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ATA N° 49, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (convocado em virtude da vacância do cargo de
Ministro, então ocupado pelo Ministro Fernando Gonçalves) e Lincoln Magalhães da Rocha (convocado
para substituir o Ministro Bento José Bugarin, em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da
família) e do Auditor Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o
Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Extraordinária do Plenário, às quatorze
horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Ministro Bento José Bugarin, em virtude de
licença por motivo de doença em pessoa da família (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a
V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b e II)
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 48, da Sessão Ordinária realizada em 02 de dezembro
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) CD-ROM - CÂMARA DOS DEPUTADOS NA HISTÓRIA DO BRASIL — 1946 a 1967
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Estou fazendo distribuir aos Senhores Ministros e ao Sr. Procurador-Geral, o CD-ROM
hoje lançado pela Câmara dos Deputados sob o titulo 'CD-ROM — Câmara dos Deputados na História do
Brasil — 1946 a 1967'."
2') CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Nos termos do inciso III do art. 32 do Regimento Interno, convoco Sessão Extraordinária
do Plenário, a se realizar no dia 20 de janeiro de 1999, às 17 horas, com a finalidade de ser dada posse ao
Sr Deputado Federal Adylson Mota, no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União."
3') RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
DO 3° TRIMESTRE DE 1998
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que, em cumprimento ao que dispõe o § 4° do art. 71 da
Constituição Federal, esta Presidência encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional, por meio do Aviso n° 1.257-GP/TCU, de 27.11 98, o Relatório das Atividades do Tribunal de
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Contas da União do 3° Trimestre de 1998.
Comunico, ainda, que o referido Relatório foi enviado também aos Excelentíssimos
Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos Presidentes e
Membros integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Nesta oportunidade, faço distribuir a Vossas Excelências exemplares desse mesmo
Relatório."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-032.015/79-8
Interessado: Francisco Waldemar Veiga
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-013.689/81-9
Interessado: Manoel Alencar de Carvalho
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-027.806/83-9
Interessado: Rosângela Francisca da Silva e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-005.488/85-0
Interessado: Alayde Cordeiro Pereira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-003.561/86-0
Interessado: Alda Maria Moreira de Oliveira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-577.791/87-7
Interessado: Rosaceli Fanara de Paula
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
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Processo: TC-004.142/89-6
Interessado: José Wanilton de Oliveira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-001.534/90-4
Interessado: BASA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: TC, PC, TCE
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-002.666/90-1
Interessado: José João Gomes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-014.729/90-3
Interessado: Jairo Teixeira Araujo
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-020.196/90-3
Interessado: Bento Moreira Lima Júnior
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-550.411/90-9
Interessado: Marilda de Almeida
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-008.215/91-0
Interessado: Jorge Ferreira Ramos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-008.224/91-9
Interessado: João Francisco Miranda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-011.897/91-0
Interessado: Altair Lima de Oliveira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
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Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-026.752/91-3
Interessado: Ronaldo Roberto Alves Pereira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-033.123/91-8
Interessado: Rosana Margarete de Souza
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-001.116/92-4
Interessado: Maria José Lopes Braga Ferreira
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-005.825/92-0
Interessado: Arlete Pinto de Almeida
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-006.566/92-8
Interessado: Ary de Freitas Penalber
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-006.616/92-5
Interessado: José Evandro Antonaccio Machado
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-007.977/92-1
Interessado: Pio José da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-008.039/92-5
Interessado: Zenira Emilia Figueiredo Ribeiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
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Processo: TC-018.953/92-1
Interessado: Teresinha Martins Pompeu
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-500.080/92-5
Interessado: Carmem Nunes Cardozo e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-625.177/94-0
Interessado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - RS
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-550.325/95-6
Interessado: NEUROMED
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-625.238/95-8
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Motivo do Sorteio: Recurso de Divergência - Art. 234 do RI - Art 14 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-001.669/97-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Toledo - PR
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-005.863/98-8
Interessado: Rede Ferroviária Federal S.A.
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA P CÂMARA
Processo: TC-350.250/92-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Monção/MA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
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Processo: TC-449.039/94-3
Interessado: Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-624.043/94-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Martins - RN
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-625.362/95-0
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho - 4'
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-200.049/984
Interessado: Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Arapiraca - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-550.216/97-9
Interessado: Delegacia Federal da Agricultura e do Abastecimento no Estado do Paraná - DFA/PR
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-625.294/97-1
Interessado: Legião da Cruz - Lar da Criança de Santo Estevão de Bagé - RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-675.235/97-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Umbaúba - SE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-450.200/98-1
Interessado: Universidade Federal do Pará
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
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RESULTADOS DOS SORTEIOS ELETRÔNICOS DE RELATOR DE PROCESSOS PROCEDIDO NA
SALA DAS SESSÕES EM 04.12.1998
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-021.637/74-1
Interessado: Corsindio Monteiro da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-010.573/80-1
Interessado: Miguel Arinelli Neto
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-022.428/82-8
Interessado: Guimas Guimarães
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. l°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-014.411/84-9
Interessado: Henriqueta Alves de Moura e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-019.755/84-8
Interessado: Maria Francisca Pinheiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-022.225/84-6
Interessado: Francisco Gonçalves dos Santos e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-007.691/85-8
Interessado: Laura Leone Cintra e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-007.989/85-7
Interessado: Helena de Jesus Trindade de Aviz
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
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Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-701.072/85-7
Interessado: Albertina Miranda Flores
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-014.163/87-0
Interessado: Maria Elisa Ulmann Franco
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-575.114/87-8
Interessado: Abigail Freitas Strauch
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-014.298/88-0
Interessado: Dalva Ferreira Lourenço e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADFIEMAR GHISI
Processo: TC-002.385/90-2
Interessado: Orlando Lambert
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-020.692/90-0
Interessado: Elizeth Ribeiro de Lacerda
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-021.510/90-3
Interessado: Italo Augusto Santos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-003.984/91-5
Interessado: Raimundo Pedro da Costa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-009.286/91-8
Interessado: Alfredo Henrique Costa Filho
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Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-023.364/91-2
Interessado: Antonio Jaguaribe Filho e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-023.825/91-0
Interessado: Gilberto Tristão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-026.761/91-2
Interessado: Lucila Lacerda Foutoura
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-000.719/92-7
Interessado: Delba Gomes Alves
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-011.888/92-0
Interessado: Ângela Maria Freita da Silva e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-017.683/92-0
Interessado: Ana Rosa de Melo
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-017.821/92-4
Interessado: Laura Fernandes Marques
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-023.037/92-0
Interessado: Renato Cavalcanti Bezerra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
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Processo: TC-927.764/98-9
Interessado: BNDES
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Ministro - Art. 19 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-500.051/98-4
Interessado: Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança - CINVE/MF
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-927.764/98-9
Interessado: BNDES
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 46, organizada em
03 de dezembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 862 a 880, e aprovado os
Acórdãos rfs 183 e 184, que se inserem no Anexo Único desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89) .
Procs. nos 349.060/92-4, 001.191/98-5 e 005.751/98-5, relatados pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi;
Proc. n° 004.167/97-0, relatado pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 929.660/98-6, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. nos 016.921/96-8, 650.347/96-0, 015.373/97-5 e 650.049/98-5, relatados pelo
Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 009.416/93-5 e 009.468/97-8, relatados pelo Ministro Valmir Campelo; e
Procs. n's 003.575/97-7, 200.088/97-1, 225.176/97-1, 250.104/97-0, 300.079/97-4,
350.207/97-6, 375.273/97-2, 425.057/97-6, 476.214/97-1, 500.138/97-4, 525.131/97-3, 550.081/97-6,
575.121/97-1, 600.089/97-5, 625.126/97-1, 650.138/97-0, 675.113/97-0, 700.199/97-7, 750.113/97-9 e
825.055/97-0, relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, e relatados nesta data, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 003.868/98-2 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n° 650.259/97-1 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n°011.719/96-6 (Ministro Vahnir Campelo); e
n's 009.879/94-3, 009.891/97-8 e 300.147/98-8 (Ministro-Substituto José Antonio
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Barreto de Macedo).
PROCESSO EXCLUÍDO DE PAUTA
A requerimento do Relator, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, foi excluído da
Pauta n° 46/98 citada, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o processo n° 007.407/95-5.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessões Extraordinárias de
Caráter Reservado e Pública, para serem realizadas amanhã, dia 10 de dezembro corrente, com inicio
previsto para às 10:00 horas -- deu por encerrada às dezenove horas, a Sessão Extraordinária, e, para
constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata
que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.

6.

5-

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 15 de dezembro de 1998

D.)
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO ÚNICO DA ATA N° 49, DE 09-12-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 862 a
880, proferidas pelo Tribunal Pleno em 09 de dezembro de 1998, e Acórdãos n's 183 e 184, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Na oportunidade da apreciação dos processos n's 650.138/97-0, 700.199/97-7, 375.273/972, 525.131/97-3 e 675.113/97-0 (Decisão n° 873/98), que trata do Relatório de Auditoria realizado no
Departamento Regional do SESI nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Sergipe,
e após a leitura do correspondente Relatório pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha,
manifestou-se de acordo com o artigo 47, c/c o § 1° do artigo 227 do Regimento Interno, a Dra Rita de
Cássia Gomes Fontoura, que apresentou sustentação oral em nome do Serviço Social da Indústria,
Departamento Regional de São Paulo (Proc. n° 700.199/97-7).
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RELATÓRIO E VOTO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-349.060/92-4
Natureza: Embargos de Declaração
Interessado: Manoel de Paula Bueno
Entidade: Prefeitura Municipal de Guarai - TO
Ementa: Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que
negou provimento a recurso. Inexistência de obscuridade, omissão
ou contradição no Acórdão embargado. Conhecimento e mantença
dos exatos termos do Acórdão embargado.
Na Sessão de 03.08.93, ao acolher o Voto do Relator, Exmo. Sr. Ministro-Substituto José
Antônio Barreto de Macedo, a E. ia Câmara julgou irregulares as contas do Sr. Manoel de Patia I3ueno,
ex-Prefeito Municipal de Guaraí - TO, e imputou-lhe os débitos de NCz$ 242,92 e NCz$ 2.309,22,
resultantes da omissão na prestação de contas de recursos recebidos da extinta Fundação EDUCAR,
mediante convênio que objetivava "a ação conjunta entre a EDUCAR e a Prefeitura Municipal, no que se
refere às ações educativas, conforme especificado no Projeto em anexo" Naquela feita o responsável foi
julgado à revelia, ante o não atendimento da citação regularmente procedida pelo Tribunal (Acórdão n°
131/93 - ia Câmara).
Notificado, o "referido Senhor apresentou, em 26.11.93, Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF demonstrando o recolhimento do débito que lhe fora imputado. Tal fato levou a
E 1' Câmara a dar quitação ao responsável, mantendo, entretanto, a irregularidade das contas (Sessão de
01.03.94, Relação n° 08/94, inserida na Ata n° 05/94).
Inconformado com a não alteração do mérito inicial de suas contas, o Sr. Manoel de Paula
Bueno interpôs recurso, em 13.06.94, alegando, basicamente, o recolhimento espontâneo do valor
determinado, sem que estivesse, agora, configurado dolo ou prejuízo ao erário. Sorteado Relator, o Exmo.
Sr. Ministro Carlos Átila trouxe a matéria à apreciação do Plenário em 31.05.95, destacando que, a priori,
não poderia ser conhecido o recurso, uma vez que "não foi apresentado pelo responsável qualquer fato
novo que pudesse justificar a intempestividade do recurso de reconsideração" e "tampouco contém
qualquer das três hipóteses previstas no art. 35 da referida lei [Lei n° 8.443/92], para que pudesse ser
conhecido como recurso de revisão". Não obstante, o Ministro-Relator destacou haver verificado
incorreção no Acórdão de 01.03.94, tendo sido, naquela oportunidade, dada quitação, equivocadamente, a
outra pessoa, e não ao Sr. Manoel de Paula Bueno. Assim, entendeu o Relator pelo conhecimento do
recurso impetrado, "mas apenas para rever o Acórdão de 01.03.1994, para dele fazer constar o ncme do
interessado, confirmando assim sua quitação".
O Tribunal Pleno, acolhendo as conclusões do Relator, conheceu do expediente como
4
recurso de revisão e deu-lhe provimento parcial, para fazer constar do mencionado Ac(ircão de
01.03.1994, o nome do Sr Manoel de Paula Bueno, dando-lhe quitação (Acórdão n° 061/95-TCUPlenário)
Ciente da manifestação do Tribunal, o Sr. Manoel de Paula Bueno apresentou r ova peça
5.
recursal, desta feita remetendo elementos que, em seu juízo, estariam a comprovar a correta aplicação dos
recursos federais recebidos. Sorteado Relator, o Exmo. Sr. Ministro Iram Saraiva, na Sessão de 27 03.96,
trouxe o assunto ao Plenário, opinando pelo não conhecimento dos novos elementos remet dcs pelo
responsável, em vista de ja havor sido interposto, em ocasião anterior, recurso de revisão estando
esgotada tal via recursal (Acórdão n° 038/96-TCU-Plenário).
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Retornou, então, o Sr. Manoel de Paula Bueno, interpondo novo recurso, amparado no
artigo 234 do Regimento Interno do Tribunal, apresentando como paradigma o julgamento do processo
TC-349.084/92-0, em que havia sido condenado o ex-Prefeito Municipal de Miranorte - TO, também pela
omissão na prestação de contas de convênio. Narrou que naquele processo, tendo recolhido o débito que
lhe fora imputado, o responsável requereu a revisão do julgado, não tendo sido seu pleito conhecido,
sendo-lhe, no entanto, concedida a quitação. Em nova oportunidade, todavia, o responsável arrolado
naqueles autos apresentou outros documentos, comprovantes da aplicação dos recursos, sendo tais peças
conhecidas, então, como recurso de revisão, provido pelo Acórdão n° 218/93-TCU- ia Câmara, e julgada
regular com ressalvas a mencionada Tomada de Contas Especial.
Sorteado Relator desse último recurso, remeti os autos à SECEX-TO para análise e
instrução. A SECEX-TO, "tendo em vista a analogia existente entre os dois casos, que legitima a unidade
de Decisões", propôs o conhecimento do recurso, para, no mérito, ser-lhe dado provimento, revendo, em
conseqüência, o Acórdão n° 131/93-TCU-1a Câmara, prolatado em 03.08.93, para julgar regulares com
ressalvas as contas do Sr. Manoel de Paula Bueno". No entanto, quando submeti o feito ao Plenário,
destaquei que a totalidade dos recursos recebidos haviam sido utilizados no pagamento de pessoal:
professores e supervisores, consoante demonstrado pelos documentos então remetidos. Ocorre que a
Cláusula Nona (Despesas com Pessoal) do Convênio assinado entre a Fundação EDUCAR e a Prefeitura
Municipal de Guarai/GO, estabelecia, in verbis, que "correrão por conta exclusiva do executor do presente
instrumento, todas as despesas oriundas do contrato de trabalho e seus encargos sociais sejam salariais,
fiscais, previdenciais ou trabalhistas".
Assim, confirmada, como estava, a violação ao instrumento pactuado, não se poderia
acatar as justificativas remetidas pelo Sr Manoel de Paula Bueno (que já havia recebido quitação do
Tribunal), incapazes de trazer alteração sobre o mérito das contas. A tese que apresentei foi acolhida pelo
Colegiado, que deliberou pelo conhecimento do recurso, negando-se-lhe, entretanto, provimento (Acórdão
n° 247/97-Plenário).
Volta, agora, o Sr. Manoel de Paula Bueno, opondo embargos de declaração contra o
Acórdão n° 247/97 - Plenário, mencionando que a documentação comprobatória da despesa inserida no
TC-349.084/92-0 "que serviu de paradigma para a aceitação do recurso nos termos do art. 234 do
Regimento Interno/TCU, continha a mesma natureza dos serviços prestados nas presentes contas, e, de
que resultou a regularidade daquelas" Argumenta, assim, que persiste a contradição entre as decisões
desta Corte.
De fato, assiste razão ao embargante, Sr. Manoel de Paula Bueno, quando afirma que os
documentos constantes do TC-349.084/92-0 eram da mesma natureza daqueles por ele apresentados:
comprovantes da realização de despesas para o pagamento de pessoal da Prefeitura que, frise-se
novamente, constitui despesa expressamente vedada pelo convênio.
O embargante não mencionou, no entanto, em momento algum, a existência de obscuridade,
omissão ou contradição da decisão ora embargada, que negou provimento a seu recurso. Nos termos do
art. 34 da Lei n° 8.443/92, cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou
contradição da decisão recorrida. Parece-nos que o embargante não compreendeu bem a aplicabilidade
daquele artigo, uma vez que a contradição nele prevista refere-se, evidentemente, à existência de
incoerência entre afirmações constantes de um mesmo decisum. Nesse sentido, não se pode opor embargos
de declaração pela simples existência de decisões distintas proferidas por esta Corte, argumentando que em
tal caso estaria presente algum tipo de contradição: de fato, em tais contradições cabe a aplicação do
min-ag/349060924
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remédio jurídico correto, qual seja a interposição do recurso previsto no art. 234 do Regimento Interno,
do qual, aliás, já se utilizou o responsável.
Ocorre que a simples interposição [e o conhecimento pelo Tribunal] do recurso previsto no
art. 234 não implica, necessariamente, na pacificação da jurisprudência desta Corte e na alteração de toda
e qualquer decisão prolatada de forma distinta daquelas que a tenham antecedido, em processos
análogos. Se tal ocorresse estaríamos, em verdade, trabalhando com a hipótese da vinculação de decisões,
não aplicável no âmbito desta Corte e, mais ainda, com a impossibilidade de qualquer alteração de
jurisprudência.
Assim, na oportunidade em que foi prolatado o Acórdão n° 247/97, o Plenário, ciente da
existência de divergências jurisprudenciais, optou por agasalhar a tese trazida por este Relator, ante os
argumentos expendidos, tudo com observância do devido processo legal e nos termos previstos na Lei
Orgânica e Regimento Interno que regem as ações deste Tribunal.
Em que pese a compreensão deste Relator para a situação aflitiva vivenciada pelo
Responsável que, consoante comprovou, mesmo não tendo se locupletado dos recursos públicos, teve
suas contas julgadas irregulares por esta Corte, há que se observar que a processualística adotada pelo
Tribunal não nos permite, nesta etapa, alterar o mérito do julgamento, salvo se existisse alguma das
situações mencionadas no art. 33 da Lei n° 8.443/92 (obscuridade, omissão ou contradição da decisão
recorrida), hipótese em que os embargos poderiam adquirir efeitos modiflcativos. Todavia, conforme já
esclareci, tais hipóteses não se encontram, agora, configuradas. Na realidade, os argumentos
legitimamente defendidos pelo Sr. Manoel de Paula Bueno apresentam-se como uma espécie de súplica
para que seja revista a deliberação deste Tribunal; ocorre que tal pleito já foi indeferido quando da
apreciação de seus recursos interpostos, relatados, respectivamente, pelos Exmos. Srs. Ministros José
Antônio Barreto de Macêdo e Carlos Átila Álvares da Silva. Não há, portanto, porque se alterar, agora, o
mencionado Acórdão, em sede de embargos de declaração, posto que os fatos trazidos pelo embargante
(divergência entre decisões desta Corte) foram adequadamente tratados em momento oportuno,
anteriormente.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998.

