado pela
Resolução 03/CETI de 16/12/2009.

1.2.2.2. Informação

Ausência  de  área  específica  (comitê  gestor  da  segurança  da  informação)  responsável  pela

implementação da Política de Segurança da Informação.
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Após análise  das documentações solicitadas por  meio da  SA 201203295/001,  de  30/03/2012,  e  das
justificativas apresentadas pela unidade por meio Ofício nº 79/2012/SAIN/GABIN-MF, de 05/04/2012
constatou-se  que  a  Secretaria  de  Assuntos  Internacionais  –  SAIN não  possui  área  específica  para
implementação de Política de Segurança da Informação (PSI).

Em questionamento à Unidade para apresentação de documento formalizando a criação de um comitê
diretivo de TI, a SAIN informou que: “o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, do
MF, instituído pela Portaria nº 184, de 25 de julho de 2007, tinha o caráter específico de assuntos de

TI no Ministério da Fazenda. Com a revogação do citado normativo e a publicação da Portaria nº 369,

de 28 de julho de 2011, a área de atuação do CETI foi ampliada e recebeu a denominação de Comitê

Estratégico de Gestão do MF.”

Dessa forma, verificamos que como a SAIN é um órgão do Ministério da Fazenda, as suas necessidades
relativas à Tecnologia da Informação estão contempladas no Plano Diretor – PDTI de responsabilidade
da  Coordenação-Geral de  Tecnologia  e  Informação da  Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento e
Administração  do  Ministério  da  Fazenda  –  COGTI/SPOA.  O modelo  de  gestão  de  TI  da  SPOA é
centralizado  e  as  decisões  estratégicas  são  tomadas  pelo  Comitê  de  Planejamento  Estratégico  –
COPLAN que reúne-se semanalmente  para  deliberações. Essa informação está  formalizada no PDTI
2011/2013 da COGTI/SPOA/SE/MF.

1.2.2.3. Informação

Reduzida estrutura de pessoal de Tecnologia da Informação da SAIN.

Após análise  das documentações solicitadas por  meio da  SA 201203295/001,  de  30/03/2012,  e  das
justificativas apresentadas pela unidade por meio Ofício nº 79/2012/SAIN/GABIN-MF, de 05/04/2012
constatou-se que a SAIN possui reduzida força de trabalho na área de TI constituída por um servidor e
dois terceirizados, com a distribuição do trabalho conforme planilha a seguir:

 

PESSOAL ATIVIDADES DESEMPENHADAS FORMAÇÃO

SERVIDOR
COMISSIONADO

I.planejar,coordenar  e  supervisionar  as  ações  de  gestão
relativas  aos  recursos  tecnológicos  e  informacionais  da
Secretaria,  de  acordo  com as  normas  e  os  procedimentos
padrão estabelecidos;

II. coordenar e supervisionar o relacionamento institucional
com entidades externas  à  Secretaria  sobre  temas relativos
aos recursos tecnológicos e  informacionais,  promovendo o
intercâmbio de informações com os órgãos do Ministério da
Fazenda  encarregados  das  políticas,  diretrizes  e  normas
gerais relacionadas às atividades de gestão;

III. gerenciar os recursos de Correio Eletrônico (Exchange e
Expresso);

IV.  gerenciar  a  concessão  de  acessos e  permissões à  rede
coorporativa da SAIN (Rede Novell) e

Análise  em
Sistemas  de
Informação
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V.disponibilizar  os  acessos  aos  sistemas  corporativos  de
grande  porte  de  acesso  rotineiro  (SIAPE,  SIAFI,  SIADS,
COMPROT, SIAFI GERENCIAL e SIASG.)

TERCEIRIZADO I.  Publicar  arquivos,  realizar  manutenção  preventiva  e
corretiva  dos  códigos  fonte  do  sítio  da  SAIN
(http://www.fazenda.gov.br/sain);

II.publicar  arquivos,  realizar  manutenção  preventiva  e
corretiva  dos  códigos  fonte  do  sítio  do  PCN
(http://www.fazenda.gov.br/pcn);

III.  Publicar  arquivos,  realizar  manutenção  preventiva  e
corretiva dos códigos fonte da intranet da SAIN;

IV.  auxiliar  no  provimento  de  meios para  a  realização  de
videoconferências nacionais e internacionais e

V.elaborar especificações técnicas para a aquisição de bens e
serviços  de  tecnologia  de  Informações e  Comunicações –
TIC.

Tecnólogo  em
Processamento
de  Dados  com
ênfase  em
Redes  de
Computadores

TERCEIRIZADO I.Realizar  a  instalação  e  manutenção  de  equipamentos de
TIC da SAIN;

II.acompanhar  o  provimento  do  serviços  de  Agências  de
Notícias (Broadcast);

III.acompanhar  o  provimento  dos  serviços  de  telefonia
móvel – Blackberry.

Administração
de Empresas

Verificou-se que existem servidores terceirizados desempenhando atividade de gestão de TI na UJ. Tal
fato acarreta  em risco considerável de  dependência  de  indivíduos sem vínculo com o órgão para  a
execução de atividades críticas ao negócio da UJ.

Entretanto, a ausência de carreira própria, a rotatividade de servidores, aliados ao número reduzido de
cargos comissionados e funções gratificadas, faz com que a Secretaria tenha dificuldade de recompor a
sua força de trabalho e de reter talentos.  A SAIN ressaltou no Relatório de Gestão que a composição do
quadro  de  pessoal é  feita  principalmente  pela  atração de  servidores de  outros órgãos,  sobretudo os
servidores da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, e os Analistas de Finanças e Controle, da Secretaria do Tesouro
Nacional.  Existe,  porém, um limite  estabelecido para  o  exercício dos servidores destas carreiras no
Ministério da Fazenda e na Secretaria. Atualmente há dificuldade de se conseguir a liberação desses
servidores sem a oferta de cargos em comissão.

Apesar  de  existir  o  cargo de  Analista  Técnico Administrativo no Plano de Cargos do Ministério da
Fazenda, podendo ter habilitação específica, nunca houve concurso para este cargo.

1.2.2.4. Informação

Não há estrutura de Desenvolvimento e Produção de Sistemas na SAIN.
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Após análise  das documentações solicitadas por  meio da  SA 201203295/001,  de  30/03/2012,  e  das
justificativas apresentadas pela unidade por meio Ofício nº 79/2012/SAIN/GABIN-MF, de 05/04/2012,
constatou-se que a SAIN não possui estrutura para desenvolvimento de software e não celebra nenhum
contrato  de  desenvolvimento  e  produção  de  sistemas,  razão  pela  qual não  dispõe  das  informações
solicitadas.

1.2.2.5. Informação

A SAIN não realiza contratações e gestão de bens e serviços de TI.

Após análise  das documentações solicitadas por  meio da  SA 201203295/001,  de  30/03/2012,  e  das
justificativas  apresentadas  pela  unidade  por  meio  do  Ofício  nº  79/2012/SAIN/GABIN-MF,  de
05/04/2012, constatou-se que as soluções de Tecnologia da Informação da SAIN, são desenvolvidas e
mantidas por terceiros (SERPRO).  

Em relação às soluções de Tecnologia da Informação da SAIN, dos processos licitatórios para aquisição
de bens e serviços de TI e a respectiva documentação contendo o processo de trabalho formalizado para
contratação de bens e serviços de TI, destacamos que a SAIN é suprida pela infraestrutura de TI (rede,
hospedagem do site e sustentação de sistemas de grande porte) do Serviço Federal de Processamento de
Dados – SERPRO, contratado pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI/SPOA
/SE/MF, razão pela qual não dispõe das informações/documentos solicitados pela CGU.

A SAIN é formalmente contemplada pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2011/2013
da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SE/MF que é consolidado pela
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – COGTI/SPOA/SE/MF.

2. CONTROLES DA GESTÃO

2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

2.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

2.1.1.1. Informação

A unidade jurisdicionada é prestadora de serviços ao cidadão e implementou a carta de serviços

ao cidadão atendendo aos requisitos do Decreto 6932/2009.

A SAIN presta serviços ao cidadão e implementou a carta de serviços ao cidadão. Além disso, a mesma
atende aos requisitos do Decreto 6932/2009.

O link da  Carta  de  Serviços do Ministério  da  Fazenda  encontra-se  na  página  da  internet  da  SAIN:
http://www.fazenda.gov.br/sain/index.asp e possui os seguintes serviços:

Atendimento eletrônico para a sociedade em geral e prazo de 8 dias úteis;1.
Divulgação e  Promoção das diretrizes da  Organização para  a  Cooperação e  Desenvolvimento2.
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Econômico para empresas multinacionais - OCDE para a sociedade em geral e prazo imediato; e
Análise de reclamações de descumprimento das diretrizes da OCDE para a sociedade em geral e
prazo de 30 dias.

3.

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1. Informação

Inclusão do Rol de Responsáveis ao final do Processo de Contas.

No processo de contas do exercício de 2011, a Unidade Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN,
vinculada ao Ministério da Fazenda, deixou de cadastrar/atualizar os responsáveis e seus substitutos no
sistema  SIAFI  (Subsistema  CONSTASROL,  módulo  ROLRESP,  transações
ATUAGENTE/CONAGENTE), para posteriormente incluir no processo de contas.

Depois de  verificada  a  ausência  da peça  Rol de  Responsáveis, foi emitida  Nota  de Auditoria  -  NA
201203295 para encaminhamento do rol ajustado. O Rol foi anexado ao processo entre as folhas 179 a
185.

Em relação ao Relatório de Gestão da unidade, foram apresentadas as informações exigidas na parte A
do Anexo II da DN TCU nº 108/2010.