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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ACÓRDÃON°

1 8 3 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 349.060/92-4
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração
Interessado: Manoel de Paula Bueno
Entidade: Prefeitura Municipal de Guaraí - TO
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-TO
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos
pelo Sr. Manoel de Paula Bueno, ex-Prefeito Municipal de Guaraí - TO, contra o Acórdão n° 247/97 Plenário, que conheceu e negou provimento a recurso por ele interposto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno, alegando a existência de contradição entre deliberações desta Corte, com seu prejuízo,
por terem sido julgadas irregulares suas contas, em processo de Tomada de Contas Especial instaurada
pela omissão na prestação de contas de recursos recebidos mediante convênio firmado entre aquela
Municipalidade e a extinta Fundação EDUCAR.
Considerando que naquela oportunidade o responsável logrou êxito em demonstrar a
divergência entre deliberações adotadas pelo E. Plenário em situações análogas, quanto à apresentação
intempestiva de documentos, a título de prestação de contas, possibilitando, destarte, a interposição do
recurso previsto no art. 234 do Regimento Interno;
Considerando, todavia, que a documentação apresentada pelo Sr. Manoel de Paula Bueno
demonstrou que a totalidade dos recursos recebidos foi utilizada no pagamento de pessoal, despesa essa
vedada pela Cláusula Nona do Termo de Convênio;
Considerando que naquela oportunidade entendeu-se que as despesas incorridas em
flagrante desrespeito aos termos do Convênio não poderiam ser aceitas por esta Corte;
Considerando que este Tribunal não adota o princípio da vinculação de decisões, na qual
uma decisão prolatada em matéria antecedente vincula, necessariamente, decisão que a suceda, em se
tratando de matéria da mesma natureza;
Considerando, finalmente, que no Acórdão embargado não existe qualquer contradição,
omissão ou obscuridade,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 34 da Lei n° 8.443/92, em conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr.
Manoel de Paula Bueno para, no mérito, considerá-los improcedentes, mantendo-se os exatos termos do
Acórdão n° 247/97 - Plenário.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

ADHE

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

W
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ALADIN' GHISI
nistro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n° 016.921/96-8
NATUREZA: Pedido de Reexame
ENTIDADE: Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP
Interessados: Carlos Eduardo Sampaio Dona e Paulo de Barros
Carvalho

EMENTA: Pedido de Reexame da Decisão n° 906/97 - Plenário, que
determinou à TELESP a adoção de providências no sentido da
anulação de contrato celebrado diretamente com advogado.
Conhecimento. Recurso prejudicado ante a perda de objeto decorrente
da privatização do sistema TELEBRÁS. Insubsistência da
determinação em questão. Ciência aos interessados.

Aprecia-se, nesta oportunidade, pedido de reexame interposto pelos Senhores Carlos
Eduardo Sampaio Dona e Paulo de Barros Carvalho. O primeiro na qualidade de Presidente da
Telecomunicações de São Paulo S/A (TELESP) e o segundo na condição de "terceiro prejudicado".
Insurgem-se os interessados contra os termos da Decisão n° 906/97, adotada por este
Plenário em Sessão de 11.12.1997, que, ao deliberar acerca de processo de denúncia, resolveu o seguinte:
"8.1. conhecer da presente Denúncia para considerá-la parcialmente procedente, haja vista
que as razões de justificativas apresentadas pelo responsável não lograram comprovar a legalidade do
Contrato TELESP 96/5959, firmado em 04.09.1996, com o advogado Paulo de Barros Carvalho;
8.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c art. 45 da Lei n°
8.443/92 e o art. 195 do Regulamento Interno/TCU, assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
ciência, para que o Presidente da TELESP adote providências necessárias ao exato cumprimento da Lei
n° 8.666/93, em especial o art. 59, declarando nula a contratação do advogado mencionado no subitem
anterior, por não estar caracterizada, no caso, a invocada inexigibilidade de licitação;
8.3. retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
8.4. juntar este processo às contas da TELESP, relativas ao exercício de 1996, para exame
em conjunto e em confronto; e
8.5. dar ciência do inteiro teor desta Decisão ao interessado."
Analisando as ponderações apresentadas pelos recorrentes, a 10a SECEX assim discorreu:
"Pedido de Reexame do responsável - Sr. Carlos Eduardo Sampaio Dona.
a) não conta (a TELESP) com tributaristas no seu quadro de advogacia contenciosa e
não estará adequadamente assistida em causas que somam vinte milhões de reais, se não com o concurso
de advogado especializado para a defesa desses interesses.'
A decisão desta Corte, ora combatida, não se opõe à contratação (..). A irregularidade
refere-se à ausência, nos serviços contratados, de peculiaridades tais que os singularizassem a ponto de
inviabilizar a competição entre possíveis prestadores (vide Voto do Ministro-Relator - fls. 215-216, vol.
Principal). Inobservou-se, portanto, dispositivo do Estatuto das Licitações e Contratos (Lei n°8.666/93),
que estabelece os requisitos essenciais para a caracterização da inexigibilidade do certame: não só a
necessidade de contratação de profissional de notória especialização, mas a sua prévia justificativa na
singularidade do serviço a ser contratado, contribuindo estes para a inviabilidade de competição.
b) que incontáveis advogados de grande e merecida nomeada nas áreas cível e
comercial não atendem clientes nesse campo tributário/fiscal.' (fls. 02).
Não obstante, incontáveis ilustres causídicos há, cuja especialização neste campo
tributário-fiscal distingue-se com extraordinária notoriedade. Esse, porém, - especialização notória ou
grande e merecida nomeada do advogado -, não é ponto fulcral da invalidação do contrato prescindido
MIN-HGS-4571C DOCUMENTOS\ DOCS:01692196

18

e7131'w"1—
:g ntes
43 1;0 ft' (°-pi,3-1N' áadO-

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

Socretatta do

da devida licitação, senão a ausência da caracterização de singularidade do serviço a ponto de reclamar
a contratação de profissional tão especializado que tornasse inviável a competição.
'Fossem os casos em tela um daqueles de matéria tributária/fiscal que, por força de
serem corriqueiros e passíveis de repetidos entendimentos uniformes pelos Tribunais, não exigem maior
especialização, a Divisão do Contencioso da Telesp poderia deles se desincumbir sem maiores riscos
para empresa' (fls. 02)
Não basta à qualificação como singular, para efeito de inexigibilidade de licitação, seja o
serviço não corriqueiro: não corrente, não vulgar, não habitual. Mais que isso, deve ser especial, raro,
extraordinário (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa). Contudo - conforme ensina Vera Lúcia
Machado D'Ávila (in temas polêmicos sobre licitações e contratos. 2 a ed, Malheiros, 1995, p. 94, obra
de co-autoria com Maria Sylvia Zanella Di Pietro) 'não significa que seja único, mas que contenha tal
qualidade ou complexidade que impossibilite a sua comparação com outros'.
As razões postas pela Unidade Técnica (SECEX/SP), destacando que a atividade vinha
sendo desempenhada com êxito por outro profissional cuja especialização não era notória (fls. 173, vol.
Principal), já afastam a natureza singular do serviço, apesar de técnico e especializado. Acresçam-se as
informações colacionadas pela Unidade Técnica (ti. 202), de autoria não outra que da própria
administração da entidade, bem como do contratado mesmo, que ensejaram, segundo o MP/TCU (t7.
209), a construção lógica e a conclusão de que, no caso, não se caracterizou a singularidade do serviço,
impondo-se a realização do certame.
'Como é sabido, a Ordem dos Advogados [..] tem, sempre, entendido, por seu Conselho
de Ética e Disciplina, que a relação entre cliente e advogado é personalíssima e possui como elemento
essencial, a confiança recíproca entre ambos'.
Preliminarmente, registre-se que a avença entre TELESP e o advogado Paulo de Barros
Carvalho integra-se no regime jurídico próprio dos contratos administrativos. Descaberia, por via de
conseqüência, invocar princípios ou regras próprias do direito de forma a subjugar os princípios
constitucionais, e infraconstitucionais, regedores da atividade da Administração Pública - como o é a
impessoalidade.
A mencionada confiança recíproca entre contratantes não decorre, como parece pretender
o recorrente, do conhecimento mútuo de virtudes das partes que se obrigam, a priori mesmo da
celebração do negócio jurídico. Contrariamente, origina-se do próprio contrato, de todos os contratos,
que trazem em si, de forma implícita, cláusula de boa-fé, que reclama a lealdade e a confiança entre as
partes. Socorremo-nos com as palavras de Orlando Gomes (in Contratos, 14 a ed., Forense, 1994, p.
423):
"Ao principio da boa fé empresta-se ainda outro significado. Para traduzir o interesse
social de segurança das relações jurídicas, diz [..] que as partes devem agir com lealdade e confiança
recíprocas.
-

(Nota: Nos contratos há sempre interesse opostos das partes contratantes, mas sua
harmonização constitui o objeto mesmo da relação jurídica contratual. [..1)."
'[ / de se insistir, com amparo no entendimento do Excelentíssimo Ministro Carlos
Átila, que o conceito de 'notória especialização' NÃO se confunde com o de 'exclusividade', e que
'singular' NÃO significa 'único'.' (ti. 04).
Deveras, o significado vemacular do vocábulo 'singular', não se restringe a 'pertencente
ou relativo a um; único, particular, individual'. Com caráter menos restritivo, também expressa o 'que
não é vulgar; especial, raro, extraordinário' (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).Por outro
lado, é de convir também que a lei não condicionou, para a inexigibilidade da licitação, que o serviço
especializado fosse 'único', mas, no contexto, que devesse ter 'peculiaridades tais que os singularizassem
a ponto de inviabilizar a competição entre possíveis prestadores' (vide Voto do Ministro-Relator - fls.
215-216, vol. Principal). Demais, acresça-se as palavras já mencionadas da lição de Maria Silvia
Zanella de Pietro: 'não significa que seja único (o serviço singular), mas que contenha tal qualidade ou
complexidade que impossibilite a sua comparação com outros'.(..).
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- Pedido de Reexame do interessado Paulo de Barros Carvalho
'Para a contrafação do profissional [ ..] a empresa contratante considerou o requisito
básico do artigo 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93, qual seja, a notória especialização, pois que o
aprofundado e técnico conhecimento acerca da área jurídica em questão 'Direito Tributário' tem
extrapolado os lindes advocatícios pela influência que exerce no meio jurídico em geral, tendo em vista a
atividade acadêmica de grande projeção que desempenha: Doutor, Livre-Docente e Professor Titular em
Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desde 1985.
Assim, a contratante considerou não só o notável saber jurídico, como também, a ilibada
conduta e notória especialização na matéria discutida: esfera administrativo-judiciária no âmbito do
Direito Tributário, o que pode ser comprovado no 'curriculum vitae' acostado ao Contrato e anexo a
estes autos, e que dispensa maiores comentários, uma vez que a vasta obra que publicou é de
conhecimento público.' (fls. 18)'
Primeiramente, valemo-nos de outras palavras do próprio recorrente consignadas na peça
impugnatória: 'É de ponderar-se, de imediato, que a especialização do contratado, ora recorrente, não
foi posta em dúvida, em nenhum momento, mesmo porque é notória' (/1. 23).
Três são os requisitos materiais de inexigibilidade de licitação para contrafação de
serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei n° 8.666/93, Procedem-se, um ao outro, na seguinte
ordem de subsunção dos fatos (art. 25, caput e II, da mesma Lei): I) natureza singular do serviço (há de
ser o serviço técnico tão incomum, raro, incomparável com outros, que somente possa ser prestado por
profissional ou empresa cuja especialização naquele tipo de serviço seja notória); 2) notória
especialização do profissional ou empresa (o conceito do profissional ou empresa no campo da
especialização exigida deve ser conhecida por todos, pública, manifesta, de tal modo que seja inviável a
competição)• 3) inviabilidade de competição (os requisitos precedentes devem conduzir, invariavelmente,
a esse último requisito, ainda que haja outros prestadores com necessária notória especialização, p. ex.,
por serem famosos e não desejarem submeter seus serviços a competições principalmente quando o
critério for o menor preço).
Não basta, portanto, ter o profissional ou a empresa notória especialização - requisito em
que se fundamentou a inexigibilidade da licitação -, há de ter o serviço natureza singular, importando
em conjunto, a singularidade do serviço e a notória especialização do prestador, inevitável inviabilidade
de competição.
'Transição em que, segundo o recorrente, Maria Sylvia Di Pietro teria lecionado o
significado da expressão serviço singular' (fls. 19-20).
Harmonizam-se perfeitamente o ensinamento da autora - de fato, o texto, já mencionado
por nós no parágrafo 13, é de Vera Lúcia Machado D'Avila, em obra de co-autoria com Maria Sylvia
Zanella Di Pietro - e os fundamentos da Decisão recorrida. Há, indubitavelmente, possibilidade de
comparação do serviço contratado com outros serviços, tanto que já fora executado com êxito por outro
advogado - cuja especialização não era notória. Afastada está, portanto, a singularidade do serviço,
cuja prestação exija a contratação de profissional de especialidade notória, que inviabilizasse a
competição.
'Reprodução de Eros Roberto Grau, em que o jurista alude ao "grau de confiança" da
Administração na especialização do contratado e define 'natureza singular' dos serviços técnicos
especializados' Uh. 20-21).
Decerto, não restando dúvida quanto à singularidade do serviço técnico, que demande a
contratação de prestador de notória especialização na matéria, a ponto de tornar inviável a competição,
sensata a lição do jurista ao propugnar a escolha do contratado, em última instância, conforme o grau
de confiança que a Administração deposite em sua especialização.
A discricionariedade decorre da própria lei que conferiu competência ao administrador
para escolher entre soluções razoáveis e justas, perante o Direito, a que melhor se conforme com a
finalidade, que não é elemento intrínsico do ato administrativo, vez que também decorre da lei, e esta,
explicitamente, condicionou à inexigibilidade de licitação, na hipótese em exame, que o serviço
M I N-HG S-457NC: DOCU M ENTOMOCS:01692196

3

•

20

,e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

g- (5 8:944
lettir • Cd-; pleaálla
Sactetac

contratado tenha natureza singular. A inobservância da finalidade definida na lei, registre-se,
caracteriza desvio de poder, viciando o ato por incompetência do agente e implicando sua nulidade.
A conceituação de natureza singular proposta pelo autor ("apresenta tal ou qual
característica, de modo a não possuir paradigma de confronto", "características tão próprias que não
permitam o confronto com outros objetos do gênero") corroboram, em desfavor do recorrente, o
fundamento da Decisão recorrida, é dizer, não se revestem os serviços contratados de peculiaridades tais
que os singularizassem a ponto de inviabilizar a competição entre possíveis prestadores, visto já haverem
sido executados, com êxito, por outro profissional."
Após todas essas considerações, ao concluir a instrução, aquela 10' SECEX chama a
atenção para a privatização das empresas integrantes do Sistema TELEBRÁS, dentre as quais, a TELESP.
Esse motivo, conforme ressalta, obsta o cumprimento da determinação contida na Decisão
n° 906/97 —TCU/Plenário, uma vez que entidade deixou de se subordinar ao regime das licitações e
contratos próprio da Administração Pública.
No seu entendimento, nada impede, contudo, que a falha em tela seja considerada quando
do exame das contas da TELESP relativas ao exercício de 1996, pois o item 8.4. da decisão recorrida já
determinou a juntada da denúncia àquelas contas.
Assim, em conclusão, propõe a 10' SECEX, uniformemente, que o Tribunal conheça dos
recursos, para negar-lhes provimento, "por não prosperarem os recorrentes em comprovar a legalidade
do contrato de prestação de serviços advocatícios n° 96-5959; declare insubsistente a Decisão n° 906/97,
"face a perda de objeto decorrente da privatização da TELESP" e leve ao conhecimento dos interessados
teor da decisão a ser proferida.
O Ministério Público, em parecer de fls. 48, manifestou-se em conformidade com as
proposições apresentadas.
É o Relatório.
VOTO
Apesar de concordar com a 10' SECEX quanto as considerações que exerceu acerca da
matéria tratada nestes autos, penso que, no presente caso, devemos nos ater a declarar a prejudicialidade
do recurso, face a sua perda de objeto, decorrente da privatização das empresas do sistema TELEBRÁS,
dentre as quais, a TELESP.
Conforme firmado na doutrina, a prejudicialidade obsta o exame do processo quanto à
admissibilidade e ao mérito.
Sobre o assunto lembro as palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"Recurso Prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há
falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator
cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." (In "Código de
processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", S. Paulo, RTR, 3., 1997,
p. 800)."
Este Tribunal, mediante a Resolução n° 114, de 24 de junho de 1998, alterou os §§ 30 e 40
do art. 29 da Resolução n° 77/96, passando a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3° Poderá o Relator considerar prejudicado o recurso se constatar manifesta perda de
objeto, ou, após verificar os requisitos de admissibilidade, bem como a ocorrência de erro grosseiro, máfé, atitude meramente protelatória ou qualquer outra situação que demonstre ser manifestamente
inadmissível o recurso, concluir pelo seu não conhecimento, devendo, nessas hipóteses, após a audiência
do Ministério Público, submeter o feito imediatamente à apreciação do Colegiado ao qual compete julgar
mérito, a fim de deliberar sobre a questão prejudicial ou sobre o não conhecimento e, se for o caso, o
conseqüente arquivamento do processo.
§ 4° Não confirmada pelo Colegiado a prejudicial ou o não conhecimento do recurso, será
processo encaminhado ao gabinete do Relator que decidirá sobre as providências a que se refere o § 2°
deste artigo." (grifo nosso).
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De outra parte, a determinação contida no item 8.2. da decisão recorrida, ante a
desestatização da empresa, torna-se automaticamente sem efeito, cabendo, realmente, por isso, ser
declarada insubsistente por este Tribunal.
Assim sendo, Voto no sentido de que o Tribunal adote da Decisão que submeto ao
descortino deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998.

HUM

O GUIMARÃES
Ministro-Relator
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Processo TC n° 016.921/96-8
Denúncia — Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Em análise dois recursos interpostos pelos Srs. Carlos Eduardo Sampaio Dona, Presidente da
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP (responsável), e Paulo de Barros Carvalho (interessado),
contra a Decisão n° 906/97 do Plenário deste Tribunal, proferida na Sessão Extraordinária de caráter
reservado de 11/12/97, Ata n°48/97 (fl. 217 do Vol. Principal), quando o Colegiado assinou o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da ciência, para que o Presidente da TELESP adotasse as providências necessárias
ao exato cumprimento da Lei n° 8.666/93, em especial o seu art. 59, declarando nula a contratação do
advogado Paulo de Barros Carvalho, acima referido, por não estar caracterizada, no caso, a invocada
inexigibilidade de licitação.
Primeiramente, cumpre assinalar que o Ministério Público junto a esta Corte já manifestou sua
opinião a respeito da legalidade da questionada contratação, sem o devido processo licitatório, concluindo,
em consonância com a posição da Unidade Técnica, pela irregularidade do procedimento, por contrariar
dispositivos da Lei n° 8.666/93, consoante demonstrado no pronunciamento de fls. 208/210 do Vol.
Principal.
A 10' SECEX, ao instruir o feito, analisou com propriedade todos os argumentos de fato e de
direito apresentados pelos recorrentes, em confronto com a legislação aplicável e as demais peças
processuais constantes dos autos, e concluiu que os reclamantes não lograram comprovar a legalidade da
referida contratação, persistindo inabalados os fundamentos que respaldaram a deliberação recorrida.
Destaca, contudo, corno fato superveniente a ser considerado, a privatização das empresas
integrantes do Sistema TELEBRÁS, tendo a TELESP deixado de se subordinar às regras de licitações e
contratos da Administração Pública. Resta evidenciada, portanto, a perda de objeto da determinação ora
examinada, cabendo, por isso, ser declarada insubsistente pelo Tribunal.
No que tange à irregularidade constatada, que ainda subsiste, consoante ressalta a instrução,
deverá ser considerada quando do exame das contas da TELESP, relativas ao exercício de 1996, ante o
disposto no subitem 8.4 da Decisão recorrida.
Destarte, o Ministério Público manifesta-se em conformidade com a proposição formulada pela
Unidade Técnica, nos termos da conclusão de fls. 46/47 do Vol. Anexo.
Ministério Público, em 17 de novembro de 1998.

/
PAUL SOARES BUGARIN
Subproctirador-Geral
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DECISÃO N°

8 6 2 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo TC n°016.921/96-8
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessados: Carlos Eduardo Sampaio Dona e Paulo de Barros Carvalho
Entidade: Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: 10' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pela Relator, DECIDE:
8.1.considerar prejudicado o presente pedido de reexame, interposto pelos Senhores Carlos Eduardo
Sampaio Dona e Paulo de Barros Carvalho, ante a perda de seu objeto;
8.2. tornar insubsistente a determinação contida no item 8.2. da Decisão n° 906/97 - Plenário, tendo
em vista a privatização da Telecomunicações de São Paulo S.A - TELESP; e
8.2. levar os termos desta decisão ao conhecimento dos recorrentes.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhã s da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HUMBE O GUIMARÃES S UTO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe I - Plenário
TC- 009.468/97-8
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Serviço Social do Comércio - SESC/RO
Interessados: Marcos Soares dos Santos, José Mauro de Arruda e
Elysmar de Jesus Barbosa
Ementa: Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão n 0 170/97
e a Decisão n 2 455/97, ambos do Plenário. Constatação de
irregularidades que, além de restringirem o caráter competitivo da
Concorrência n 2 01/97 - SESC/AR/RO, ferem princípios básicos
constitucionais de licitação. Descumprimento de determinação do
Tribunal. Conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, vez que os argumentos aduzidos não lograram êxito em
elidir as irregularidades presentes na licitação inquinada, nem
tampouco em afastar a responsabilidade no tocante ao
descumprimento da determinação do Tribunal com vistas à sustação
do aludido certame. Ciência aos interessados.

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelos membros da Comissão de Construção do
SESC/AR/RO, Marcos Soares dos Santos, José Mauro de Arruda e Elysmar de Jesus Barbosa contra o
Acórdão n2 170/97 - TCU - Plenário e a Decisão n 2 455/97 - TCU - Plenário, prolatados na Sessão de
30.07.97.
As deliberações acima foram adotadas nestes autos de Representação, formulada pela empresa Ita
Engenharia e Empreendimentos Ltda., após inspeção deste Tribunal para averiguar as alegadas irregularidades
em licitação promovida pelo SESC/RO, onde detectou-se violação a preceitos da Lei n 2 8.666/93, o que levou
o Ministro-Relator, por meio do despacho de fl. 201, a determinar ao SESC/RO que sustasse a Concorrência
n2 01/97, bem como informasse no prazo de 5 dias as medidas adotas sobre a determinação retro.
Transcorrido o prazo acima fixado, restou configurado nos autos que a Concorrência não havia sido
sustada como determinado, em virtude, conforme alegação aduzida pelo SESC/RO, do Departamento
Nacional do SESC ter encaminhado expediente à citada Administração Regional, afirmando inexistirem óbices
à continuidade do procedimento.
Diante disso, o Tribunal decidiu, mediante o Acórdão n 2 170/97 (fl. 256), de 30.07.97, "rejeitar as
justificativas apresentadas pelo Diretor Regional Substituto do SESC/AR/RO, José Mauro de Arruda, para o não
atendimento da determinação do Tribunal de sustar a Concorrência Pública n2 01/97 (..)" e "aplicar a cada um dos
membros da Comissão de Construção do SESC/AR/RO (..) multa no valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 45, § 1 2, III,
e no art. 58, II, da Lei n 2 8.443/92".

E, ainda, consoante os termos da Decisão Plenária n 2 455/97 (f 257), verbis:
"8.1. referendar o despacho do Exmo. Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, para a sustação da
Concorrência Pública n2 01/97, promovida pelo SESC/AR/Ra com fukro no art. 21 da Resolução - TCU n e 36/95
e no § 2 2 do art. 113 da Lei n 2 8.666/93;
8.2. sustar a Concorrência Pública n2 01/97 do SESC/AR/RO, cujo objeto é a obra de reforma e ampliação
do prédio onde será instalado o restaurante, o gabinete odontológico, o auditório e a sede da Administração
Regional da entidade, nos termos do art. 45, § 1 2, inciso Ida Lei n 2 8 . 4 4 3/9 2 ;
8.3. comunicar a deliberação que vier a ser adotada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de
acordo com o art. 45, § 1 2, inciso II da Lei n 2 8.443/92,
8.4. enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, para conhecimento
•
e adoção das medidas cabíveis, ao Ministro do Trabalho, ao Presidente do Conselho Nacional do SESC, ao Diretor- z
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Geral do Departamento Nacional do SESC, bem como ao autor desta representação, Sr. Jorge Américo de Azevedo,
sócio-proprietário da empresa Ita Engenharia e Empreendimentos".

A peça recursal ora examinada além de tempestiva preenche os demais requisitos legais e regimentais
de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
A 102 SECEX, instruindo o feito, manifestou-se, no essencial, nos seguintes termos:
..9. Os Recorrentes atacam de forma explicita apenas o Acórdão que lhes aplicou multa (...). Entretanto,
também analisam a submissão do Sistema SESC à Lei 8.666/93 (...) e requerem seja considerado legal o
certame licitatório promovido (...), questões que se inserem no mérito da decisão que determinou a sustação
do certame licitatório. (...)
Como defesa direta contra a aplicação da multa, os Recorrentes alegam basicamente que:
10.
os recursos destinados à construção, objeto do certame licitatório sob enfoque, advém do Plano
Nacional de Investimentos - PNI, de responsabilidade do Departamento Nacional, 'razão pela qual todos
os procedimentos inerentes a Concorrência Pública 01/97, foram monitorados pelos dirigentes e técnicos
do Departamento Nacional, que anuíram os atos até então praticados, antes mesmo de sua efetivação' ;
as administrações regionais encontram-se subordinadas ao Departamento Nacional, de onde emanam
as diretrizes, cabendo aos diretores regionais apenas a aplicação das mesmas;
em vista desses argumentos, 'não cabe ao SESC/RO, qualquer responsabilidade pelos atos praticados
na presente licitação, pois todos os atos foram encaminhados ao Departamento Nacional analisar e
referendar conforme os ditames que regem as licitações do SESC';
é incabível a sustação da obra, por ter o SESC/RO 'recebido ordens expressas da Administração
Nacional, no sentido de dar continuidade as mesmas';
Quanto aos argumentos subsidiários, os Recorrentes alegam que:
11.
que o SESC é entidade de direito privado, não integrante da Administração, quer seja direta, quer seja
indireta, que conta com regulamentação própria - Decreto-Lei 9.853/46 e Decreto 61.836/67, pelo que não
estaria sujeito aos ditames da Lei 8.666/93;
que a jurisprudência pátria consagra esse entendimento, 'inclusive a nível de súmula do Supremo
Tribunal Federal';
que o TCU ainda não se pronunciou sobre a submissão do SESC à Lei de Licitações (fl. 4, deste) e
também não apresentou restrições ao Regulamento de compras ou construção daquela entidade (fl. 7, deste)
pelo que continuariam aplicáveis as normas internas da Entidade.
Os três primeiros argumentos apresentados no item 10, retro, procuram demonstrar que a atuação
do SESC/AR/RO na obra sob enfoque foi apenas de execução, vez que custeada pela Administração
Nacional do SESC, de onde também advém normas a respeito de contratação de construções, e que inserta
no Plano Nacional de Investimentos do SESC, pelo que não lhe caberia qualquer responsabilidade no
descumprimento da determinação de sustar o procedimento.
Existem, entretanto, vários argumentos contrários a essa tese. Conforme já destacado nos autos (...),
as administrações regionais do sistema SESC detêm autonomia administrativa, sendo portanto autônomas
para iniciar ou interromper qualquer procedimento de sua alçada. O poder que a Administração Nacional
detêm sobre as Regionais diz respeito, apenas a emissão de diretrizes e normas, ambas de caráter abstrato
e genérico.
Assim, a decisão de fazer a ampliação em determinadas instalações é da Regional, o modo de fazê-la
é que pode ser normatizado nacionalmente. Dentro de sua autonomia, a Administração Regional do SESC,
em Rondônia, não teria poderes para alterar os normativos que tratam de construções, mas poderia, a teor
do art. 21 do Decreto 61.836/67, suspender a execução da construção a qualquer momento.
Definido, portanto, que a sustação da concorrência objeto da Representação era, sem dúvida, função
da Administração Regional, a qual, não o tendo realizado, descumpriu determinação dessa Corte.
Min-VC_170\C:\Trabalho\votos\946897.doc
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Os Recorrentes alegaram, ainda, terem recebido ordens expressas no sentido de não suspenderem
a concorrência. Entretanto, tal assertiva não encontra fundamento nos documentos trazidos nos autos. O
expediente encaminhado pela Diretoria Nacional é um parecer, que opina no sentido da continuidade da
concorrência, não só por inexistirem razões para sustar seu andamento, como também porque a conclusão
da ampliação das instalações do SESC/RO era necessária. Não obstante, trata-se apenas de uma opinião,
a qual não pode ser confundida com uma ordem, uma determinação.
Em vista disso, não se pode conceder razão aos Recorrentes quanto a esse ponto.
O argumento trazido no item 11 -"a", no sentido de que o SESC, ou entidades congêneres, são de
direito privado, pelo que não se lhes aplicaria a Lei de Licitações já foi enfrentado por este Tribunal em
diversas ocasiões, inclusive nesses autos, sendo firme a posição no sentido de essa argumentação não se
coadunar com o direito pátrio.
Sem dúvida o SESC é regido pelo direito privado. Entretanto, outras entidades como as sociedades
de economia mista também o são, e nem por isso encontram-se desobrigadas de cumprir a Lei 8.666/93. É
que o regime privado típico desses entes pode ser afastado pelo regime administrativo em pontos
específicos, conforme exigido pela Constituição ou pelo interesse público.
Como pelo menos parte do capital que constitui ou mantém esses entes é público, a sua gestão exige
sejam observados os princípios maiores que regem a administração da coisa pública, como, por exemplo,
os da Impessoalidade, da Moralidade e da Publicidade.
Além desses, e como as aquisições e obras realizadas por esses entes são custeadas com recursos
ao menos em parte públicos, também é necessário sejam observados os princípios inerentes às licitações,
decorrentes dos já citados princípios maiores, além de mantidos os objetivos principais do procedimento
licitatório, quais sejam os de obter a melhor proposta para a administração e o de permitir o acesso a todos
os interessados ao fornecimento de bens e serviços ao Estado.
Portanto, mesmo que se entenda que os serviços sociais autônomos, assim como as sociedades de
economia mista, possam ter regulamento próprio de licitações (...), o mesmo deve observância aos princípios
e objetivos que devem nortear as contratações públicas.
Como bem demonstrado em instrução anterior nesses autos (...), o edital relativo à concorrência sob
análise parece ter efetivamente feito exigências que restringem a competitividade - exigência de
integralização de capital em valores muito elevados e de comprovação de execução de obra de mesma
natureza de valor igual ou superior, por exemplo. Outras exigência são irrazoáveis frente aos objetivos do
procedimento licitatório, como, por exemplo, a de apresentação de certidão negativa de protesto referente
a cinco anos anteriores. De igual forma, a divulgação do edital apenas em âmbito regional não se coaduna
com a necessidade de grande publicidade, especialmente em vista do grande valor da obra sob enfoque. De
se destacar, ainda, que pelo menos uma exigência sequer consta das Normas de Construção do SESC - qual
seja a de patrimônio líquido correspondente a 55% do valor da obra.
Necessário, portanto, seja modificado e republicado o edital, o que só se consegue suspendendo e
retificando o anterior. Verificada a necessidade de retificação, foi oportuna a intervenção desta Corte, e sem
fundamento a resistência apresentada pela Administração Regional do SESC/RO.
Quanto ao segundo argumento (item 1 1-"b", acima), o que pode ser encontrado na Súmula do
Supremo Tribunal Federal é enunciado que afirma ser de competência da justiça estadual o julgamento de
questões que envolvam o SESI - e por similitude o SESC. Isso se deve a estarem esses entes regidos pelo
regime jurídico privado, mas apenas isso. Em situação exatamente igual encontram-se as sociedades de
economia mista, as quais, entretanto, encontram-se obrigadas a seguir a Lei de Licitações.
O último argumento resumido no item 11, retro, também não pode prosperar. Nos autos, esta Corte
manifestou-se conclusivamente sobre o procedimento inicial de contratação e, indiretamente, sobre
determinadas disposições do Regulamento de Compras do SESC, considerando-os, em alguns aspectos,
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ilegais, pelo que foi determinada a sustação da concorrência e a correção e republicação do edital.
Não cabia, no presente caso, uma análise total do regulamento de compras, mas sim, e apenas, a de
um procedimento concreto de construção. Com relação a esse, as falhas encontradas foram devidamente
analisadas. Onde refletem com exatidão o Regulamento de Compras, o julgamento das primeiras pela
irregularidade leva à necessidade de modificação do segundo por decorrência lógica. Não é necessário que
o Tribunal aponte um a um os itens do Regulamento que necessitam adequação aos princípios da Lei de
Licitações.
Não se pode afirmar, portanto, que inexiste posição do TCU sobre qualquer questão que tenha efeito
sobre os presentes autos.
Analisados os argumentos trazidos pelos Recorrentes, os quais não conseguiram afastar os
fundamentos que levaram ao Acórdão recorrido, é de se negar provimento ao recurso."
Ante todo o exposto e considerado, a 10 2 SECEX propôs, no mérito, seja conhecido o presente
recurso, para negar-lhe provimento.
Por seu turno, a douta Procuradoria pronunciou-se, no essencial, nos seguintes termos:
"6. Um dos pilares da argumentação trazida aos autos pelos responsáveis é o de que o SESC e entidades
congêneres, por ser instituídas na forma do direito privado, não estariam sujeitas ao império da Lei n 2
8.666/93 (f 04/05).
A exigência de submissão dos serviços sociais autônomos às normas de licitação tem sido objeto de
sucessivos debates no âmbito deste Tribunal.
Em palestra proferida na Reunião do Conselho Fiscal do Sebrae, Presidentes e Membros dos
Conselhos Fiscais da Região Sul, em Santa Catarina, o Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI (vide f
240/247) buscou explicar os fundamentos dessa exigência:
"A subsunção do SEBRAE - e dos demais serviços sociais autônomos - às normas que regem o controle
praticado pelo Tribunal de Contas da União existe em decorrência da gestão dos recursos parafiscais por ele
arrecadados (.). Tais contribuições são impostas, ou seja, não são pagas apenas por quem deseja pagá-las;
não se confunde, ademais, como se fora um contrato de adesão ou um acordo entrepartes. E são impostas,
referidas contribuições, justamente porque se almeja que sejam utilizadas para o cumprimento de uma
finalidade específica" (f 245).
Devidamente caracterizados os Serviços Sociais Autônomos como entes paraestatais, de interesse público,
tutelados, ainda que indiretamente, pelo Estado, devem subsumir-se a principiologia que tipifica a atividade
administrativa no atingimento de seus fins. Assim, a iniciar pela Lei Maior, devem os atos de seus
administradores nortear-se pela legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade e publicidade, a
mencionar apenas aqueles princípios explicitados pelo art. 37 da Carta Magna"(f 243).

Portanto, conforme avalia a 10 2 SECEX, "mesmo que se entenda que os serviços sociais autônomos,
assim como as sociedades de economia mista, possam ter regulamento próprio de licitações (...), o mesmo
deve observância aos princípios e objetivos que devem nortear as contratações públicas" (f 220, item 22).
No que toca especificamente à necessidade de observância, pelos serviços sociais autônomos, ao
Estatuto de Licitações, tanto à época do Decreto-lei n 2 2.300/86 quanto na vigência da Lei n 2 8.666/93, este
Tribunal vem afirmando essa exigência em reiteradas deliberações: Anexo IX da Ata n 2 46/89, Plenário, de
27.09.89, Anexo II da Ata n 2 30/90, Plenário, de 19.06.90; Decisão n 2 047/95, Ata n2 08/95 - P Câmara,
de 21.03.95; Acórdão n2 24896, Ata n2 24/96 - 1 2 Primeira, de 09.07.96; Acórdão n 2 170/97 e Decisão n 2
455/97, Ata n2 29/97 - Plenário, de 30.07 97.
12.
Acrescente-se que esta Corte dispõe de plena competência para as adoção das medidas determinadas
no Acórdão n2 170/97 e na Decisão tf 455/97, nos precisos termos do art. 45 da Lei n 2 8.443/92, verbis:
' Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no Regimento
Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao extrato cumprimento da lei,
Min-VC_170\C:\Trabalho\votos\946897.doc
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fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§ I 2No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
1- sustará a execução do ato impugnado;
Ii - comunicará a Decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso lido art. 58 desta

Por fim, consoante analisa a unidade técnica, nos itens 12 a 17 do relatório (f 219/220), ficou
demonstrado que o cumprimento do Despacho do eminente Ministro-Relator, ou seja, a suspensão da
concorrência objeto da representação, era, indubitavelmente, ato de competência da Administração Regional
do SESC/RO, que, não o tendo realizado, foi quem desobedeceu à determinação dessa Corte, sujeitando
os responsáveis, Marcos Soares dos Santos, José Mauro de Arruda e Elysmar de Jesus Barbosa, às
penalidades cabíveis.
Ante o exposto, anuindo à proposição da loa SECEX, à folha 231, o Ministério Público manifesta-se
pelo não provimento do pedido de reexame."
É o Relatório
VOTO
Conforme verificado no relatório precedente, o presente recurso foi interposto dentro do prazo legal
e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo, dessa forma, ser conhecido pelo Tribunal.
Quanto ao mérito, restou pleno nos pareceres exarados nos autos que os recorrentes na defesa
aduzida em conjunto cingiram-se a oferecer argumentos nos quais, em síntese, tentam desviar a
responsabilidade pelo não cumprimento de determinação do Tribunal ao Departamento Nacional do SESC,
bem assim em apresentar alegativas já objeto de análise e refutadas anteriormente por esta Corte, notadamente
no que diz respeito à argumentação de que o SESC e entidades congêneres não estariam sujeitas aos ditames
da lei de licitação.
De assinalar que o primeiro item da defesa acima destacada não procede, pois, como bem adverte
a 10-. SECEX, as Administrações Regionais do Sistema SESC detêm autonomia administrativa, não havendo,
portanto, necessidade de autorização superior para iniciar ou interromper qualquer procedimento de sua
competência. Outrossim, vale aduzir que, não obstante faltasse ao SESC/RO autonomia para alterar os
normativos que tratam de construções, por outro lado lhe cabia, a teor do disposto no art. 21 do Decreto n2
61.836/67, o poder de suspender a execução da construção a qualquer tempo.
A propósito, cumpre lembrar que o referido dispositivo regulamentar estabelece, em seu parágrafo
único, que os "órgãos regionais, embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos pelos
órgãos nacionais, bem como à correção e fiscalização inerentes a estes são autônomos no que se refere a
administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatecios."
(grifo nosso)
Como se vê, carece de total amparo a alegativa de que sendo recursos advindos do Plano Nacional
de Investimentos - PNI, de responsabilidade do Departamento Nacional, não cabia ao SESC/RO qualquer
responsabilidade pelos atos praticados na licitação em questão, eis que, mesmo estando sujeito às diretrizes
e normas gerais prescritas pelo órgão nacional, detinha, contudo, toda autonomia no que se refere a atos
administrativos, em especial a gestão dos recursos sob sua responsabilidade.
Quanto a outra tese de argumentação trazida aos autos pelos responsáveis, no sentido de que o
SESC e entidades congêneres, por serem instituídas na forma do direito privado, não estariam sujeitas ao
império da Lei n9 8.666/93, compete asseverar que, à época da adoção das deliberações recorridas, a exigência
de submissão dos serviços sociais autônomos às normas de licitação era entendimento manso e pacífico no
âmbito desta Corte, desde a vigência do Decreto-lei ri 2 2.300/86, bem assim da Lei ri-9- 8.666/93, consoante
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reiteradas deliberações do TCU (Anexo IX da Ata n 2 46/89, Plenário, de 27.09.89, Anexo II da Ata n 2 30/90,
Plenário, de 19.06.90; Decisão n 2 047/95, Ata n2 08/95 - 1 2 Câmara, de 21.03.95; Acórdão n 2 24896, Ata n2
24/96 - P Primeira, de 09.07.96; Acórdão n 2 170/97 e Decisão n 2 455/97, Ata n2 29/97 - Plenário, de
30.07.97.).
Releva consignar, por oportuno, que, consoante o novo entendimento jurisprudencial desta Corte,
materializado nas Decisões n 2s 907/97 e 211/98, ambas do Plenário, o Tribunal tem deliberado no sentido de
que os serviços sociais autônomos não estão submetidos aos rigores da Lei 11 2 8.666/93, mas, tão-somente,
aos seus regulamentos próprios, que devem observar os princípios constitucionais insculpidos no art. 37,
caput, da Constituição Federal.
Ocorre, todavia, que ficou manifestamente demonstrado nos autos que os referidos princípios
constitucionais não foram obedecidos na condução do procedimento licitatório em questão, haja vista a
evidência de várias irregularidades que constituem restrição ao caráter competitivo do certame licitatório, tais
como a divulgação do edital apenas em âmbito regional, comprometendo, assim, o princípio da publicidade,
a exigência de integralização de capital em valores muito elevados, comprovação de execução de obra de
mesma natureza de valor igual ou superior, apresentação de certidão negativa de protesto referente a cinco
anos anteriores, bem assim a exigência de patrimônio líquido correspondente a 55% do valor da obra, previsão
esta que sequer consta das Normas de Construção do SESC.
Ademais disso, não se pode olvidar que a jurisprudência predominante deste Tribunal consagra no
Enunciado da Súmula 105 o entendimento de que "a modificação posterior da Jurisprudência não alcança
aquelas situações constituídas à luz de critério interpretativo anterior", o que reforça ainda mais o meu
convencimento de que, mesmo que as irregularidades constadas não ofendessem a princípios constitucionais
básicos de licitação, não caberia, na espécie, em razão do princípio da segurança jurídica, aplicar a mudança
de entendimento jurisprudencial.
Enfim, força é convir que os argumentos aduzidos na peça recursal não lograram êxito em elidir as
irregularidades presentes na Concorrência n 2 01/97, bem como em afastar a responsabilidade dos dirigentes
do SESC/AR/RO no que tange ao descumprimento de determinação do Tribunal com vistas à sustação do
aludido certame, não se mostrando aptos, portanto, a alterar o mérito das deliberações ora atacadas.
Assim, ante todo o exposto e considerado, acolho os pareceres da 10 2 SECEX e Procuradoria e
Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em09 de dezembro de 1998