2.2.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

2.2.2.1. Constatação

Deficiência  nos  mecanismos  de  controle  interno  da  unidade,  bem como  divergência  entre  as

informações prestadas no Relatório de Gestão com a estrutura de controle interno comprovado

documentalmente pela UJ.

Em análise sobre o funcionamento do Controle Interno da Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN,
item 5 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre estrutura de controle interno da UJ, por meio
do  quadro  A.9.1  da  Portaria  123/2011  do  TCU,  e  após  realizar  as  análises  do  quadro  preenchido,
confrontando  com as  informações  e  documentos  obtidos,  referente  ao  exercício  2011,  verificou-se
discrepâncias entre as informações ou respostas prestadas à CGU.

Em resposta à SA 201203295/001 a SAIN informa que a Secretaria não dispõe de unidade de controle
interno  na  estrutura  da  SAIN,  valendo-se  do  apoio  da  Assessoria  Especial  de  Controle  Interno  do
Gabinete do Ministro. Entretanto, deve-se deixar claro que Controle Interno é um processo, conduzido
por todos os níveis de gerência e por outras pessoas da organização, não necessariamente estruturado em
uma unidade ou departamento.

Para confirmar o adequado funcionamento do sistema de controle interno da unidade, indicado pela
avaliação do Relatório de Gestão, sob os aspectos: Ambiente de Controle, Procedimentos de Controle e
Informação  e  Comunicação,  a  CGU  realizou  os  seguintes  questionamentos,  por  meio  da  SA
201203295/001:
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1)      Apresentar os mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Unidade, acerca
da importância dos controles internos para a Unidade.

Em resposta  a  SAIN informou o seguinte: “Apesar  de  não dispor  de  mecanismos de  divulgação  e
conscientização formais existe  na Secretaria de Assuntos Internacionais o entendimento acerca da

importância dos controles internos para a Unidade, fruto da transmissão de conceitos e  diretrizes

pelos gestores.”

No item 5 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre estrutura de controle interno da UJ, por
meio do quadro A.9.1 da Portaria 123/2011 do TCU, em relação ao Ambiente de Controle, a  SAIN
avaliou a  questão sobre  comunicação da  UJ como adequada  e  eficiente  com nível (2) Parcialmente
inválida, ou seja, significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ. Para confirmação, a CGU realizou o seguinte questionamento:

2)      Apresentar a forma como é divulgada as principais políticas, notícias, diretrizes, normativos.  O
envio de informações e/ou orientações a todos os servidores é realizado via e-mail? Existe intranet?

Em resposta a SAIN informou o seguinte: “A divulgação das principais políticas, notícias, diretrizes,
normativos, envio de informações e/ou orientações a todos os servidores da Secretaria de Assuntos

Internacionais é realizada via e-mail e intranet.”

3)      Apresentar normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores;
caso tenha havido histórico de fraude na Unidade apresentar os relatórios com perdas e  danos e  os
processos de apuração;

Em resposta  a  SAIN  informou  o  seguinte:  “A Secretaria  de  Assuntos  Internacionais  não  possui
normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores.”

Apesar dessa resposta, a pergunta 18 do item 5 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre
estrutura de controle interno da UJ, que questiona se há norma ou regulamento para as atividades de
guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade foi avaliado com nível (5)
Totalmente válido, ou seja, significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado
no contexto da UJ, o que demonstra uma inconsistência entre as informações constantes do Relatório de
Gestão da SAIN, exercício 2011, com as respostas apresentadas na Auditoria de Gestão identificou-se
fragilidades nos controles internos.

Causa:

Fragilidades nos controles internos referentes às atividades/processos de divulgação e conscientização, a
todos os níveis da Unidade, acerca da importância dos controles internos e ausência de normativos sobre
as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar, por meio da SA 201203295/001, de 30/03/2012, a Unidade respondeu o que
segue:

Apresentar os mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Unidade, acerca da
importância dos controles internos para a Unidade.

Em resposta  a  SAIN informou o seguinte: “Apesar  de  não dispor  de  mecanismos de  divulgação  e
conscientização formais existe  na Secretaria de Assuntos Internacionais o entendimento acerca da

importância dos controles internos para a Unidade, fruto da transmissão de conceitos e  diretrizes

pelos gestores.”

file:///C:/Documents and Settings/luizca/Desktop/AuditoriaAnualContas.htm

12 de 18 21/11/2012 08:40



Apresentar a forma como é divulgada as principais políticas, notícias, diretrizes, normativos.  O envio de
informações e/ou orientações a todos os servidores é realizado via e-mail? Existe intranet?

Em resposta a SAIN informou o seguinte: “A divulgação das principais políticas, notícias, diretrizes,
normativos, envio de informações e/ou orientações a todos os servidores da Secretaria de Assuntos

Internacionais é realizada via e-mail e intranet.”

Apresentar normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores; caso
tenha havido histórico de fraude na Unidade apresentar os relatórios com perdas e danos e os processos
de apuração;

Em  resposta  a  SAIN  informou  o  seguinte:  “A  Secretaria  de  Assuntos  Internacionais  não  possui
normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores.”