LO
AL C
Ministro-Relator
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Proc. TC-009.468/97-8
Representação

Parecer

Trata-se de recurso interposto pelos membros da Comissão de Construção do SESC/AR/RO,
Marcos Soares dos Santos (Conselheiro do Conselho Regional do SEESC/AR/RO e Presidente da
Comissão), José Mauro de Arruda (Diretor Administrativo, Diretor Regional Substituto e membro da
Comissão) e Elysmar de Jesus Barbosa (Diretor Regional do SESC/AR/RO e membro da Comissão)
contra o Acórdão n.° 170/97 - TCU - Plenário e a Decisão n.° 455/97 - TCU - Plenário, prolatados na
sessão ordinária de 30 07.97.
Por meio do Acórdão n.° 170/97, o Tribunal decidiu (f. 256):
rejeitar as justificativas apresentadas pelo Diretor Regional Substituto do SESC/AR/RO, José
Mauro de Arruda, para o não atendimento da determinação do Tribunal de sustar a Concorrência Pública
n.° 01/97, com fulcro no art. 21 da Resolução - TCU n.° 36/95 e no § 2° do art. 113 da Lei n.° 8.666/93;
aplicar a cada um dos membros da Comissão de Construção do SESC/AR/RO, acima
relacionados, multa no valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 45, § 1°, III, e no art. 58, II, da Lei n.°
8.443/92.
A Decisão n.° 455/97 tem o seguinte teor (f 257), verbis:
8.1. referendar o despacho do Ermo. Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha. para a sustação
da Concorrência Pública n." 01 '97. promovida pelo ,ST.S.0 AR .RO, com ,fiticro no art. 21 da Resolução
- TC(' n.° 36/95 e no § 2° do art. 113 da Lei n.°8.66693;
8.2. sustar a Concorrência Pública n.° 01/97 do .S.E.S'CiAR/RO. cujo objeto é a obra de reforma e
ampliação do prédio onde será instalado o restaurante. o gabinete odontológico. o auditório e a sede
da Administração Regional da entidade, nos termos do art. 45. § 1°. inciso I da Lei n.° 8.443/92:
8.3. comunicar a deliberação que vier a ser adotada à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal, de acordo com o art. 45. § 1° inciso II da Lei n." 8.443/92:
8.4. enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a ,fiindamentam, para
conhecimento e adoção das medidas cabíveis, ao Ministro do Trabalho. ao Presidente do Conselho
Nacional do SESC, ao Diretor-Geral do Departamento Nacional do SESC, bem como ao autor desta
representação. Sr. Jorge Américo de Azevedo. sócio-proprietário da empresa lia Engenharia e
Empreendimentos".

II
Preliminarmente, deve-se registrar que a peça recursal apresentada atende aos requisitos de
4
admissibilidade do pedido de reexame, de acordo com os arts. 48 e 33 da Lei n.° 8 443/92, podendo,
portanto, ser conhecida.
5

Quanto ao mérito, o Ministério Público julga conveniente tecer algumas considerações.
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Um dos pilares da argumentação trazida aos autos pelos responsáveis é o de que o SESC e
6
entidades congêneres. por ser instituídas na forma do direito privado, não estariam sujeitas ao império da
Lei n.° 8666/93 (f 04/05).
A exigência de submissão dos serviços sociais autônomos às normas de licitação tem sido objeto
7
de sucessivos debates no âmbito deste Tribunal.
Em palestra proferida na Reunião do Conselho Fiscal do Sebrae, Presidentes e Membros dos
8.
Conselhos Fiscais da Região Sul, em Santa Catarina, o Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI (vide f
240/247) buscou explicar os fundamentos dessa exigência:

"A sztb.sunção do SEBRAE - e dos demais serviços sociais autônomos - à.s norma.s que regem o controle
praticado pelo Tribunal de Contas da União existe em decorrência da gestão dos recursos parafiscais
por ele arrecadados Tais contribuições são impostas. ou seja. não são pagas apenas por quem
deseja pagá-las: não se confunde. ademais. como se ,fora um contrato de adesão ou um acordo
entrepartes. E são impostas. referidas contribuições. justamente porque se almeja que sejam utilizadas
para o cumprimento de uma finalidade especifica" (f 245).

Devidamente caracterizados os Serviços Sociais Autônomos como entes paraestatais. de
interesse público, tutelados, ainda que indiretamente, pelo Estado, devem szibsumir-se à principiologia
que tipifica a atividade administrativa no atingimento de seus .fins. Assim. a iniciar pela Lei Maior.
devem os atos de seus administradores nortear-se pela legalidade. impessoalidade. moralidade.
finalidade e publicidade, a mencionar apenas aqueles princípios explicitados pelo art. 37 da Carta
Magna" (f 243).
Ct

Portanto, conforme avalia a 10' SECEX, "mesmo que se entenda que os serviços sociais autônomos.
assim como as sociedades de economia mista. possam ter regulamento próprio de licitações - como argumenta o
Departamento Nacional do SESC -. o mesmo deve observância aos princípios e obietivos que devem nortear as
contratações públicas" (f. 220, item 22).

No que toca especificamente à necessidade de observância, pelos serviços sociais autônomos, ao
Estatuto de Licitações, tanto à época do Decreto-lei n.° 2.300/86 quanto na vigência da Lei n.° 8.666/93,
este Tribunal vem afirmando essa exigência em reiteradas deliberações: Anexo IX da Ata n.° 46/89,
Plenário, de 27.09.89; Anexo II da Ata n.° 30/90, Plenário, de 19.06.90; Decisão n.° 047/95, Ata n.° 08/95
- la Câmara, de 21.03.95; Acórdão n.° 24896, Ata n.° 24/96 - la Primeira, de 09.07.96; Acórdão n.°
170/97 e Decisão n.° 455/97, Ata n.° 29/97 - Plenário, de 30.07.97.
11
24)

No caso concreto, a 10' SECEX avalia com pertinência os seguintes fatos (f. 220, itens 23 e

Como bem demonstrado em instrução anterior nesses autos (fls. 229 a 232. itens 20 a 31. do
Vol. Principal), o edital relativo à concorrência sob análise parece ter efetivamente. kiw exigências
que restringem a competitividade - exigência de integralizacão de capital emn valores muito elevados e
de comprovação de execução de obra de mesma natureza de valor igual ou superior, por exemplo.
Outras exigências são irrazoáveis frente aos objetivos do procedimento licitatório. como. por exemplo.
a de apresentação de certidão negativa de protesto referente a cinco anos anteriores. De igual. forma.
a divulgação do edital apenas em âmbito regional não se coaduna com a necessidade de grande
publicidade, especialmente em vista do grande valor da obras sob enfoque. De se destacar. ainda, que
44
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pelo menos uma exigência sequer consta das Normas de Construção do SESC - qual seja a de
patrimônio liquido correspondente a 55% do valor da obra-.
Necessário, portanto. seja modificado e republicado o edital, o que só se consegue
suspendendo e retificando o anterior. Verificada a necessidade de retificação. .foi oportuna a
intervenção desta Corte. e sem fundamento resistência apresentada pela Administração Regional do
SESC,RO" .
44

Acrescente-se que esta Corte dispõe de plena competência para as adoção das medidas
17.
determinadas no Acórdão n.° 170/97 e na Decisão n.° 455/97, nos precisos termos do art. 45 da Lei n.°
8 443/92, verbis -

•

Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato. o Tribunal, na forma estabelecida no
Regimento Interno, assinará prazo para que o respon.sável adote as providências necessárias ao
extrato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§ 1 0 No caso de cito administrativo. o Tribunal, se não atendido:
1- sustará a execução do ato impugnado:
- comunicará a Decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal:
III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II. do art. 58 desta Lei- .

Por fim, consoante analisa a unidade técnica, nos itens 12 a 17 do relatório (f 219/220), ficou
13
demonstrado que o cumprimento do Despacho do eminente Ministro-Relator, ou seja, a suspensão da
concorrência objeto da representação, era, indubitavelmente, ato de competência da Administração
Regional do SESC/RO, que, não o tendo realizado, foi quem desobedeceu à determinação dessa Corte,
sujeitando os responsáveis, Marcos Soares dos Santos, José Mauro de Arruda e Elysmar de Jesus Barbosa,
às penalidades cabíveis.
III
Ante o exposto, anuindo à proposição da 10' SECEX, à folha 231, o Ministério Público
14
manifesta-se pelo não provimento do pedido de reexame

Brasília, 26 de janeiro de 1998.

Maria Alzira Ferreira
Procuradora

33

l

i.(
letI
sect etarta

Tribunal de Contas da União

•

•

ACÓRDÃO N2

(Sas"

meuá*,

184 /98 - TCU - Plenário

1. Processo 112 TC- 009.468/97-8
2.Classe de Assunto: ( I ) Pedido de Reexame
3.Interessados: Marcos Soares dos Santos, José Mauro de Arruda e Elysmar de Jesus Barbosa
4.Entidade: Serviço Social do Comércio - SESC/AR/RO
5.Relator: Ministro Valmir Campelo
6.Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira
7.Unidade Técnica: 10 2 SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Empresa Ita
Engenharia Ltda. acerca de procedimento licitatório orientado pelo SESC/AR/RO;
Considerando que no processo devidamente organizado foram apuradas irregularidades na
condução da Concorrência Pública n 2 01/97, promovida pelo SESC/AR/RO, uma vez que se constatou a não
observância dos ditames da Lei n 2 8.666/93;
Considerando que foram observadas várias irregularidades que constituem restrição ao caráter
competitivo do certame licitatório;
Considerando que, devidamente comunicado, o Sr. José Mauro de Arruda, Diretor Regional
Substituto do SESC/AR/RO, não atendeu à determinação do Tribunal de sustar a referida concorrência;
Considerando que, na Sessão de 30.07.97, o Tribunal Pleno, por intermédio do Acórdão n 2
170/97 e Decisão ng 455/97, decidiu, tendo em vista as irregularidades apuradas e a configuração de
descumprimento de determinação desta Corte, rejeitar as justificativas apresentadas pelo Diretor Regional
Substituto do SESC/AR/RO, José Mauro de Arruda, para o não atendimento da determinação do Tribunal
de sustar a Concorrência Pública n 2 01/97, aplicando a cada um dos membros da Comissão de Construção
do SESC/AR/RO a multa, no valor de R$ 3.000,00, prevista no art. 45, § 1, III, e no art. 58, II, da Lei n 2
8.443/92, e, ainda, referendando o despacho do Exmo. Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, sustar a
Concorrência Pública n 2 01/97 do SESC/AR/RO, nos termos do art. 45, § 1 2, inciso I da Lei n2 8.443/92;
Considerando que, inconformados com as referidas deliberações, os responsáveis impetraram
recurso em conjunto, cujos argumentos aduzidos não lograram êxito em elidir os vícios presentes na
Concorrência n2 01/97, uma vez que restou demonstrada a infrigência aos princípios básicos constitucionais
de licitação, bem como em afastar a responsabilidade dos dirigentes do SESC/AR/RO no que tange ao
descumprimento da determinação do Tribunal com vistas à sustação do aludido certame, não se mostrando
aptos, portanto, a alterar o mérito das deliberações ora atacadas;
Considerando que a peça recursal sob exame além de tempestiva preenche os demais
requisitos legais e regimentais de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida;
Considerando que, à época da adoção das deliberações recorridas, a exigência de submissão
dos serviços sociais autônomos às normas de licitação era entendimento manso e pacífico no âmbito desta
Corte, desde a vigência do Decreto-lei n 2 2.300/86, bem assim da Lei n 2 8.666/93, consoante reiteradas
deliberações do TCU (Anexo IX da Ata n 2 46/89, Plenário, de 27.09.89, Anexo II da Ata n 2 30/90, Plenário,
de 19.06.90; Decisão n 2 047/95, Ata n2 08/95 - 1 2 Câmara, de 21.03.95; Acórdão n 2 24896, Ata n2 24/96 1 2 Primeira, de 09.07.96; Acórdão n 2 170/97 e Decisão n 2 455/97, Ata n2 29/97 - Plenário, de 30.07.97.);
Considerando, que, a despeito da mudança jurisprudencial, deve-se aplicar na espécie o
entendimento consagrado no Enunciado da Súmula 105 da Jurisprudência predominante deste Tribunal, no
sentido de que "a modificação posterior da Jurisprudência não alcança aquelas situações constituídas à luz
de critério interpretativo anterior";
Considerando, ainda, que, a par do entendimento supra, as irregularidades constadas no
procedimento licitatório inquinado ferem os princípios constitucionais básicos de licitação consignados no
art. 37 da Constituição Federal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária em:
8.1 - conhecer do presente Pedido de Reexame, com fundamento no art. 48, c/c o parágrafo único do art.
32 e no art. 33 da Lei n 2 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, uma vez que os argumentos
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aduzidos não lograram êxito em elidir as irregularidades presentes na Concorrência n 2 01/97 - SESC/AR/RO,
nem tampouco afastar a responsabilidade imputada aos recorrentes no tocante ao descumprimento de
determinação do Tribunal com vistas à sustação do aludido certame;
8.2. - dar ciência aos interessados do inteiro deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o
fundamentam.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

ALM R CA PELO
Ministro-Relator

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
Fui presente:

ALTON ALENCAM RODRIGUES
Procurado Geral
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GRUPO I — CLASSE II— Plenário
TC 009.891/97-8
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal.
Ementa:

- Solicitação de levantamento de informações sobre as
renegociações de dívidas com Governos Estaduais e Municipais
por meio do Ministério da Fazenda, individualizando quanto às
Unidades da Federação, inclusive o Distrito Federal, o montante
da dívida e origem. Encaminhamento de cópia de partes dos
presentes autos à Comissão de Fiscalização e Conmple-,do
Senado Federal Arquivamento do presente proces,/

RELATÓRIO

Adoto como Relatório a instrução da lavra da r Secretaria de Controle Externo.
"Trata-se de apartado do TC — 009.490/97-3 relativo a pedido de informações da Comissão
de Fiscalização e Controle do Senado Federal, conforme a Proposta n° 01/97, acerca das renegociações de
dívidas dos Governos Estaduais e Municipais junto à União, realizadas por intermédio do Ministério da
Fazenda, apontando o montante e a origem das dívidas de cada Unidade da Federação, inclusive o
Distrito Federal (fls. 02).
Objetivando o atendimento do aludido pedido, foi efetuada inspeção na CoordenaçãoGeral de Haveres Financeiros da Secretaria do Tesouro Nacional — COAFI/ STN - no final do ano de
1997, obtendo-se dados sobre as renegociações ocorridas até 1996. Procedido o exame da documentação
oferecida pelo órgão, foi elaborado estudo referente à composição das dívidas, individualizadas pelas
Unidades da Federação, explicitando-se as obrigações dos devedores no que se refere à União (fls. 394/
409).
Entendeu, porém, o Ministro-Relator (LUJ n° 1, Portaria n° 382/ 98), que em virtude do
expressivo montante referente às dívidas dos Estados assumidas pelo Tesouro Nacional, renegociadas ao
amparo da Lei n° 9.496/97, norma esta sancionada somente poucos dias antes da coleta de dados junto à
STN, deveria ser considerada a nova realidade no mencionado estudo, determinando a esta Unidade
Técnica, em Despacho às fls.412/ 3, que adotasse os procedimentos necessários à complementação das
informações a serem encaminhadas ao Senado Federal.
Neste sentido, foi realizada nova inspeção na STN, conforme a Portaria n° 08/98 (fl. 416),
obtendo-se os dados atualizados, até 30/09/98, das renegociações ocorridas até 1996 e das dívidas
assumidas pela União, com base na Lei n° 9.496/97, bem como as negociações referentes à redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, incentivadas pela Medida Provisória
n° 1.702/98, que ainda estão em fase de implementação.
1— RENEGOCIAÇÕES EFETIVADAS ATÉ 1996

Os estoques da dívida dos estados e municípios vêm crescendo rapidamente desde a crise
internacional dos anos 80, quando estes já encontravam-se fortemente comprometidos com
dos novos critérios de distribuição das receitas
financiamentos externos. Além disso, apesar
orçamentárias, contemplados na Constituição de 1988, que transferiram recursos fiscais adicionais para os
governos estaduais e municipais, estes continuaram a endividar-se obtendo recursos por meio de linhas de
crédito oferecidas pelo Sistema Financeiro Nacional, sobretudo pelas instituições financeiras federais,
C \ MIN-FG\ MICRO-02 \ Relatonos\ 00989197 doc
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bem como pelas operações de Antecipação de Receita Orçamentária — ARO — e pela emissão de títulos
públicos. Em conseqüência da elevação das taxas de juros reais, a partir de 1992, combinada com um
expressivo estoque de dívidas, a gestão financeira dos compromissos assumidos tornou-se cada vez mais
complexa.
Como observou o Coordenador-Geral da COAFI/ STN (fl. 290), é praxe no mercado admitir como
razoável, tanto nas análises de risco como nos exercícios de controle e reestruturação da dívida pública
dos entes da Federação, uma relação dívida total/ receita anual líquida igual a um. Entretanto, em março
de 1996, a média de tal relação, calculada para todos os Estados brasileiros, era de 2,1, relativa ao
intervalo entre 0,24 e 3,75, com 10 Unidades Federadas situadas num patamar acima de 2.
Neste cenário, com superávits primários insuficientes para cobrir os juros devidos, a
relação dívida/ receita líquida e o custo do ajuste continuaram a crescer, comprometendo seriamente o
equilíbrio financeiro dos estados mais endividados.
Dessa forma, o refinanciamento dos débitos com juros e prazos alongados, compatíveis
com a capacidade de pagamento dos devedores, objetivava garantir a solvência aos estados e municípios,
em face do crescente estoque da dívida. Tal rolagem foi efetuada em dois blocos, a saber (fl. 396):
a) Dividas Externas Renegociadas
Lei n° 7.976/89 (Aviso MF-30/83 e sucedâneos)
D. Bônus da Renegociação da Dívida Externa (B1B, BEA E DMLP)
Acordo Clube de Paris,
b) Dividas Internas Renegociadas
Lei n° 7.976/89 (Votos CMN n° 340/87 e 548/87)
Lei n° 8.727/93.
A Lei n° 7.976/89 foi sancionada com vistas a rolar as dívidas externas para atender aos
8.1
compromissos assumidos no exterior pelas administrações direta e indireta estaduais e municipais,
denominados empréstimos-ponte, sistematizados pelo Aviso MF-30/83 e sucedâneos, com prazo de 20
anos (até o ano de 2.009), com encargos aplicáveis equivalentes à L1BOR para 3 meses + "spread" de
0,8125. Por emenda do Congresso Nacional, as dívidas internas contraídas, e nunca pagas pelos Estados,
ao amparo dos Votos do Conselho Monetário Nacional n's 340 e 548, ambos de 1987, que
regulamentaram a Lei n° 7.614/87, também foram refinanciadas pelo mesmo prazo, porém, com cinco
anos de carência para o pagamento do principal ao custo de TR + juros de 10% e 12% a.a.,
respectivamente. (fls. 29/30, 114/131 e 291/2).
Com o acordo de reestruturação da dívida externa contraída até 1993, promovida pelo
8.2
governo brasileiro, os benefícios obtidos pela União foram repassados aos mutuários originais que
passaram a ser devedores diretos do Tesouro Nacional relativamente aos bônus denominados BIB, BEA e
DMLP.
8.2.1
O Brazil Investment Bond Exchange Agreement — BIB — é o acordo de renegociação
das parcelas do principal devidas a bancos comerciais estrangeiros pelo setor público brasileiro, vencidas
no período de 1987 a 1993. O reembolso dessas obrigações ao Tesouro Nacional ocorre, anualmente, nos
meses de março e setembro, com encargos de 6% a.a., tendo 25 anos de prazo e de 10 anos de carência
para o pagamento do principal, iniciando-se a amortização da dívida em março de 1999 (fls. 28 e 32/6).
8.2.2
O Bond Exchange Agreement — BEA — é o acordo por meio do qual foram reestruturados
os juros devidos pelo setor público brasileiro, nos anos de 1989/90, a bancos privados estrangeiros,
repassando-se aos devedores originais as condições obtidas pelo Governo Brasileiro, segundo as
disposições da Resolução n° 20/91 do Senado Federal. O financiamento tem prazo de 10 anos, sendo que
a carência para o pagamento do principal expirou em 1993. Os reembolsos vêm sendo efetuados
regularmente, sem registro de inadimplência (fls. 28, 37/9).
CAMIN-FGWICRO-OZRelatorios\00989197.doc
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8.2.3
O 1992 Brazil Financing Plan — Plano Brasileiro de Financiamento 1992 — Dividas de
Médio e Longo Prazo (DMLP) — é o acordo de reestruturação da dívida externa brasileira que
contemplou as obrigações do setor público junto a credores estrangeiros privados, englobando principal e
juros. O financiamento prevê carência distinta para cada um dos sete tipos de bônus que compõem a
dívida reestruturada — Debt Conversion Bonds, New Money Bonds, FL1RB, C-Bonds, Discount Bonds e
EI Bonds, e duração até 2.024 (fls. 28 e 40/53).
O Acordo Clube de Paris reestruturou a dívida externa do setor público brasileiro, quase
8.3
toda de responsabilidade da administração indireta, junto aos governos dos países credores e suas
respectivas agências de crédito, conforme autorizado na Resolução n° 7/92 do Senado Federal (fls. 55/6).
O reescalonamento abrange valores de principal e juros relativos à dívida afetada, entendida como toda a
dívida externa renegociada, com vencimento até 31/12/91 (os atrasados), e de 01/01/92 a 31/08/93 (dívida
consolidada). Os encargos são variáveis, conforme pode ser verificado no detalhamento às fls. 57/ 93.
A Lei n° 8.727/93 refinanciou o saldo das dívidas existentes em 30/06/93, decorrentes de
8.4
operações de crédito interno contratadas até 30/09/91, não renegociadas anteriormente, com amortizações
mensais limitadas a 11% da Receita Líquida Real dos devedores (conforme o art. 27 da Resolução n°
69/95 substituído pelo art. 45 da Resolução n° 78/98, ambas do Senado Federal) e com prazo de 20 anos,
podendo tal refinanciamento ser repactuado no final do período caso remanesça resíduo final por força da
observância do limite de comprometimento. A renegociação atingiu valores equivalentes a US$ 20,8
bilhões, com a participação de 25 estados, 112 municípios e 78 entidades pertencentes à administração
indireta destes que, por possuírem condições de cumprir com as obrigações contratadas, rolaram seus
débitos em separado. Tal operação permitiu o alongamento do perfil da dívida sem comprometer a
capacidade de pagamento dos devedores e, ainda, manteve os encargos dos contratos originais (fls.31,
197/202, 385/8, 421/3)
De acordo com a instrução precedente (fl. 407), excluem-se do montante da dívida
renegociada os valores relativos ao Projeto de Modernização do Setor de Saneamento — PMSS — e ao
Acordo Brasil-França por não registrarem inadimplência à época da assunção dos débitos pelo Tesouro,
com exceção de obrigações da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) que já estavam sendo
equacionadas pelo Estado do Rio Grande do Sul junto à STN (fl. 28).
O PMSS é um investimento no setor de saneamento financiado pelo BIRD, com
9.1
contrapartida nacional sob a responsabilidade dos Estados de Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul
e respectivas Companhias beneficiadas. O montante do Empréstimo BIRD-3442 é da ordem de US$ 234
milhões, cujo período de amortização teve início em 01/10/97 e findará em 01/04/2007. O valor total do
crédito utilizado e encargos, até 31/07/97, somavam cerca de US$ 143 milhões, não sendo incluído no
Demonstrativo da Dívida às fls. 434/7 pelas razões já expostas (fls. 28 e 94/7).
O Acordo Brasil-França foi implementado a partir de 1973, mediante a assinatura de
9.2
diversos Protocolos Financeiros no valor de US$ 586,6 milhões com a finalidade de financiar a compra de
equipamentos franceses e brasileiros para diversas entidades nacionais, objetivando favorecer o
desenvolvimento econômico do País. O reembolso dos empréstimos termina no ano de 2.021 e está
concentrado em junho e dezembro, com juros variáveis de 2% a.a. até 12,45% a.a. Inexiste noticia de
inadimplência, como já dito no item 9 supra, sendo registrado um saldo devedor de US$ 88,9 milhões em
30/09/98 (fls. 28 e 434/7).
— DÍVIDAS RENEGOCIADAS AO AMPARO DA LEI N° 9.496/97 E
DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.702/98
Com vistas a reduzir, mais uma vez, o crescente estoque da dívida, bem como minimizar
os efeitos causados pelas operações realizadas para cobrir insuficiências de superávits ou, em muitos
casos, déficits primários, notadamente a partir do exercício de 1995, resultando em obrigações de
curtíssimo prazo que neutralizavam os efeitos dos refinanciamentos e reestruturações de dívidas
concedidas pelo Governo Federal, a União novamente assumiu e renegociou os débitos estaduais junto
aos credores.
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A Lei n° 9.496/97, de 11.09.97, autorizou a União a refinanciar (fls. 285/7, 293 e 388):
as dívidas mobiliárias dos Estados e Distrito Federal, contraídas até 31/03/96, e
subseqüentes rolagens;
três linhas de crédito junto à Caixa Econômica Federal, instituídas pelo Voto CMN n°
162/95, ao amparo da Resolução n° 70/95 do Senado Federal. Com a incapacidade dos estados para saldar
as dívidas, no final do exercício de 1995, foi aprovado o mencionado Voto do Conselho Monetário
Nacional que instituiu as linhas de crédito, com vencimento até dezembro de 1998 e encargos
equivalentes à média de captação da CEF + 0.5% ao mês, com a garantia do Tesouro Nacional,
destinados a cumprir obrigações no final do exercício. Os financiamentos destinavam-se a pagamentos
de: b.1) compromissos inadiáveis, b.2) Programa de Desligamento Voluntário e b.3) ARO, representando,
respectivamente, 74,85; 18,90 e 0,65 % do total de R$ 6.638 milhões, em 15.08.97 (fl. 293).
outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza
contratual, relativas a despesas de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31 de dezembro de 1994,
ao exclusivo critério do Poder Executivo Federal.
A precitada Lei veda o refinanciamento de outras obrigações já renegociadas
12.
anteriormente pela União, exceto as oriundas de dívidas mobiliárias, nos seguintes termos:
11.

a) condiciona o refinanciamento à concretização de acordo com o Governo Federal relativo
à adoção de Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, além dos objetivos específicos para cada
unidade da Federação, metas ou compromissos que contemplem:
a proporção 1 . 1 entre o montante da dívida e a Receita Líquida Real, entendida, no
Parágrafo Único do art. 2° desta norma, como a receita realizada nos doze meses
anteriores ao mês imediatamente anterior aquele em que estiver apurado, excluídas as
receitas provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências
voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de
capital e, no caso dos estados, as transferências aos municípios por participações
constitucionais e legais, sendo vedadas novas emissões de títulos estaduais para as
unidades federativas que estiverem acima da meta;
garantias baseadas na vinculação das receitas próprias da Unidade Federativa ao
cumprimento do contrato (art. 4°);
metas de resultado primário, despesas com funcionalismo, privatização, arrecadação de
receitas próprias e despesa de investimentos;
autorização legislativa local, por parte da Unidade Federativa, referendando os termos
do acordo.
o prazo de refinanciamento é de até 30 anos, prorrogável por mais dez anos, com
encargos financeiros de IGP-DI + juros de no mínimo de 6% a.a., sem carência e prestações regidas pela
Tabela Price. Cabe ressaltar que este patamar de juros constitui subsídios concedidos pela União aos
estados, já que as dívidas foram computadas pelos valores existentes 90 dias antes das assinaturas dos
contratos, mas com pagamento exigível a contar da data de celebração das avenças. Acrescente-se que os
títulos estaduais, em poder dos credores, são substituídos por Letras Financeiras do Tesouro Nacional —
LFTs, a partir da obtenção da condição de eficácia dos contratos (ver item 13 abaixo), levando-se em
conta os encargos originais e a correção estipulada pelo mercado.
amortização extraordinária, no curto prazo, de parte da dívida refinanciada,
normalmente 20%, com recursos a serem obtidos com a alienação de ativos. A COAFI/ STN administra a
chamada conta gráfica, com vencimento em 30.11.98, previsto para a maioria dos estados, com exceção
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cujos pagamentos foram parcelados com prazo de cerca de oito
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anos. O Estado de Alagoas foi dispensado de instituição de conta gráfica, tendo sido, por esta razão,
onerado com maior taxa de juros no contrato de refinanciamento (fls. 418/20);
d) limitação do serviço da dívida a percentual da RLR (art. 5° da Lei n° 9.496/97). Cabe
ressaltar que os contratos estabeleceram, caso a caso, limites ao serviço da dívida, excluídas as obrigações
elencadas no art. 6° da aludida norma. Conforme informações da STN, os limites de comprometimento
dos devedores foram negociados entre 11,5% e 15% da RLR , limites estes estendidos para saldar as
dívidas compreendidas no âmbito das Leis nos 7.976/89 e 8.727/93, obedecendo aos seguintes critérios:
os estados pouco comprometidos com financiamentos anteriores e com pequeno
estoque de dívida a ser rolado tiveram suas amortizações limitadas a 11,5% da RLR;
os estados com comprometimentos altos relativamente a renegociações anteriores e
com estoque de dívida médio para rolagem obtiveram limites de 13% da RLR;
d 3) os estados que apresentavam significativos comprometimentos com refinanciamentos
no passado e que possuíam grandes estoques de dívidas a ser rolados negociaram um limite de 15% da
RLR para as amortizações.
A condição de eficácia para os contratos firmados nos termos desta Lei depende de
autorização do Senado Federal, prevista no art. 1° da Resolução n° 70/95, com a redação dada pela
Resolução n° 12/97 (fls. 388/9). Até 30/09/98, dos 25 estados que assinaram contratos de refinanciamento
somente 13 obtiveram a aludida condição, conforme apontado no quadro referente ao montante da dívida,
inserido no próximo título. Neste sentido, é relevante lembrar que os encargos contratuais são devidos
retroativamente à data das assinaturas dos acordos.
Em complemento às disposições da Lei n° 9.496/97, foi editada a Medida Provisória n°
1.702/98 (fls. 432/3), que estabeleceu mecanismos objetivando incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade financeira bancária, dispondo sobre a privatização de instituições
financeiras, além de regulamentar as disposições contidas nos arts. 1°, 3° e 6° da mencionada Lei.
A aludida MP permitiu que os créditos dos bancos estaduais contra os estados, existentes
em 31/03/96 (art. 3 0 , § 2°), fizessem parte do esquema de refinanciamento previsto na Lei n° 9.496/97,
incorporando-se ao saldo devedor do contrato de reestruturação das dívidas (art. 5°, § 1°).

III — O MONTANTE DA DÍVIDA
Os detalhes das operações referentes ao refinanciamento das dívidas, renegociadas até o
ano de 1996 e ao amparo da Lei n° 9.496/97 e MP n° 1.702/98, encontram-se às fls. referidas na tabela
abaixo:

Lei n° 7.976/89
Aviso MF n° 30/93
Voto CMN n° 340/87
Voto CMN n° 548/97
Bônus da Divida Externa
B1B
BEA
DMLP
Clube de Paris
Lei n° 8.727/93
Lei n° 9.496/97
MP n° 1.702/93
CAMIN-FGNMICRO-021Relatorios \ 00989197.doc

Legislação
(fh.)
114/6
29/30
117/21
122/27
32/6
37/9
40/53
54/56
197/202
285/6
432/3

114/6
114/6
114/6
114/6

Valores Originais
(fiá.)
133/44
133/44
133/44
133/44

434/7
434/7
434/7
434/7

33
39
41/2
58/9
198
429/31
429/31

98
99/104
105/110
62/93
203/42
429/31
429/31

434/7
434/7
434/7
434/7
434/7
434/7
434/7
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fls. 6

4i)

A partir do demonstrativo, fornecido pela STN (fls. 434/7), referente aos saldos de
17.
obrigações refinanciadas, em 30/09/98, foi elaborado quadro da dívida consolidada, cujos valores foram
convertidos para US$ pela taxa de R$ 1,1856 (dólar livre de venda, 30/09/98 - fonte: Banco do Central
do Brasil):
SALDOS DAS DÍVIDAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS
E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS,
JUNTO À UNIÃO, EM 30/09/98
US$ MIL

RENEGOCIAÇÕES OCORRIDAS ATÉ 1996
Estados

_,,

Ptekitifrat:

i RENEGOCIA::::..
00 E0.:: : : ::: : : ,':::
PótltRitiRÉá::::
-.1éi:9:4981.97.
.
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AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
P1
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

312.880
481.731
927.506
2.499.035
915.967
358.252
3.371.237
1.948.523
1.525.741
1.156.261
1.665.829
474.687
870.299
871.066
841.679
513.270
1.080.956
446.467
48.747
909.655
993.866
287.165
2.304.596
75.675

57.492
261.740
259.365
584.007
412.672
322.519
536.041
231.673
797.286
242.890
378.866
251.602
382.837
522.828
186.390
865.714
961.371
198.435
143.041
50.546
1.885.702
164.855
248.455
7.480.825
-

10.800
65.611
73.860
438.793
50.902
2.567
97.770
46.098
272.014
85.320
75.600
5.507
1.085
159.581
834
69.752
346.743
22.134
22.629
110.488
3.052
34.464
3.009.378
-

381.171
809.081
1.260.730
3.521.835
1.379.540
683.337
4.005.047
2.226.294
2.595.040
1.484.470
2.120.294
731.796
1.254.220
1.553.475
1.028.904
1.448.736
2.389.070
667.035
214.418
50.546
2.905.845
1.161.773
570.084
12.794.798
75.675

* 15.770
428.165
101.204
** 22.484
2.087.035
68.848
316.049
1.012.845
209.132
12.390.314
* 707.960
693.583
228.613
212.400
1.145.531
212.890
* 402.060
* 736.047
37.530
598.097
5.748
6.749.380
1.202.146
262.594
39.775.276
-

24.881.089

17.427.147

5.004.978

47.313.214

69.621.701

Total

.

Indireta -

:::::

1 t?}

:

396.941
1.237.246
1.361.935
22.484
5.608.871
1.448.388
999.386
5.017.892
2.435.426
14.985.354
2.192.430
2.813.877
960.408
1.466.620
2.699.006
1.241.793
1.850.795
3.125.116
704.566
812.515
56.294
9.655.225
2.363.919
832.678
52.570.074
75.675

0,34
1,06
1,16
0,02
4,80
1,24
0,00
0,85
4,29
2,08
12,82
1,87
2,41
0,82
1,25
2,31
1,06
1,58
2,67
0,60
0,69
0,05
8,26
2,02
0,71
44,96
0,06

116.934.915 100,00

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
Os valores relativos ao PNISS e Acordo Brasil-França foram excluídos do demonstrativo (ver item 9 supra)
* Contratos que não estão em condição de eficácia
** Convertido em USS pela taxa de RS 1,1564, de 30/06/98, pelo fato da informação referir-se a esta data (fl. 430)

Verifica-se, no quadro acima, que o estoque da dívida refinanciada dos estados e municípios, em
18.
30/09/98, era de cerca de US$ 117 bilhões, sendo que 59,5 % dos débitos foram objeto da renegociação
que teve por base a Lei n° 9.496/97 e a Medida Provisória n° 1.702/98. Constata-se, ainda, que os Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul com participação de 44,96; 12,82 e 8,26%,
respectivamente, na soma dos valores da rolagem de todos os estados brasileiros, são responsáveis por,
aproximadamente, 66% das obrigações assumidas pela União."
A Unidade Técnica propõe, dessa forma:
a) encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
cópia da presente instrução e dos documentos de fls. 25/93, 98/287, 382/91 e 417/37 do presente
processo, bem como do Relatório, Voto e Decisão que vier a ser proferida;
CAMIN-FG \ MICRO-021Relatorios100989197.doc
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b) arquivar o presente processo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96 TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Entendo cumprida a etapa relativa ao levantamento solicitado, objeto deste processo,
apartado do TC n° 009.490/97-3, tendo sido atendido, também , o determinado no Despacho de fls.
412/13, do Exmo. Sr. Ministro Benjamin Zymler, concernente à complementação das informações que
consideram as dívidas renegociadas ao amparo da Lei n° 9.496/97, de 11/09/97, uma vez que, à época do
trabalho de coleta de dados realizado junto à Secretaria do Tesouro Nacional, apenas dois Estados de
Federação haviam celebrado contratos definitivos com a União.
Assim, Voto no sentido de que seja adotada a Decisão que ora submeto à elevada
apreciação deste Plenário.
T.C.U, Sala das Sessões, 09 de dezembro de 1998.

ce—c7e-o
JOSÉ AN1(CU
ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO N°

te,

863 /98 — TCU — Plenário

Processo TC n°009.891/97-8
Classe de Assunto: II — Solicitação
Entidade : Ministério da Fazenda — Secretaria do Tesouro Nacional
Interessado : Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Relator : Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público : não atuou
Unidade Técnica: 7. SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira do Senado Federal cópia
das fls. 25/93, 98/287, 382/391 e 417/437 do presente processo, bem como desta Decisão, Relatório e
Voto que a fundamentam;
8.2 arquivar o presente processo.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da
Rocha.