Análise do Controle Interno:

Em que pese as justificativas apresentadas, registramos o que segue:

Para  analisar  e  preencher  as  afirmativas  constantes  do  item 5  do  Relatório  de  Gestão,  que  traz
informações sobre estrutura de controle interno da UJ, por meio do quadro A.9.1 da Portaria 123/2011
do TCU, devem-se reunir pessoas que representem as áreas estratégicas da unidade para não ocorrer a
divergência entre as informações prestadas no Relatório de Gestão com a estrutura de controle interno
comprovado documentalmente pela UJ.

Considerando a ausência de uma unidade de controle interno na SAIN, verificou-se a implementação
insatisfatória de controles internos na UJ em relação à divulgação e conscientização, a todos os níveis da
Unidade, acerca da importância  dos controles internos e  ausência  de norma ou regulamento para  as
atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

Recomendações:

Recomendação 1:

-adequar os mecanismos de controle interno, conscientizando e divulgando a todos os níveis da unidade
a importância desses controles para uma melhoria geral nos resultados alcançados pela Secretaria.

Recomendação 2:

-Instituir normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventários de bens e valores.

2.2.2.2. Constatação

Ausência  de  avaliação  de  riscos (de  origem interna ou externa)  envolvidos nos seus processos

estratégicos, bem com a identificação de níveis de riscos operacionais e a consequente adoção de

medidas para mitigá-los.

Em análise sobre o funcionamento do Controle Interno da Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN,
item 5 do Relatório de Gestão, que traz informações sobre estrutura de controle interno da UJ, por meio
do  quadro  A.9.1  da  Portaria  123/2011  do  TCU,  e  após  realizar  as  análises  do  quadro  preenchido,
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referente ao exercício 2011, verificou-se ausência de Avaliação de Risco e Procedimentos de Controle
na Unidade.

Inicialmente  cabe  destacar  que  a  Secretaria  afirmou  não  dispor  de  unidade  de  controle  interno  na
estrutura  da  SAIN, valendo-se do apoio da Assessoria  Especial de Controle  Interno do Gabinete  do
Ministro conforme resposta à SA 201203295/001. Entretanto, deve-se deixar claro que Controle Interno
é um processo, conduzido por todos os níveis de gerência e  por outras pessoas da organização, não
necessariamente estruturado em uma unidade ou departamento.

No item 3 do Relatório de Gestão sobre a Composição de Recursos Humanos da UJ, a SAIN faz uma
análise crítica sobre o quadro de pessoal informando a ausência de um Coordenador para as atividades
administrativas na Secretaria. Assim, na área administrativa, as divisões Gestão de Pessoas (DIGEP), a
de Execução Orçamentária e Financeira (DIOFI) e a Divisão de Logística, Informática e Documentação
(DILID) estão ligadas hierarquicamente ao Gabinete. Dessa forma, segundo a SAIN, há necessidade de
criação de uma Coordenação Administrativa para integrar a área de apoio, contribuindo para planejar,
orientar, supervisionar e promover o desenvolvimento das atividades administrativas, bem como para a
modernização e  implantação de  novas práticas de  gestão,  tais como o  mapeamento e  melhoria  dos
processos, colaboração no desenvolvimento do planejamento estratégico da Secretaria.

O Relatório de Gestão da SAIN, exercício 2011, no item 5, quadro A.9.1 da Portaria 123/2011 do TCU,
em relação ao sistema de controle interno avaliou as questões sobre Avaliação de Risco da UJ com nível
(1) Totalmente inválida, ou seja, significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não
aplicado no contexto da UJ.

Dessa forma, verificou-se que a Unidade:

-Não identifica os processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade;

-Não realiza  o  diagnóstico dos riscos (de  origem interna  ou externa)  envolvidos nos seus processos
estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitiga-los;

-Não há definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser
assumidos pelos diversos níveis da gestão;

-Não há avaliação de riscos de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ,
ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

-Não há nos riscos identificados a mensuração e classificação de modo a serem tratados em uma escala
de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão;

-Não existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

-Não existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar
os objetivos da UJ, claramente estabelecidos; e

-As atividades de controle adotadas pela UJ não são apropriadas e não funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.