_

'\D)

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTÓNIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

43
til:.

ene
131811b1W
Saci e lacta à°

Tribunal de Cojitas da Utiiiió

1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe III - Plenário
TC- 001.191/98-5
Natureza: Consulta
órgão: Tribunal Superior do Trabalho — TST
Interessado: Ermes Pedro Pedrassani — Ministro-Presidente do TST
Ementa: Consulta acerca da legalidade de averbação de tempo de
serviço prestado a órgãos Públicos, certificado de forma
diferenciada ou convertida, para efeito de aposentadoria de
magistrados e servidores. Conhecimento para responder ao
consulente da impossibilidade de aplicar a contagem ficta do tempo
de serviço, com acréscimos previstos para aposentadorias
ptevidenciárias segundo legislação própria. Encaminhamento de
cópia da Decisão ao Ministro-Presidente do TST. Arq'uivamento
dos autos.
Cuidam os autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Ministro-Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, Ermes Pedro Pedrassani, "acerca da legalidade de averbar-se tempo de serviço
prestado por juiz de Tribunal Regional do Trabalho, certificado de forma diferenciada ou convertida,
pelo INSS, com a respectiva contagem efetuada em dobro ou em outras condições especiais, todavia
prestado à atividade pública".
O órgão de assistência técnica do TST manifesta-se, conforme parecer constante dos autos,
no sentido de que o "... o zeloso Tribunal de Contas da União entende que na contagem de tempo de
serviço para fins- de aposentadoria de Magistrados, deva-se observar a legislação destinada aos servidores
públicos civis, desde que não conflitantes com a Lei Complementar n° 35/79 — LOMAN"(fl.47).
O AFCE Evaldo Melchior da Silva, responsável pela instrução dos autos, após registrar
que a consulta reúne condições para o seu conhecimento, pois foi formulada por autoridade competente e
não versa sobre caso concreto, passa a examinar o tema objeto da presente consulta, nos termos a seguir
transcritos:
"5. Preliminarmente, faz-se mister esclarecer se aos magistrados aplica-se, quanto à
possibilidade legal de averbação de tempo de serviço, a mesma legislação observada para os demais
servidores públicos.
A esse respeito, cumpre transcrever o seguinte excerto do voto do Exmo. Sr. Ministro
Adhemar Paladini Ghisi, quando da apreciação do TC if 023.074/92-2, Decisão n° 547/92 — Plenário,
Sessão de 25.11.92, Ata if 53: 'Entendo que a lei do regime jurídico único continua a ser aplicada,
subsidiariamente, à Lei Complementar n° 35/79, no que com ela não colidir, pelas mesmas razões e
fundamentos que nortearam esta Corte de Contas em sua mansa e pacífica jurisprudência quanto à
aplicação da Lei n° 1.711/52, enquanto vigente.'
De,starte, a conclusão alvitrada pelo órgão de assistência jurídica merece acolhida, porquanto a
Lei Complementar n° 35/79 não estabelece quais os critérios utilizáveis para a averbação de tempo de
serviço de magistrado, para efeito de aposentadoria, exceto quanto ao tempo de exercício da advocacia
(art. 77 da LOMAN), devendo-se, para esses fins, utilizar-se a Lei if 8.112/90 em caráter subsidiário.
Outrossim, considerando que os magistrados e servidores, alcançados pelo questionamento
posto nestes autos, prestaram serviço a Órgãos Públicos, porém, à época, encontravam-se sob a égide
da legislação trabalhista, aplica-lhes, à vista do entendimento exposto no parágrafo anterior, a Súmula
de Jurispruançia n° 137 deste Tribunal, in verbis:
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'Conta-se, não só para aposentadoria e disponibilidade, mas, também, para cálculo de
gratificação adicional por tempo de serviço, o período de trabalho prestado, sob qualquer regime
jurídico, inclusive da CLT, em órgãos da Administração Direta e Autarquias, da União, Estado,
Distrito Federal e Municípios (Entidades de direito público), sendo devida a mencionada vantagem a
partir da data em que o servidor, já na qualidade de estatutário, completar qüinqüênio de efetivo
serviço, observada a prescrição qüinqüenal.'
Entretanto, impende notar que o tempo de serviço prestado teria sido certificado pelo INSS de
forma diferenciada ou convertida, ou seja, o seu cômputo haveria sido feito em condições especiais ou
efetuado em dobro, conforme o caso.
Sobre o tema, cabe reproduzir o inteiro teor da Súmula TCU n°245, que afirma o seguinte:
'Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, na Administração Pública
Federal, a contagem ficta do tempo de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas, com o
acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação própria, nem a contagem
ponderada, para efeito de aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiriam
aposentadoria especial com tempo reduzido.'
É
- - bem verdade que a mencionada Súmula refere - se tão - somente a contagem ficta do tempo
de atividades consideradas insalubres, .penosas ou perigosas, assim _como à contagem ponderada o
tempo. relativo a atividades que permitiriam aposentadoria especial com tempo reduzido, tais como o
magistério. Todavia, -como a consulta -não pode-versar ,-sobre -caso concreto, -não encontro óbice em
elastecer o alcance da Súmula TCU n° 245 àquelas atividades em que haja acréscimo à contagem do
tempo de serviço previsto para as aposentadorias previdendárias, segundo legislação própria, porém
não elencadas em seu texto.
Por fim, vale ressaltar que, apesar da prestação de serviços ora analisada ter sido feita a
ôrgãos Públicos, o que importa ao deslinde da questão é ter em mente que o emprego ocupado á época
pelos servidores era regido pela legislação trabalhista, sendo este o quesito principal a ser observado
quanto à aplicação da legislação e daiurisprud'éncia, •
Ante o exposto, proponho a este Egrégio Tribunal:
13.1. conhecer da presente consulta para responder ao ilustre consulente que:
o tempo de serviço prestado a Orgãos Públicos, sob qualquer regime jurídico, inclusive da
CLT, pode ser averbado para efeito de aposentadoria de magistrados e demais servidores públicos;
entretanto, se esse tempo tiver sido certificado pelo INSS de forma diferenciada ou
convertida, não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, a contagem ficta do tempo
de serviço, com o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação
própria;
13.2 encaminhar cópia do Relatório, Voto e da Decisão que vier a ser proferida ao ilustre
consulente;
13.3 arquivar os presentes autos."
4.
O Diretor Interino da 4' Divisão e o Secretário da 2' SECEX manifestam-se de acordo com
a instrução do Analista.
É o relatório.
II- VOTO
A presente consulta deve ser conhecida, por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno deste Tribunal.
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Discute-se nestes autos, mais uma vez, se aos magistrados aplica-se a mesma legislação
observada para os demais servidores públicos, especificamente quanto à possibilidade legal de averbação
de tempo de serviço público, quando certificado de forma diferenciada ou convertida pelo INSS, para
efeito de aposentadoria de juízes.
Conforme consignado no relatório precedente, a jurisprudência desta Casa é pacífica no
sentido de que a lei do regime jurídico único deve ser aplicada, subsidiariamente, à Lei Complementar n°
35/79, no que com ela não conflitar.
Assim, considerando que a Lei Complementar n° 35/79 não estabelece quais os critérios
utilizáveis para a averbação de tempo de serviço de magistrado, para efeito de aposentadoria, exceto
quanto ao tempo de serviço de advocacia (art. 77 da LOMAN), entendo que se deve utilizar, para esse
fim, a Lei n° 8.112/90, em caráter subsidiário.
del

Conforme disposto no art. 103 da Lei n° 8.112/90, o tempo de serviço público estadual ou
municipal , sob qualquer regime jurídico, prestado por qualquer servidor público federal é contado para
aposentadoria estatutária, sendo vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado
concomitante em mais de uma cargo ou função de órgão ou entidade dos Poderes da União, Estado,
Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa
pública.
A Lei n° 6.936, de 18.08.81, que dispõe sobre a averbação, na esfera federal, de tempo de
serviço público estadual ou municipal, reza que o tempo de serviço público estadual ou municipal será
averbado, na esfera federal, sem quaisquer acréscimos ou contagem em dobro facultados na legislação
local, salvo se houver correspondência em normas que regulem a contagem do tempo do serviço público
federal.
Ora, se ao servidor regido pela Lei n° 8.112/90 é defeso averbar tempo de serviço público
estadual ou municipal com quaisquer acréscimos ou contagem em dobro, conforme disposto no Lei n°
6.936/81, aplica-se aos magistrados a mesma vedação, uma vez que não há lei específica concedendo tal
vantagem aos juízes togados.
Desse modo e em consonância com o entendimento contido na Súmula n° 245, entendo que
a contagem ficta de tempo de serviço, com o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias
segundo legislação própria, certificada pelo INSS de forma diferenciada ou convertida, não pode ser
aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária.
Ante o exposto, e de acordo com o parecer da Unidade Técnica, VOTO no sentido de que
se adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998.

ADHEini PALADINI GHISI
stro-Relator
3
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DECISÃO N°

864 /98-TCU - Plenário

1. Processo TC n° 001.191/98-5
2. Classe de Assunto: III - Consulta
3. Interessado: Ermes Pedro Pedrassani, Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 2' SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fulcro no art. 1°,
inciso XVI, da Lei n° 8.443/92, c/c os arts 216 e 217 do Regimento Interno:
8.1. conhecer da presente consulta para responder ao ilustre consulente que :
o tempo de serviço prestado a órgãos e entidades públicos, sob qualquer regime jurídico, inclusive
da CLT, pode ser averbado para efeito de aposentadoria de magistrados e demais servidores públicos;
entretanto, se esse tempo tiver sido certificado pelo INSS de forma diferenciada ou convertida,
não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, a contagem ficta do tempo de serviço, com
o acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo legislação própria;
8.2 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Exmo.
Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho;
8.3 arquivar os presentes autos.
9. Ata n° 49/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MAR • LADINI GHISI
Min tro-Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe III - Plenário
TC-005.751/98-5
Natureza: Consulta
Interessado: Ministro de Estado Waldeck Orneias
Órgão: Ministério da Previdência e Assistência Social
Ementa: Consulta sobre a concessão de férias aos membros do
Ministério Público quando cedidos ou requisitados a outros órgãos
de Administração Federal. Conhecimento. Comunicação ao
interessado de que não se aplica o instituto da cessão de servidores
públicos civis previsto na Lei n° 8.112/90 àqueles membros e que,
para a concessão das férias, devem ser observados os motivos
ensejadores do afastamento: se em razão das disposições contidas
nos incisos VI, VII e VIII do art. 53, da Lei n° 8.625/93, aplica-se o
disposto no art. 51 da mesma norma; se, entretanto, o afastamento
ocorrer com fundamento no art. 75, aplica-se o regime jurídico
afeto ao cargo para o qual estiver afastado o membro do Ministério
Público. Arquivamento dos autos.
Adoto como meu relatório a bem lançada instrução do Sr. Assessor de Secretário Carlos
Sávio Rosa, endossado pelo Titular da Unidade Técnica:
"Mediante o Aviso n° 274, de 23/07/98 (fl. 01), o Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social, Exmo. Sr. WALDECK ORNELAS, formula ao Tribunal, com fundamento no art.
216 do Regimento Interno - TCU, 'consulta sobre os direitos e garantias estatutárias dos Membros do
Ministério Público quando cedidos ou requisitados a outros órgãos da Administração Federal, no que
se refere a prevalência da Lei Complementar n° 75, de 1993, em relação ao período de férias'. Anexo
ao mencionado Aviso, o Ministro de Estado encaminha manifestação da Consultoria Jurídica daquele
Ministério (fls. 02/04), por ele aprovada, 'na qual se discute a referida controvérsia'.
2. A mencionada manifestação da Consultoria Jurídica é a constante do Parecer/CJ/N° 1418, de
23/07/98 (fls. 02/04), que, relativamente à questão suscitada, apresenta argumentos jurídicos para
demonstrar que os membros do Ministério Público da União, independentemente de onde estejam em
exercício, têm direito a férias de 60 dias por ano, argumentos esses que transcrevemos na totalidade,
para sua perfeita compreensão, sem prejuízo do conteúdo ou alteração do sentido:
'Suscitou-se questão acerca dos direitos que assistem aos servidores públicos federais quando
requisitados ou cedidos a outros órgãos da Administração Federal, inclusive os membros de carreiras
especiais, como os do Ministério Público.
2. O art. 93 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina o seguinte:
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes
da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses (Redação dada
pela Lei n°8.270, de 17.12.91)
I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
II - em casos previstos em leis específicas.
1
\\M1N-AG_423 \TRABALHO\00575198.DOC 1
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§ 1° Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o
ônus para o cedente nos demais casos.
Mais adiante, no capítulo que trata do Tempo de Serviço, o art. 102 determina que o exercício
de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
Município e Distrito Federal é considerado como de efetivo exercício, e no art. 103 o tempo de serviço
público prestado a esses entes são contados para efeito de aposentadoria e disponibilidade.
O Decreto n° 925, de 10 de setembro de 1993, ao regulamentar o art. 93 da Lei n° 8.112, de
1990, assim dispôs:
Art. 4 0 O período correspondente à cessão, de que trata este decreto, é considerado para todos os
efeitos legais, inclusive para promoção e progressão funcional.
Perscrutando o espírito do Regime Jurídico Único, conclui-se que o servidor requisitado ou
cedido para exercer cargo em comissão em outro órgão tem assegurado todos os seus direitos
estatutários elencados nos artigos 40 a 103.
Todavia, há servidores que gozam de algumas prerrogativas que não constam do Regime
Jurídico Único, mas estão em leis específicas. São carreiras especiais previstas na Constituição e para
as quais se dá tratamento diferenciado. O Ministério Público é uma delas.
Quando um membro do Ministério Público da União é requisitado para exercer cargo
comissionado em outro órgão da Administração suas prerrogativas vão consigo. Quando uma pessoa
ingressa na carreira do Ministério Público adere a si uma série de garantias que só são perdidas quando
ela se desliga (por exoneração ou demissão) do Parquet. Para onde o membro do Ministério Público
for suas garantias constitucionais e as previstas na Lei Complementar n° 75, de 1993 o acompanham.
Partindo dessa premissa, se um membro do Ministério Público é requisitado para exercer
cargo em comissão em qualquer dos Poderes da União, prevalecem os direitos e garantias previstas na
Lei Complementar n° 75, de 1993, e não contempladas no Regime Jurídico Único.
Essa lei complementar traz um título com disposições estatutárias especiais. Aos membros do
Ministério Público da União, independentemente de onde estejam em exercício, aplica-se o Título III
da Lei Complementar 75, de 1993. Isso significa que o membro do Parquet tem direito a férias de 60
dias por ano, contínuos ou divididos em dois períodos iguais, com direito a um terço da remuneração,
e a todas as licenças do art. 222, mesmo que incompatíveis com o Regime Jurídico Único, haja vista
que se trata de uma lei específica.
O mesmo tratamento diferenciado se aplica a todas as carreiras que tenham por meio de lei
complementar outros direitos que não os previstos no Regime Jurídico Único.
Sugere-se pois que seja formalizada consulta ao Tribunal de Contas da União pelo Sr.
Ministro para dirimir a controvérsia.'
3. Expostos os elementos básicos em que consistem os presentes autos, passemos ao exame da
matéria, o qual exige, preliminarmente, a verificação do atendimento dos requisitos de admissibilidade
do instituto da consulta, nos termos das normas legais e regimentais aplicáveis ao Tribunal.
3.1 Nesse sentido, em primeiro lugar, Ministro de Estado, in casu, o Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, é autoridade legítima para formular consultas ao Tribunal, quanto a
dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de
competência desta Corte de Contas, consoante estabelece o art. 1°, inciso XVII, da Lei n° 8.443/92 c/c
o art. 216, inciso 1:1, do Regimento Interno - TCU.
3.2 Em segundo lugar, o expediente de consulta contém a indicação precisa do seu objeto e está
acompanhado de parecer do órgão de assistência jurídica da autoridade cons-ulente (Parecer/CJ/N°
1418), atendendo, então, às disposições constantes do art. 216, §.2°, do Regimento Interno - TCU.
3.2.1 O objeto da consulta, ou seja, a dúvida suscitada no expediente do Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, é 'sobre os direitos e garantias estatutárias dos Membros do
Ministério Público quando cedidos ou requisitados a outros órgãos da Administração Federal, no que
se refere a prevalência da Lei Complementar n° 75, de 1993, em relação ao período de férias'.
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Noutras palavras, levando-se em conta o teor do Parecer/CJ/N° 1418, deseja-se saber, exatamente, se
os membros do Ministério Público - MP, quando cedidos a outros órgãos da Administração Pública
Federal, têm direito ao período de férias de 60 (sessenta) dias por ano, na forma disposta no art. 220 da
Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, em prevalência desta sobre a Lei n° 8.112, de 11/12/90, que
assegura, no art. 77, aos servidores públicos civis, direito de férias anuais de 30 (trinta) dias.
3.2.2 Observe-se que, nos termos em que foi formulada, a dúvida suscitada guarda relação estrita
com direitos atinentes aos membros do Ministério Público, matéria não afeta à competência do
Ministério da Previdência e Assistência Social. Dessa forma, numa primeira abordagem, o Ministro de
Estado estaria desamparado pelo interesse de agir, implicando a impossibilidade de dar-se conhecimento
da consulta.
3.2.3 Todavia, o objetivo que se depreende da consulta, embora não se tenha dito de forma
explícita, refere-se à manutenção do direito de férias anuais de 60 dias para membros do Ministério
Público que estejam, ou pretendam estar, cedidos a outros órgãos da Administração Pública Federal,
nos quais se enquadraria o Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. Sob esse enfoque,
infere-se um interesse de agir do Ministro de Estado em relação ao objeto da consulta, direta (o MPAS
já disporia de membros do MP cedidos) ou indiretamente (o MPAS pretenderia requisitar membros do
MP). Ademais, pode-se entender os termos da consulta assim formulada como questão em tese, e não
como caso concreto, o que constitui atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no art. 217 do
Regimento Interno - TCU.
3.3 Ainda quanto à admissibilidade, resta saber se o objeto da consulta insere-se em matéria de
competência do Tribunal. Quanto a esse requisito, basta que se diga que, independentemente de tratarse de membro do Ministério Público ou de servidor público civil em geral, a concessão de férias implica
ato de gestão de que decorre despesa pública, praticado por responsável sujeito à jurisdição do
Tribunal, estando a sua legalidade, legitimidade e economicidade sob a fiscalização desta Corte de
Contas, conforme disposto nos arts. 1°, § 1 0 , e 41 da Lei n° 8.443/92.
3.4 Portanto, o expediente encaminhado pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social atende aos requisitos de admissibilidade da consulta, previstos nos arts. 216 e 217 do Regimento
Interno - TCU. Nesse caso, a resposta do Tribunal terá caráter normativo e constituirá prejulgamento
da tese, mas não do fato ou caso concreto (art. 216, § 3°, do RI/TCU).
4. Em prosseguimento, adentrando, agora, na questão de mérito da consulta, reportemo-nos ao
seu objeto, que consiste, consoante análise expendida no subitem 3.2.1 desta Instrução, em saber se os
membros do Ministério Público, quando cedidos a outros órgãos da Administração Pública Federal, têm
direito ao período de férias de 60 (sessenta) dias por ano, na forma disposta no art. 220 da Lei
Complementar n° 75, de 20/05/93, em prevalência desta sobre a Lei n° 8.112, de 11/12/90, que
assegura, no art. 77, aos servidores públicos civis, direito de férias anuais de 30 (trinta) dias.
4.1 De modo geral, a linha de raciocínio utilizada no Parecer/0/N° 1418 atém-se a um dos
princípios relativos à interpretação da norma jurídica, dada pela Hermenêutica, que consiste em que
norma específica prevalece sobre norma geral, seja quando houver conflito entre si, seja quando inovar.
Nesse sentido, o referido Parecer considera que as disposições legais atinentes, de forma geral, aos
servidores públicos civis aplicam-se aos membros do Ministério Público da União, gozando estes, ainda,
de outros direitos previstos na Lei Complementar n° 75/93, mesmo que incompatíveis com o Regime
Jurídico Único. Dessa forma, a cessão de servidores prevista no art. 93 da Lei n° 8.112/90 aplicar-se-ia
aos membros do MPU, sendo que, no caso das férias, em virtude das disposições específicas da Lei
Complementar n° 75/93, haveria prevalência desta em relação à Lei n° 8.112/90.
4.2 Além disso, o Parecer/CJ/N° 1418, em sua análise, não só adota a cessão de servidores
públicos prevista no art. 93 da Lei n° 8.112/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270/91, como
premissa aplicável aos membros do Ministério Público, sem se atentar para a especificidade da carreira
desta última categoria, como se refere, em termos de legislação específica, apenas à Lei Complementar
n° 75/93, relativa ao Ministério Público da União, sem levar em conta as disposições constitucionais e
demais normas legais pertinentes ao Ministério Público como instituição unitária.
C:\Meus Documentos \00575198.doc

3

td--Qmsj:
5mi1Is9 e
T.

50

431eSrlettetetácta do

•

oi

Tribunal de Contas da União

Passando, agora, nesta Instrução, ao exame da matéria suscitada sob o devido ângulo
4.3 Passando,
constitucional e legal, tem-se que as características e funções institucionais do Ministério Público, bem
como, entre outras, as garantias e as vedações relativamente a seus membros, estão dispostas nos arts.
127 a 130 da Constituição Federal. A organização e funcionamento do Parquet, por sua vez, cuja
disposição por lei está prevista no art. 127, § 2°, parte final, da Constituição Federal, concretizaram-se
mediante a edição da Lei n° 8.625, de 12/02/93 (institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e dá outras providências). No
caso do Ministério Público da União, a organização, atribuições e estatuto constam de lei
complementar, conforme previsão contida no art. 128, § 5°, da Constituição Federal, no caso a Lei
Complementar n° 75, de 20/05/93, aplicável ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art.
2°, parágrafo único, dessa Lei Complementar) e, também, subsidiariamente, aos Ministérios Públicos
dos Estados, conforme disposto no art. 80 da Lei n° 8.625/93.
4.3.1 No âmbito da Administração Pública pátria, o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo, como princípios institucionais, a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, caput e § 1°, da Constituição Federal).
4.3.2 No que se refere aos membros do Ministério Público, o art. 38 da Lei n° 8.625/93
estabelece que se sujeitam a regime jurídico especial e possuem, nas condições ali dispostas, as
garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Além disso, o art. 40 da
mencionada Lei enumera um conjunto de prerrogativas, e o art. 43 um elenco de deveres, atribuíveis
àqueles membros. Todas essas disposições da Lei n° 8.625/93 acham-se, com algumas particularidades,
praticamente repetidas na Lei Complementar n° 75/93 (arts. 17, 18 e 236).
4.3.3 A propósito, as funções do Ministério Público e da carreira dos seus membros são
amplamente mencionadas pela doutrina autorizada, bastando citar, entre esta, HUGO NIGRO
MAZZILLI, que, em sua obra 'Regime Jurídico do Ministério Público - Análise da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, instituída pela Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993' (Editora
Saraiva, 1993, págs. 144/145), afirma (destaques nossos):
'A natureza jurídica das funções da Magistratura e do Ministério Público consiste no exercício de
uma parcela direta da soberania do Estado - característica que não está, nem poderia estar presente
nos demais setores do funcionalismo comum (...).
A finalidade institucional do Ministério Público é própria, inconfundível com as demais
carreiras; as autonomias são as mesmas que garantem os Poderes de Estado (administrativa,
orçamentária e funcional); o regime jurídico dos membros do Ministério Público e da Magistratura é
especial, em nada se confundindo com o dos demais funcionários públicos, aos quais se aplica o
regime estatutário comum (ou seja, contém regras próprias sobre a independência funcional, a
aposentadoria, o foro por prerrogativa de função já definido na própria Constituição Federal).'
4.3.4 Em razão da natureza jurisdicional de suas funções e do regime jurídico especial a que se
sujeitam, os membros do Ministério Público não se enquadram na categoria dos servidores públicos
civis, havendo, na doutrina, quem os considere agentes políticos, como HUGO NIGRO MAZZILLI
(in op. cit., pág. 75/76), em consonância com a opinião de HELY LOPES MEIRELLES, manifestada
no seguinte sentido: `(..) os membros do Ministério Público são considerados agentes políticos, em
situação totalmente diversa dos funcionários públicos em sentido estrito. É a posição dos agentes
públicos investidos de atribuições constitucionais e responsáveis pelo exercício de funções mais altas
e complexas, nos vários âmbitos de poder e diferentes níveis de governo, cuja atuação e decisões
exigem independência funcional (cf Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, 12 ° ed.,
Revista dos Tribunais, 1986, p. 50-1)'.
4.3.5 Há, entretanto, outros autores, como LÚCIA VALLE FIGUEIREDO (in Curso de Direito
Administrativo, Malheiros Editores, 1994, págs. 365/366), que, adotando a noção estrita de agentes
políticos dada por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, como aplicada somente ao
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Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Ministros, Senadores, Deputados e Vereadores,
entende que os membros do MP são agentes públicos em sentido amplo, ao lado dos juízes e membros
dos Tribunais de Contas e Superiores, todos regidos por legislação própria, situando, por sua vez, os
servidores públicos em categoria distinta daqueles.
4.3.6 Em qualquer caso, seja como agentes políticos, seja como agentes públicos, é certo que, a
par de integrarem singular instituição da Administração Pública, incumbida, entre outras atribuições, da
promoção da ação penal pública e da ação civil pública e da fiscalização do cumprimento da
Constituição e das leis, os membros do MP constituem carreira particular da Administração Pública,
sujeita a regime jurídico especial, com funções, garantias e prerrogativas específicas.
4.3.7 Uma das implicações desse status dos membros do MP é que as disposições da Lei n°
8.112/90 não se lhes aplicam concomitantemente, ou seja, de forma paralela e concorrencial, com as
disposições contidas na Lei n° 8.625/93, na Lei Complementar n° 75/93 e nas demais normas especiais
relativas àquela carreira. Isso significa que não há que se falar em prevalência de norma específica
relativamente a norma geral, para a verificação de determinado direito dos membros do MP, segundo o
princípio hermenêutico mencionado no subitem 4.1 desta Instrução, como entendeu o Parecer/CJ/N°
1418. Como está-se tratando de um regime jurídico especial, próprio dos membros do MP, não há
vinculação entre estes e o regime jurídico instituído pela Lei n° 8.112/90, cuja aplicação somente é
possível se fazer de forma subsidiária, quer dizer, como auxílio em lacunas ou em questão que não
esteja completamente disciplinada na legislação própria. A propósito, essa característica de a Lei n°
8.112/90 ser, in casu, norma subsidiária ficou objetivamente estabelecida com a edição da Lei
Complementar n° 75/93, conforme seu art. 287, in verbis (destaques nossos):
'Art. 287 Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as
disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas
especiais contidas nesta lei complementar.
§ 1° O regime de remuneração estabelecido nesta lei complementar não prejudica a percepção de
vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da União.
§ 2° O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao regime jurídico instituído nesta
lei complementar ou na imposição de condições com ele incompatíveis.'
4.4 As disposições do art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112/90, na redação dada pela Lei n°
8.270/91, aplicáveis aos servidores públicos civis, estabelecem que o servidor poderá ser cedido em
duas hipóteses: a) para exercício de cargo em comissão ou função de confiança (inciso I); e b) em casos
previstos em leis específicas (inciso II). Na linha da aplicação subsidiária de que trata o art. 287 da Lei
Complementar n° 75/93, não basta a previsão genérica de cessão, contida na Lei n° 8.112/90, para sua
aplicação a membro do Ministério Público. É necessário se atentar, antes, para a possibilidade jurídica
da cessão do membro do Ministério Público à luz da legislação própria da carreira.
4.5 Nesse sentido, conceitualmente, a cessão, nos termos em que dispõe o art. 93 da Lei n°
8.112/90, pode ser entendida como afastamento de servidor público, de sua função na origem, para ter
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal, e dos
Municípios. Já em se tratando de afastamento dos membros do Ministério Público, há duas situações
distintas a serem consideradas: uma, referente aos membros sujeitos ao regime jurídico instituído pela
Constituição Federal de 1988, e outra, relativa aos membros optantes pelas garantias e vantagens do
regime jurídico anterior à mencionada Constituição, se não vejamos.
4.5.1 A primeira situação de afastamento do membro do MP está disciplinada no art. 53 da Lei n°
8.625/93, in verbis (destaques nossos):
'Art. 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para
vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em
razão:
1 de licença prevista no artigo anterior; (N.B.: para tratamento de saúde, doença de pessoa da
família, gestante, etc.)
II - de férias;
-
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III - de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração
máxima de dois anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público;
IV - de período de trânsito;
V - de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de
punição;
VI - de designação do Procurador-Geral de Justiça para:
realização de atividade de relevância para a instituição;
direção de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público;
VII - de exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa de classe,
na forma da Lei Orgânica;
VIII - de exercício das atividades previstas no parágrafo único do art. 44 desta Lei;
IX - de outras hipóteses definidas em lei.'
4.5.1.1 O art. 44, referido no retrotranscrito inciso VIII do art. 53, ambos da Lei n° 8.625/93,
trata das vedações aplicáveis aos membros do MP, conforme transcrição a seguir (destaques nossos):
'Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
II - exercer advocacia;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de
Magistério;
V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV deste artigo, as
atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público, em
Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de representação de
classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares.'
4.5.1.2 Registre-se, ainda, que o art. 44 da Lei n° 8.625/93 repete, quanto aos incisos I a V,
praticamente o conteúdo do art. 128, § 5°, inciso II, da Constituição Federal, mesmo procedimento
realizado na Lei Complementar n° 75/93, em seu art. 237. Entretanto, tanto em relação à Constituição
Federal quanto à Lei Complementar n° 75/93, o parágrafo único do art. 44 da Lei n° 8.625/93 constitui
disposição inovadora, que, no caso, esclarece o sentido do inciso IV do mesmo artigo da norma,
determinando com mais precisão seu alcance em beneficio dos membros do Ministério Público.
4.5.1.3 Nessa primeira situação, observa-se que, embora ocorra afastamento do membro do MP
de suas funções, não há que se falar, propriamente, em cessão no sentido dado pela Lei n° 8.112/90
(subitem 4.5 desta Instrução). Isso porque o afastamento do membro do MP de sua função, consoante
o disposto no art. 53, incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625/93, não se dará para exercício em outro
órgão ou entidade da Administração Pública, mas para atividades exercidas em organismos estatais
afetos à área de atuação do Ministério Público, em Centro de Estudo de Aperfeiçoamento de
Ministério Público e em entidades de representação de classe (art. 53, inciso VIII). Além disso, no caso
de afastamento para exercício de cargos de confiança, a mencionada Lei o restringe à administração
do Ministério Público e aos órgãos auxiliares (art. 53, inciso VIII), à direção de Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público (art. 53, inciso VI), bem como a cargos ou funções
de direção de associação representativa de classe (art. 53, inciso VII).
4.5.1.4 No tocante à menção a organismos estatais, o art. 25, inciso VII, da Lei n° 8.625/93
estabelece que incumbe ao Ministério Público 'deliberar sobre a participação em organismos estatais
de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e
penitenciária e outros afetos à sua área de atuação'.Por sua vez, órgãos auxiliares do MP são,
segundo o art. 8° da Lei n° 8.625/93, os Centros de Apoio Operacional, a Comissão de Concurso, o
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Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os órgãos de apoio administrativo e os estagiários,
além de outros criados pela Lei Orgânica.
4.5.1.5 Há, ainda, outras disposições na referida Lei que indicam a atuação externa de membros
do Ministério Público, como, por exemplo, prestação de serviço às Justiças Eleitoral e do Trabalho
(arts. 50, incisos VI e VII, 70, 73), as quais, embora não constituam afastamento de função, também
são atividades que guardam relação com a atuação do MP.
4.5.1.6 E importante, também, atentar para que as hipóteses legais de afastamento citadas nos
subitens 4.5.1.3 e 4.5.1.4 anteriores referem-se a exercício de outras funções ligadas à finalidade do
Ministério Público, sem o membro afastar-se de sua carreira, o que se mostra de conformidade com o
disposto no art. 129, inciso IX, da Constituição Federal ('São funções institucionais do Ministério
Público: IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua
finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas.').
4.5.2 Já a segunda situação, relativa aos membros optantes pelas garantias e vantagens do regime
jurídico anterior à Constituição Federal de 1988 (subitem 4.5 desta Instrução), está regulada no art. 29,
§ 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 75 da Lei n° 8.625/93, in verbis
(destaques nossos):
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
'Art. 29. (...)
§ 3° Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro
do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se quanto às
vedações, a situação jurídica na data desta.
(-..)'
Lei n° 8.625/93:
'Art. 75. Compete ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério
Público, autorizar o afastamento da carreira de membro do Ministério Público que tenha exercido a
opção de que trata o art. 29, § 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para exercer o
cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na Administração Direta ou Indireta.
Parágrafo único. O período de afastamento da carreira estabelecido neste artigo será
considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para remoção ou promoção por
merecimento.'
4.5.2.1 Observa-se que a segunda hipótese, além de referir-se, exclusivamente, ao membro do MP
ingressado na carreira antes da promulgação da atual Constituição e optante pelas garantias e vantagens
do regime jurídico anterior, trata de afastamento da carreira do Ministério Público, e não apenas da
função. Portanto, tal afastamento, embora possa ter, como destino, órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta, é figura jurídica distinta da cessão, a que se refere o art. 93 da
Lei n°8.112/90.
4.5.3 Por fim, tanto as hipóteses relativas ao disposto no art. 128, § 5°, inciso II, alínea d, da
Constituição Federal c/c o art. 53, incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625/93 (primeira situação, tratada
nos subitens 4.5.1 a 4.5.1.6 desta Instrução), quanto aquela contida no art. 29, § 3°, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias c/c o art. 75 da Lei n° 8.625/93 (segunda situação, abordada
nos subitens 4.5.2 e 4.5.2.1 desta Instrução), são de enumeração exaustiva, não cabendo ao
administrador público ampliar seu sentido e alcance. A vedação do exercício de qualquer outra função
pública decorre, em verdade, da natureza jurisdicional da atividade dos membros do Ministério Público,
cujas garantias e prerrogativas são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis, consoante
dispõe o art. 21 da Lei Complementar n° 75/93.
4.5.3.1 Por isso, quanto aos membros do MP sujeitos ao regime jurídico da atual Constituição
Federal, o entendimento dominante na doutrina autorizada é no sentido de que lhes é vedado exercerem
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cargos ou funções administrativas, de confiança ou não, em órgão ou entidade dos Poderes da União,
dos Estados, ou do Distrito Federal, e dos Municípios, conforme se constata pelos excertos
doutrinários transcritos a seguir:
`Deve-se ainda perguntar se o exercício de determinados cargos político-administrativos, como
ministro de Estado ou secretário de Estado ou de Município, é compatível com o acúmulo de funções
do membro do MP. No nosso entendimento não é possível tal acumulação, resultando esta vedação do
comando expresso na alínea d do inciso II do § 5° do art. 128 da Constituição Federal: 'exercer, ainda
que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério'.' (in PINTO
FERREIRA, Comentários à Constituição Brasileira, 5 0 volume, Editora Saraiva, 1992, pág. 129).

(I■

'Já exercício de cargos administrativos, como secretário de Município ou de Estado, ou ministro
de Estado, ou ainda chefe de gabinete de autoridades administrativas - tudo isso não pressupõe
necessariamente atividade político-partidária (...). A correta proibição de tais atividades não se encontra
na norma do art. 128, § 5°, II, 'e' (que veda atividade político-partidária salvo exceções previstas na
lei); (...)
(...)
Não pode ser olvidado, pois, que, excetuadas as hipóteses cobertas pela norma do art. 29, § 3°,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no mais há proibição total ao membro do
Ministério Público de exercer função de secretário de Município ou de secretário de Estado, ou de
ministro de Estado, ou de chefe dos respectivos gabinetes ou ainda de assumir ou exercer cargos ou
funções administrativas semelhantes ou a estas subordinadas, porque nesses casos se aplica a vedação
da alínea d do inc. II do § 5 0 do art. 128 da Constituição da República: 'exercer, ainda que em
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério'.' (in HUGO NIGRO
MAZZILLI, op. cit., págs. 127/128).