A Unidade  também avaliou com nível (1)  Totalmente  inválida,  ou seja,  significa  que  o fundamento
descrito  na  afirmativa  é  integralmente  não aplicado  no contexto  da  UJ,  as questões  19 e  20  sobre
Procedimentos de  Controle  relacionadas  à  existência  de  políticas  e  ações  pra  diminuir  os  riscos  e
alcançar  os  objetivos  da  UJ  e  também se  as  atividade  de  controle  são  apropriadas  e  funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

Considerando a ausência de uma unidade de controle interno na SAIN, a implementação insatisfatória de
controles internos na UJ em relação aos aspectos de Avaliação de Risco e Procedimentos de Controle
podem impactar negativamente os resultados de suas atividades.
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Causa:

Fragilidades  nos  controles  internos  referentes  às  atividades/processos  de  Avaliação  de  Risco  e
Procedimentos de Controle  que afetem ou comprometam o alcance das metas e o cumprimento dos
objetivos da unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

Para confirmar o adequado funcionamento do sistema de controle interno da unidade, indicado pela
avaliação do Relatório de Gestão, sob os aspectos: Ambiente de Controle, Procedimentos de Controle e
Informação  e  Comunicação,  a  CGU  realizou  os  seguintes  questionamentos,  por  meio  da  SA
201203295/001:

Informar se  a unidade possui manual ou outros instrumentos com normas e procedimentos prevendo
sistemas de autorizações e aprovações, linhas de autoridade claramente definidos e o estabelecimento de
práticas operacionais e de rotinas.

Em resposta a SAIN informou o seguinte: “A Secretaria de Assuntos Internacionais não possui em todas
as suas áreas manual ou outros instrumentos com normas e procedimentos, no entanto, em outras, a

exemplo  das  de  recursos  humanos,  execução  orçamentária  e  financeira,  logística,  informática  e

documentação, existem registros estabelecendo tais práticas operacionais e de rotinas.”

Apresentar  normativo  e  organograma  da  Unidade  que  disponha  sobre  sua  estrutura  administrativa,
incluindo  a  forma  de  hierarquia  criada  (secretarias,  setores,  departamentos),  suas  atribuições  e
responsabilidades.

Em resposta a SAIN informou o seguinte: “o regimento interno da Secretaria (Portaria nº 385, de 14 de
julho de 2009) e organograma. A estrutura vigente é a prevista no Decreto nº. 7.482, de 16 de maio de

2011, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2011.”

Informar  como  é  o  acompanhamento  (monitoramento)  dos  controles  implementados  nas  áreas
finalísticas e apresentar documentos/relatórios que o comprovem.

Em resposta  a  SAIN  informou  o  seguinte:  “A Secretaria  de  Assuntos  Internacionais  não  possui
controles implementados nas áreas finalísticas.”

Análise do Controle Interno:

Considerando que  a  ausência  ou a  implementação insatisfatória  de  controles internos na  UJ podem
impactar negativamente os resultados de suas atividades, a estrutura de controle interno deve abranger o
Plano Institucional ou outro documento formal da UJ, que contenha as informações sobre os objetivos e
metas, bem como os pontos críticos na execução destes objetivos.

Em relação à Avaliação de Risco, é importante no diagnóstico de riscos analisar os seguintes aspectos:

a)      identificação da probabilidade de ocorrência e meios de mitigação;

b)      níveis de riscos operacionais;

c)      Acompanhamento/atualização dos riscos identificados;

d)     Mensuração e classificação dos riscos.

O risco caracteriza a probabilidade de ocorrência de fatores (internos ou externos) à unidade, que afetem
ou comprometam o alcance das metas e o cumprimento dos objetivos. E a Avaliação de Risco permite
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que  a  unidade  considere  até  que  ponto eventos em potencial podem impactar  a  realização de  seus
objetivos, definindo forma de mensurá-los considerando a possibilidade de ocorrência destes eventos e o
seu impacto no caso de ocorrência.

O controle interno deve, pois, atuar em um processo amplo e contínuo, haja vista que não está vinculado
especificamente  à atividade de controle  em si,  mas também ao planejamento das atividades a serem
desenvolvidas no órgão, avaliação e gerenciamento de riscos, informação dos resultados obtidos da sua
atuação e, por fim, monitoramento do desempenho das atividades planejadas e executadas. Para que sua
atuação  tenha  relevância,  é  preciso  que  estejam adequadamente  definidos os  seus  objetivos,  a  sua
organização e  os métodos e  as políticas administrativas e  operacionais, bem como sejam observados
princípios basilares do controle interno, tais como segregação de funções, definição de rotinas internas,
atribuição de responsabilidades, entre outros.

Recomendações:

Recomendação 1:

-Identificar os processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade;

Recomendação 2:

-Realizar  o  diagnóstico  dos  riscos  (de  origem interna  ou  externa)  envolvidos  nos  seus  processos
estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitiga-los;

Recomendação 3:

-Definir os níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos
pelos diversos níveis da gestão;

Recomendação 4:

-Realizar avaliação de riscos de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ,
ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo;

Recomendação 5:

-Mensurar e classificar os riscos identificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades
para gerar informações úteis à tomada de decisão;

Recomendação 6:

-Registrar o histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade;

Recomendação 7:

-Definir políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os
objetivos da UJ, claramente estabelecidos; e

Recomendação 8:
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-Adotar atividades de controle que sejam apropriadas e funcionem consistentemente de acordo com um
plano de longo prazo.

3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO

3.1.1. Assunto - QUANTITATIVO DE PESSOAL

3.1.1.1. Informação

Análise da Gestão de Recursos Humanos.

Com fulcro na Lei nº 6.704/1979, que faculta à União contratar instituição habilitada a operar o Seguro
de Crédito à Exportação – SCE para a execução de todos os serviços a ele relacionados, a Seguradora
Brasileira  de  Crédito  à  Exportação  –  SBCE vem executando serviços relacionados à  concessão  de
seguro e garantia da União, por intermédio do SCE, ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação –
FGE, que abrangem todas as fases do fluxo operacional do Seguro e do Fundo.

Apesar  disso,  conforme  análise  conjunta  da  Constituição  da  República,  Lei nº  6.704/1979,  Lei  nº
9.818/1999, Lei nº 11.281/2006, Decreto nº 3.937/2001 e Portaria MF nº 286/2008, em regra, a SAIN,
por meio da Coordenação-Geral de  Seguro de Crédito à  Exportação – COSEC, precisa  empreender
controles sobre a execução dos mencionados serviços, tendo em vista que a SBCE é empresa privada e o
SCE e o FGE constituem instrumentos públicos dotados de materialidade e relevância para a política
brasileira de comércio exterior focada na promoção da exportação, com o intuito de minimizar o risco de
comprometimento da consecução do interesse público.

Esses controles devem envolver não apenas aspectos formais (quantitativos), mas também incidir sobre
o mérito (qualitativo) da execução dos serviços pela SBCE, devendo, contudo, ter caráter de supervisão,
isto  é,  focar  na  obtenção  de  razoável segurança  tão-somente  acerca  da  adequabilidade  dos pontos
críticos da operacionalização do SCE e do FGE, pois já incumbe à Seguradora a execução dos serviços
e, consequentemente, a adoção dos controles primários que abranjam todo o fluxo operacional.

Entretanto, a COSEC da SAIN não dispõe atualmente de pessoal qualificado em número suficiente para
implementar os controles necessários para minimizar o risco de comprometimento do interesse público,
contando com apenas 4 agentes públicos para controlar quantitativamente e qualitativamente os pontos
críticos  relacionados  a  aspectos  operacionais  e  financeiros  concernentes  à  concessão  de  seguros  e
garantias por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, abarcando todas as fases da operacionalização do
Seguro e do Fundo, quais sejam Gestão da Contratação, Gestão do Sinistro e Gestão da Recuperação de
Créditos, a exemplo dos apontamentos constantes do Relatório de Auditoria Anual de Contas do FGE.

3.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

3.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

3.2.1.1. Informação

Controle  manual  da  entrega  de  cópias  das  declarações  de  bens  e  rendas  exigida  pela  Lei  nº
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8.730/93 (ou das autorizações para acesso eletrônico das declarações).

O Relatório de Gestão do exercício 2011 da Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN apresentou o
seguinte texto no item 4 que corresponde ao item 8 da DN TCU nº 107/2010:

8  Informações  sobre  o  cumprimento  das  obrigações  estabelecidas  na  Lei  nº  8.730,  de  10  de

novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

“A COGEP/SPOA/MF declarou a esta UJ que deu cumprimento ao inciso VII, art. 1º da Lei nº 8.730,
de  10.11.1993,  que  trata  da  entrega  obrigatória  da  apresentação  de  declaração  de  bens,  com

indicação das fontes de renda, observando também a Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de

6.09.2007, que regulamenta a entrega da declaração de bens e valores por todos os agentes públicos,

no âmbito do Poder Executivo Federal, como forma de atender aos requisitos constantes no art. 13 da

Lei nº 8.429, de 2.06.92, e no art. 1º da Lei nº 8.730, de 10.11.1993.”

Apesar da informação constante no Relatório de Gestão do exercício 2011 da SAIN, para cumprimento
da Lei 8.730/93, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de
cargos,  empregos e  funções nos Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  solicitamos à  unidade
examinada, por meio da SA 201203295/001, a relação de todos os servidores que exerceram cargos ou
empregos comissionados ou funções de confiança no exercício sob exame e a descrição do fluxo/rotina,
quando não houver sistema informatizado, de controle de entrega das declarações ou autorizações de
acesso.

Em resposta foi encaminhado uma planilha com uma relação de 43 servidores que exerceram cargos ou
empregos comissionados ou funções de confiança no exercício sob exame, contendo nome completo,
CPF e datas de nomeação e exoneração, quando for o caso. E sobre o fluxo/rotina responderam: “Por
ocasião  da  publicação  da  Portaria  MP/CGU  nº  298/2007,  todos  os  servidores  entregaram  o

Formulário de Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa

Física. Aqueles que ingressaram na Secretaria de Assuntos Internacionais entregaram o formulário de

autorização na ocasião da posse e este é encaminhado à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da

Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do  Ministério  da  Fazenda  –

COGEP/SPOA/MF por memorando pra fins de controle. A Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria

de Assuntos Internacionais guarda a cópia do formulário de autorização e do memorando na pasta

funcional do servidor.”

Dessa forma, verificou-se que a unidade sob exame dispõe de controle manual que registra a entrega
tempestiva das declarações de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações
no site da Receita Federal). Tal fato ficou evidenciado pela cópia da declaração da Coordenação-Geral
de Gestão de Pessoas – COGEP/SPOA/SE-MF, de 3/4/2012, com a relação dos servidores lotados em
Brasília (DF) e também com a cópia da declaração da Superintendência de Administração no Estado do
Rio de Janeiro – SAMF/RJ com a relação dos servidores lotados no Núcleo de Trabalho da SAIN no Rio
de Janeiro (RJ) que cumpriram a exigência da obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Bens e
Rendas de que trata o inciso VII, art. 1º, da Lei 8.730/1993.
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

        Certificado: 201203285
        Unidade Auditada: Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN
        Exercício: 2011
        Processo: 12120.000042/2012-13
        Município/UF: Brasília/DF

Foram  examinados  os  atos  de  gestão  dos  responsáveis  pelas  áreas  auditadas, 
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 
01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

Os  exames  foram  efetuados  por  seleção  de  itens,  conforme  escopo  do  trabalho 
definido  no  Relatório  de  Auditoria  Anual  de  Contas  constante  deste  processo,  em 
atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e 
incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de 
exame sobre a gestão da unidade auditada.

Em  função  dos  exames  aplicados  sobre  os  escopos  selecionados, 
consubstanciados nos Relatórios de Auditoria Anual de Contas nº 201203285 (SAIN) e nº 
201203282 (Fundo de Garantia à Exportação – FGE), proponho que o encaminhamento 
das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em 
função da existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as 
constatações correlatas discriminadas no Relatório de Auditoria.

1.  Regular com ressalvas a gestão do seguinte responsável

1.1 – CPF XXX.835.011-XX 

Cargo: Secretário da Secretaria de Assuntos Internacionais no período de 01/01/2011 a 
31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203282 item 1.1.1.1 -  Necessidade de 
elaboração pela CAMEX de planejamento do SCE e  do FGE, contendo objetivos 
estratégicos em compatibilidade com a política pública de comércio exterior focada 
na  promoção  da  exportação  traçada  para  o  País,  indicadores  e  metas  a  eles 
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de fatores 
não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.

Fundamentação:  A falta  de  planejamento  do  SCE e  do  FGE,  contendo  os  objetivos  
estratégicos,  indicadores  e  metas,  bem  como  ações  necessárias  para  alcançá-las  
compromete a gestão ativa do Seguro e do Fundo em tela, cabendo ao dirigente máximo  
da Unidade, em última instância, a responsabilidade por sua elaboração para posterior  
análise do COFIG e Conselho de Ministros.   

Certificado de Auditoria

Anual de Contas



Referência: Relatório de Auditoria número 201203282 item 2.1.1.1 -  Necessidade de 
aprimoramento pela SAIN dos controles em pontos críticos da operacionalização do 
SCE e do FGE, com vistas a minimizar o risco de comprometimento da consecução do 
interesse público.
Fundamentação:  As  fragilidades  identificadas  nos  controles  exercidos  pela  SAIN  em 
pontos  críticos  da  operacionalização  do  SCE  e  do  FGE,  reconhecida  pela  própria  
Unidade, com capacidade de comprometer a consecução do interesse público, evidenciam 
o descumprimento de competências sob sua responsabilidade.  

Observa-se  que  as  constatações  relacionadas  acima  têm sua  origem,  em parte,  na 
deficiência da estrutura de recursos humanos alocada no Fundo de Garantia à Exportação – 
FGE, a qual consiste em somente quatro servidores de caráter operacional para cumprir 
todas as atividades necessárias para o acompanhamento adequado do Fundo. 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 
folhas 107 a 112 e 179 a 182 do processo, que não foram explicitamente mencionados 
neste certificado têm, por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto 
pela  regularidade da gestão, tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade 
entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.

Brasília/DF,       de julho de 2012.

__________________________________________________

Antonio Carlos Bezerra Leonel

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II



 

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Relatório: 201203285
Exercício: 2011
Processo: 12120.000042/2012-13
Unidade Auditada: SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SAIN
Município/UF: Brasília/DF

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da 
União  quanto  à  prestação de  contas  do  exercício  de  2011 da Unidade acima referenciada, 
expresso  opinião  sobre  o  desempenho  e  a  conformidade  dos  atos  de  gestão  dos  agentes 
relacionados  no  rol  de  responsáveis,  a  partir  dos  principais  registros  e  recomendações 
formulados pela equipe de auditoria. Ressalta-se que a Secretaria de Assuntos Internacionais – 
SAIN, agregou as contas consolidadas do Fundo de Garantia à Exportação – FGE e do Seguro 
de Crédito à Exportação - SCE. Portanto, a opinião expressa neste Parecer se refere a essas 
Unidades.

2. A Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN é responsável pela execução da Ação 4479 – 
Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais, que está inserida no programa 1266 - Gestão 
da  Política  Econômica,  classificado  como programa de  apoio  às  políticas  públicas  e  áreas 
especiais. A Execução física dessa Ação Orçamentária possuía uma meta prevista para o ano de 
2011 de 158 negociações realizadas, tendo realizado 159.

3. A  análise  desta  Controladoria  acerca  da  eficácia  e  efetividade  do  SCE  e  FGE  como 
instrumentos  públicos  da  política  de  comércio  exterior  focada  na  promoção da  exportação 
traçada para o País foi prejudicada diante da não identificação de planejamento tempestivo 
exarado  pela  CAMEX,  inviabilizando  avaliação  que  pudesse  confrontar  a  previsão  com o 
efetivamente  alcançado,  verificar  a  qualidade  do  que  foi  previsto,  bem  como  avaliar  a 
contribuição relativa para o público-alvo.

4. Objetivando suprir a lacuna identificada no parágrafo supra, recomendou-se à SAIN, no âmbito 
de  competência  dos  órgãos  que  a  integram,  elaborar  o  planejamento  do  SCE e  do  FGE, 
contendo  objetivos  estratégicos  em  compatibilidade  com  a  política  exportadora  brasileira, 
indicadores e metas a eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas 
acerca  de  fatores  não  controláveis  pela  gestão  do  Seguro  e  do  Fundo,  para  viabilizar  o 
gerenciamento e o monitoramento do referido plano e, posteriormente, a avaliação quanto ao 
desempenho.

5. Em relação aos controles internos da operacionalização do SCE e do FGE, esta CGU constatou 
a necessidade de aprimoramento desses controles. Essa conclusão foi baseada, principalmente, 
na análise do acompanhamento, por parte da SAIN, do contrato realizado com a Seguradora 
Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE, instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito 
à Exportação. Observou-se que a empresa executa serviços relacionados à concessão de seguro 
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e garantia da União, por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, que abrangem todas as fases 
do fluxo operacional do Seguro e do Fundo.

6. Apesar da previsão legal para a contratação supra, entende-se que a SAIN precisa empreender 
controles sobre a execução dos mencionados serviços, tendo em vista que a SBCE é empresa 
privada  e  o  SCE  e  o  FGE constituem  instrumentos  públicos  dotados  de  materialidade  e 
relevância para a política brasileira de comércio exterior focada na promoção da exportação, 
com o intuito de minimizar o risco de comprometimento da consecução do interesse público.

7. A partir da constatação acerca da deficiência nos controles internos, recomendou-se à SAIN 
que  aprimore  os  controles  dos  pontos  críticos  para  envolver  não  apenas  aspectos  formais 
(quantitativos),  mas  também incidir  sobre  o  mérito  (qualitativo)  da  operacionalização  das 
concessões  de  seguros  e  garantias  por  intermédio  do  SCE,  ao  amparo  do  FGE,  devendo, 
contudo, ter caráter de supervisão, isto é, focar na obtenção de razoável segurança tão-somente 
acerca da adequabilidade dos pontos críticos do fluxo operacional do Seguro e do Fundo.

8. Por  fim,  em  relação  ao  quantitativo  de  Pessoal,  cabe  destacar  análise  realizada  na 
Coordenação-Geral de Seguro de Crédito à Exportação - COSEC da SAIN. Verificou-se que 
esta não dispõe, atualmente, de pessoal qualificado em número suficiente para implementar os 
controles  necessários  para  minimizar  o  risco  de  comprometimento  do  interesse  público, 
contando com apenas 4 agentes públicos para controlar quantitativamente e qualitativamente 
os pontos críticos relacionados a aspectos operacionais e financeiros concernentes à concessão 
de seguros e garantias por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, abarcando todas as fases da 
operacionalização  do  Seguro  e  do  Fundo,  quais  sejam Gestão  da  Contratação,  Gestão  do 
Sinistro e Gestão da Recuperação de Créditos.

9. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 
combinado  com o  disposto  no  art.  151 do Decreto  n.º  93.872/86 e  inciso  VI,  art.  13  da 
IN/TCU/n.º 63/2010 e fundamentado nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa 
no  Certificado de  Auditoria  que  foi  pela  Regularidade  com Ressalvas  do Gestor  abaixo 
relacionado, e pela Regularidade dos demais.

CPF Cargo Proposta de 
Certificação

Fundamentação

XXX.835.011-XX Secretário da Secretaria 
de Assuntos 
Internacionais no 
período de 01/01/2011 
a 31/12/2011.

Regularidade 
com Ressalvas

Itens  ressalvados  1.1.1.1  e 
2.1.1.1  do  Relatório  de 
Auditoria nº 201203282 

10. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 
vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília,       de julho de 2011.

__________________________________________________



RENILDA DE ALMEIDA MOURA

Diretora de Auditoria da Área Econômica