'Há algumas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 8.625/93 que realmente
não violam a vedação constitucional; não porque esse dispositivo o diga, e sim porque substancialmente
não consistem em acumulação proibida. É o caso do exercício de algumas funções administrativas da
própria instituição. Se fosse vedado o exercício de toda e qualquer função administrativa por membro
do Ministério Público, então, por absurdo, o procurador-geral de justiça não poderia ter funções
administrativas, nem poderia ser assessorado por membros da instituição; o próprio corregedor-geral do
Ministério Público - que não poderia ser membro da instituição... Também vedação alguma existe em
participar o membro do Ministério Público de direção de entidades de representação de classe: quer se
trate de sindicatos, quer de associações civis, inexiste o óbice constitucional (que fala em acumulação
de função pública).
Coisa diversa, porém, é a participação do membro do Ministério Público em conselhos, comissões
ou organismos estatais, para exercer outra função pública: neste caso, há vedação.
Poderia ser objetado que, além de tradicional, tal participação está prevista em leis vigentes, é útil
e ocorre em matérias afetas à atuação do Ministério Público. Nada obsta, porém, que o membro do
Ministério Público visite essas entidades, receba seus integrantes, discuta os problemas comuns, e tome,
na sua esfera de atribuições, as providências pertinentes à instituição. Contudo, não pode exercer outra
função pública, ressalva a exceção constitucional, até mesmo para evitar envolvimentos, impedimentos
e incompatibilidades.' (in HUGO NIGRO MAZZILLI, op. cit., págs. 204/205).
4.5.3.2 Ainda a respeito dessas vedações, diga-se de passagem que não representam nenhum
demérito à carreira, mas, antes de tudo, garantia da independência funcional do membro do MP no
exercício de suas atribuições, bem como corroboração da especificidade das funções do Parque!, as
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quais não poderão ser exercidas por pessoas a ele estranhas, de conformidade com o disposto no art.
25, parágrafo único, da Lei n° 8.625/93. Essa independência e especificidade funcionais têm, entre
outras implicações, tanto o objetivo de impedir que o membro do MP seja desviado ou impossibilitado,
por mecanismos diversos, de atuar, como o de evitar o comprometimento da autonomia da instituição
perante órgãos ou entidades sujeitos ao seu controle.
4.6 Conclui-se, portanto, do exposto nesta Instrução, que as disposições constantes do art. 93,
incisos I e II, da Lei n° 8.112/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270/91, sobre a cessão de servidor
público civil para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, e dos Municípios, não se aplicam aos membros do Ministério Público, uma vez que são
incompatíveis com a vedação, imposta àqueles membros, do exercício de outra função pública, salvo
uma de magistério, estabelecida no art. 128, § 5 0 , inciso II, alínea d, da Constituição Federal, bem como
com a opção tratada no art. 29, § 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Os
afastamentos dos membros do MP de que tratam os arts. 53, incisos VI, VII e VIII, e 75 da Lei n°
8.625/93 consistem em duas situações e respectivas implicações, quais sejam:
a) afastamento da função para exercício das atividades previstas no art. 53, incisos VI, VII e VIII,
da Lei n° 8.625/93, em se tratando do membro do MP submetido ao regime jurídico especial instituído
pela Constituição Federal de 1988. Não se enquadra, nesse caso, o exercício de cargos ou funções
administrativas, de confiança ou não, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do
Distrito Federal, e dos Municípios;
b) afastamento da carreira, para exercício do cargo, emprego ou função de nível equivalente
ou maior na Administração direta ou indireta, consoante o art. 75 da Lei n° 8.625/93, em se tratando do
membro do Ministério Público que tenha exercido o direito de opção a que se refere o art. 29, § 3°, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
5. Em prosseguimento do exame da consulta do Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social, tem-se que outro aspecto da questão nela suscitada, a despeito da inaplicabilidade da cessão aos
membros do Ministério Público conforme se demonstra nesta Instrução, reside na prevalência da Lei
Complementar n° 75/93 no que se refere à concessão do período de férias de 60 dias.
5.1 Ora, mesmo que não se possa falar em cessão do membro do Ministério Público segundo a
forma disposta no art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112/90, nada impede que se examine o direito de
férias dos membros do MP que estejam enquadrados nas hipóteses de afastamento, relativamente às
duas situações mencionadas no subitem 4.6 desta Instrução.
5.1.1 Na primeira situação (subitem 4.6 anterior, alínea a), o afastamento é da função, não
deixando o membro do MP, por isso, de estar submetido ao regime jurídico especial instituído pela
Constituição Federal. Dessa forma, é de aplicar-se o art. 53, caput, da Lei n° 8.625/93, que estabelece
que serão considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para
vitaliciamento, os dias de afastamento das funções nas hipóteses ali enumeradas, entre as quais a
situação em comento (incisos VI, VII e VIII). Assim, combinando o direito de férias anuais
estabelecido no art. 51 da Lei n° 8.625/93 como sendo igual ao dos Magistrados, com o disposto no art.
220 da Lei Complementar n° 75/93, tem-se que os membros do MP afastados de suas funções, na
primeira situação, terão direito a férias de 60 dias por ano.
5.1.2 Na segunda situação (subitem 4.6 anterior, alínea h), o afastamento é da carreira, para
exercício do cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na Administração direta ou
indireta, sendo que o parágrafo único do art. 75 da Lei n° 8.625/93 dispõe que o período de
afastamento da carreira estabelecido naquele artigo será considerado de efetivo exercício, para todos os
efeitos legais, exceto para remoção ou promoção por merecimento.
5 1.2.1 Ora, a nosso ver, afastando-se da carreira, para exercício de cargo, emprego ou função
na Administração Pública, o membro do MP que tenha exercido o direito de opção de que trata o art.
29, § 3°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se sujeita, enquanto afastado, ao
regime jurídico especial, próprio da carreira, deixando à parte o status que lhe é peculiar. Nesse caso, há
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de aplicar-se o regime afeto ao cargo, emprego ou função da Administração direta ou indireta para o qual
o membro do MP foi afastado, para todos os efeitos previstos na legislação pertinente, inclusive quanto
ao direito de férias, que tanto poderá ser a Lei n° 8.112/90 se tratar da administração direta, autárquica ou
fundacional, quanto poderá ser a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, na hipótese de sociedade de
economia mista da administração indireta ou empresa pública.
5.1.2.2 Com base nesse fundamento, há que se entender o disposto no parágrafo único do art. 75
da mencionada Lei no sentido de que o período de afastamento será considerado, quando do retomo
do membro do MP à carreira, se for o caso, para todos os efeitos legais do regime dessa carreira,
exceto para remoção ou promoção por merecimento.
5.1.2.3 Esse entendimento torna-se tanto mais evidente, quando se sabe que as vantagens
conferidas aos membros do MP são, à semelhança de suas garantias e prerrogativas, inerentes ao
exercício de suas funções (art. 21 da Lei Complementar n° 75/93). Ao se afastarem de sua carreira
para exercício de cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na Administração direta ou
indireta, no caso da opção pelas garantias e vantagens do regime anterior à atual Constituição Federal,
os membros do MP estão não só deixando de exercer suas funções, mas também o cargo original que
compõe a carreira. Por isso, a contagem do período de tempo de afastamento para todos os efeitos
legais, exceto para remoção ou promoção por merecimento, dar-se-á somente quando do retorno do
membro do MP, se for o caso, à sua carreira.
6. Expendidas as devidas considerações, na forma desta Instrução, dos elementos pertinentes ao
exame da consulta formulada pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
entendemos que o encaminhamento de mérito deva ser dado na forma de resposta do Tribunal ao
consulente, quanto à questão suscitada, da seguinte forma:
I - não se aplica, aos membros do Ministério Público, a cessão de servidor público civil prevista
no art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112, de 11/12/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270, de
17/12/91, por ser incompatível com as disposições estabelecidas no art. 128, § 5°, inciso II, alínea d, da
Constituição Federal c/c o art. 53, incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625, de 12/02/93, e no art. 29, §
3 0 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c o art. 75 da Lei n° 8.625/93;
II - no tocante ao período de férias, e tendo em vista as hipóteses legais de afastamento do
membro do Ministério Público, conforme considerações feitas no item 5 ao subitem 5.1.2.3 desta
Instrução, há duas situações a considerar:
tratando-se de afastamento da função para exercício das atividades previstas no art. 53, incisos
VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625/93, pelo membro do MP submetido ao regime jurídico especial
instituído pela Constituição Federal de 1988, aplicam-se as disposições dos arts. 51 e 53, caput, da Lei
n° 8.625/93, c/c com o art. 220 da Lei Complementar n° 75/93;
no caso de afastamento da carreira para exercício do cargo, emprego ou função de nível
equivalente ou maior na Administração direta ou indireta, consoante o art. 75 da Lei n° 8.625/93, pelo
membro do Ministério Público que tenha exercido o direito de opção a que se refere o art. 29, § 3°, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplica-se, enquanto durar o período de afastamento,
o regime jurídico afeto ao cargo, emprego ou função da Administração Pública direta ou indireta para
o qual estiver afastado o membro do Ministério Público.
7. Diante do exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo:
I - seja conhecido o expediente do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
Exmo. Sr. WALDECK ORNELAS, acolhendo-o como consulta, por atender aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno - TCU, para responder ao
consulente que:
a) não se aplica, aos membros do Ministério Público, a cessão de servidor público civil prevista
no art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112, de 11/12/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270, de
17/12/91, por ser incompatível com as disposições estabelecidas no art. 128, § 5 0 , inciso II, alínea d, da
Constituição Federal c/c o art. 53, incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625, de 12/02/93, e no art. 29, §
3 0 , do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c o art. jS4a Lei n° 8.625/93;
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b) relativamente ao período de férias, e tendo em vista as hipóteses legais de afastamento do
membro do Ministério Público, há duas situações a considerar:
tratando-se de afastamento da função para exercício das atividades previstas no art. 53,
incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625/93, pelo membro do Ministério Público submetido ao regime
jurídico especial instituído pela Constituição Federal de 1988, aplicam-se as disposições dos arts. 51 e
53, canut, da Lei n° 8.625/93, c/c com o art. 220 da Lei Complementar n° 75/93;
no caso de afastamento da carreira para exercício do cargo, emprego ou função de nível
equivalente ou maior na Administração direta ou indireta, consoante o art. 75 da Lei n° 8.625/93, pelo
membro do Ministério Público que tenha exercido o direito de opção a que se refere o art. 29, § 3 0, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aplica-se, enquanto durar o período de afastamento
da carreira, o regime jurídico afeto ao cargo, emprego ou função da Administração Pública direta ou
indireta para o qual estiver afastado o membro do Ministério Público.
II - seja arquivado o presente processo."
É o Relatório.
II- VOTO
Primeiramente, endosso o posicionamento da Unidade Técnica no sentido de que a
presente consulta deve ser conhecida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos
nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno.
Quanto ao mérito, coloco-me de pleno acordo com o entendimento defendido pela
Unidade Técnica, pois, com propriedade e amparada na melhor exegese, responde com clareza à
consulta formulada pelo ilustre Ministro de Estado da Previdência Social.
Assiste razão à Unidade Técnica quando afirma que não se aplica aos membros do
Ministério Público o instituto da cessão de servidores públicos civis previsto no art. 93, incisos I e II, da
Lei n° 8.112/90, por ser incompatível com as disposições estabelecidas no art. 128, § 5 0, inciso II, alínea
"d", da Constituição Federal, c/c o art. 53, incisos VI, VII e VIII da Lei n° 8.625/93, e no art. 29, § 3°, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c o art. 75 da Lei n° 8.625/93.
Assiste-lhe razão, também, quando esclarece que se por um lado não se aplica o
mencionado instituto aos membros do Ministério Público, por outro a Lei n° 8.625/93 permite o
afastamento do cargo para o exercício de outras funções, conforme dispõe o art. 53, incisos VI, VII, e
VIII, e o art. 75 da mencionada norma.
No primeiro caso (art. 53, incisos VI, VII e VIII), tratam-se de hipóteses numerus clausus e
não contemplam, por isso mesmo, o afastamento para o exercício de cargos ou funções administrativas,
de confiança ou não, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Estados, ou Distrito
Federal, e dos Municípios, mesmo porque o afastamento para o exercício de tais cargos é expressamente
vedado pela alínea "d", inciso II, art. 128, da Constituição Federal, repetido no inciso IV, art. 44, da Lei
n° 8.625/93.
Já no segundo caso (art. 75), trata-se de afastamento da carreira para exercício de cargo,
emprego ou função de nível equivalente ou superior na Administração direta ou indireta, aplicável tãosomente aos membros do Ministério Público admitidos antes da promulgação da Constituição de 1988 e
que tenham exercido o direito de opção a que se refere o art. 29, § 3 0 , do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
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Dito isso, reafirmo minha concordância com a Unidade Técnica quando defende que nas
hipóteses dos afastamentos previstos nos incisos VI, VII e VIII, do art. 53, da Lei ri° 8.625/93, aplicam-se,
na concessão de férias aos membros do Ministério Público, as disposições contidas no art. 51 da mesma
Lei, pois o Caput daquele dispositivo expressamente determina que tais afastamentos são considerados
como de efetivo exercício no cargo.
Reafirmo, outrossim, minha adesão ao raciocínio desenvolvido pela 1' SECEX, de que, no
caso dos afastamentos previstos no art. 75 da Lei n° 8.625/93, a concessão de férias deve observar o
regime jurídico afeto ao cargo, emprego ou função da Administração Pública direta ou indireta, para o
qual tenha sido designado, uma vez que, afastado do cargo, o membro do Ministério Público não se
sujeita ao regime jurídico especial que lhe é peculiar.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.

•■

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998.

ADHE3R PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

865 /98 - TCU - Plenário

1. Processo TC n°005.751/98-5
2. Classe de Assunto: III - Consulta
3. Interessado: Waldeck Orneias (Ministro de Estado)
4. Órgão: Ministério da Previdência e da Assistência Social
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: P SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 considerar procedente a presente consulta, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno;
8.2 responder ao consulente que:
8.2.1 não se aplica, aos membros do Ministério Público, o instituto da cessão de servidores públicos
civis previsto no art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112, de 11/12/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270,
de 17/12/91, por ser incompatível com as disposições estabelecidas no art. 128, § 5°, inciso II, alínea d, da
Constituição Federal c/c o art. 53, incisos VI, VII e VIII, da Lei n° 8.625, de 12/02/93, e no art. 29, § 30 ,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias c/c o art. 75 da Lei n° 8.625/93;
8.2.2 relativamente ao período de férias, e tendo em vista as hipóteses de afastamento de membro do
Ministério Público, há duas situações a considerar:
tratando-se de afastamento da função para exercício das atividades previstas no art. 53, incisos VI,
VII e VIII, da Lei n° 8.625/93, pelo membro do Ministério Público submetido ao regime jurídico especial
instituído pela Constituição Federal de 1988, aplicam-se as disposições dos arts. 51 e 53, caput, da Lei n°
8.625/93, c/c com o art. 220 da Lei Complementar n° 75/93;
no caso de afastamento da carreira para exercício do cargo, emprego ou função de nível
equivalente ou maior na Administração direta ou indireta, consoante o art. 75 da Lei n° 8.625/93, pelo
membro do Ministério Público que tenha exercido o direito de opção a que se refere o art. 29, § 3°, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, aplica-se, enquanto durar o período de afastamento da
carreira, o regime jurídico afeto ao cargo, emprego ou função da Administração Pública direta ou indireta
para o qual estiver afastado o membro do Ministério Público.
8.3 determinar a remessa do Relatório e Voto que embasam esta Decisão ao ilustre Consulente;
8.4 determinar o arquivamento do processo.
9. Ata n° 49/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

• HOMERO DOS SANTOS
Presidente

ADHE AR PA DINI GHISI
Minist
elator
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GRUPO 1- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-011.719/96-6
Apenso: TC-001.482/98-0
Anexo: TC-225.274/96-5 (Solicitação)
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença - AM
Responsável: Sansão Reinaldo Castelo Branco (ex-Prefeito)
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência
de denúncia de irregularidades na aplicação dos recursos
repassados pelo Convênio n° 179/94. Citação. Rejeição das
alegações de defesa e fixação de novo prazo para recolhimento do
débito.

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de denúncia a respeito de
irregularidades na aplicação de recursos repassados à Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença - AM
pelo Convênio n° 179/94, do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, tendo como objeto a
aquisição de equipamentos hospitalares, visando a fortalecer a capacidade técnico-operacional para atender
aos serviços de saúde do município e sua integração ao Sistema Unico de Saúde.
Para apuração da denúncia foi realizada inspeção junto à representação da mencionada Prefeitura
em Manaus/AM, seguida de contato com a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde em
Brasília a fim de obter informações a respeito da prestação de contas do convênio em tela.
Quanto ao primeiro fato, foi procedido o levantamento do material adquirido, armazenado em
Manaus, tendo sido registrado o emprego de apenas 33% dos recursos repassados (fls. 42/44), e indícios
de superfaturamento na compra de ar condicionado e geladeira (fl.44). Para a segunda providência
adotada, só foi possível obter a cópia do instrumento, com seu termo aditivo, e a cópia das Notas Fiscais
referentes aos materiais adquiridos (fl. 45). O relatório da equipe foi apresentado em 14.11.96 (fl.46).
Na mesma época, a Divisão de Auditoria do Escritório de Representação do Ministério da Saúde
no Amazonas auditou os recursos repassados, inclusive com verificação "in loco", e concluiu pela
regularidade com ressalva, observando que foi constatada "a chegada de todos os equipamentos, sendo
estes guardados em outras salas no mesmo local, em boa ordem e segurança,..." (fls. 100/5).
Em Decisão n° 110/97 - Plenário, de 19.03.97 (fl.82), foi deliberado conhecer da denúncia que
originou o presente processo e considerá-la procedente, bem como converter os autos em Tomada de
Contas Especial e já determinar a citação do Sr. Sansão Reinaldo Castelo Branco.
O responsável apresentou suas alegações de defesa (fls. 85/110) com base no Relatório da
Representação do Ministério da Saúde no Amazonas, que concluiu pela regularidade, com ressalva, das
contas, afirmando, por isso, ser improcedente a denúncia formulada. Alegou, ainda, que a inspeção dos
materiais deveria ser realizada no município e que, segundo a atual administração, os equipamentos e
materiais hospitalares encontravam-se em poder dela, indo de encontro às afirmações da denunciante de
que não estariam sendo utilizadas.
Em análise da documentação, a SECEX/AM observou que os bens adquiridos não haviam sido
instalados, apesar de já terem decorridos mais de três anos de suas aquisições, além da prestação de contas
da quantia repassada constar a aplicação integral dos recursos no objeto do convênio, fato que não foi
comprovado com a verificação "in loco".
Foi, também, considerada a questão da autenticidade das Notas Fiscais incluídas na prestação de
contas, atestadas como inverídicas pela Delegacia da Receita Federal em Manaus (fl. 111).
Diante da dúvida a respeito da quantidade de material adquirido e da afirmação do responsável
de que os bens estariam guardados no município, bem como da expressão contida no relatório da
Representação do Ministério da Saúde de que haviam chegado todos os equipamentos - "sendo estes\ç\s(\Q
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guardados... em boa ordem e segurança"-, foi, preliminarmente, proposta a realização de inspeção na
Prefeitura de São Paulo de Olivença, a fim de serem esclarecidos os fatos (fl. 117).
Da visita realizada no município, concluiu-se (fl. 122) que "da totalidade dos bens adquiridos,
restou comprovado que uma parte deles teve destino ignorado (ou sequer foram adquiridos)" e que apenas
alguns aparelhos (fls. 123/6) foram entregues às unidades mistas. Foi constatado, por fotografias acostadas
aos autos, que os materiais hospitalares encontravam-se em lugar inadequado ao armazenamento (junto a
combustíveis, enxadas, máquina de calcular) e alguns deles estavam com as embalagens abertas (fls. 121 e
127/132).
À vista do exposto, o Analista informante concluiu pela rejeição das alegações de defesa, com
fixação de novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante este Tribunal, o
recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos de CR$30.000. 000,00 (trinta milhões de
cruzeiros reais) e de R$300.000,00 (trezentos mil reais), atualizados e acrescidos dos juros de mora,
calculados a partir de 09.06.94 e 28.12.94, respectivamente (fl. 122).
A senhora Diretora da 2 D.T. concordou com a proposta e acrescentou que os fatos apurados
neste processo fossem levados ao conhecimento do Ministério da Saúde (fl. 157).
Por sua vez, a titular da Unidade Técnica manifestou-se de acordo com a proposta do Analista,
pela rejeição das alegações de defesa (fl.158).
Ouvida a douta Procuradoria, a representante do parquet anuiu à proposição da Diretora da 2'
D.T., "salientando a extrema importância da proposta de comunicação, ao Ministério da Saúde, dos fatos
apurados neste processo ante a atuação falha de seu órgão controlador no exame da boa e regular
aplicação dos recursos públicos aqui tratados" (fl. 160).
É o Relatório.
VOTO
Pela documentação constante nos autos, depreende-se que os valores repassados para a aquisição
de equipamentos hospitalares foram objeto de descaso, no momento em que a população sofre com a
ausência de recursos destinados à saúde pública, particularmente em localidades da federação de dificil
acesso, onde a assistência médico-hospitalar é quase inexistente.
Nas inspeções realizadas por este Tribunal de Contas, ficou constatado que a totalidade do
material encontrado não correspondia ao que foi apresentado na prestação de contas. Acrescente-se a isso
o acondicionamento irregular do material e o fato de os bens não terem sido distribuídos às unidades de
saúde do município.
Todavia, verificando, nos autos, que a documentação de fls. 124 a 126 referia-se a Termos de
Entrega de equipamentos hospitalares à Unidade Mista da Fundação Nacional de Saúde de São Paulo de
Olivença, determinei, preliminarmente, a restituição do processo à SECEX-AM para que informasse se tais
entregas teriam ensejado alteração do valor do débito. Em caso afirmativo, que fosse efetuado o novo
cálculo da dívida.
Assim, foram juntados aos autos os elementos de fls. 162 e 163, confirmando a entrega dos
mencionados equipamentos hospitalares e, via de conseqüência, indicando o novo valor do débito.
Ouvida, novamente, a douta Procuradoria, ante as alterações aduzidas no processo, a
Representante do Ministério Público, Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva, ao constatar a
entrega de outros dois aparelhos de pressão, conforme documento de fl. 123, propôs nova diligência para
que a Unidade Técnica tomasse as providências cabíveis.
No mesmo Parecer, a nobre Procuradora manifestou-se favoravelmente à solicitação formalizada
por Procurador da República no Amazonas a respeito de cópia do presente processo, consubstanciada n
Min-VC_169\C:\TrabalhoSESSA0\1171996.DOC
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TC-001.482/98-0 (apenso), ressaltando que a respectiva pretensão encontra amparo legal na Lei
Complementar n° 75/93 (art. 8°, inciso II e § 2°), bem como no parágrafo único do art. 30 da Resolução
TCU n° 77/96.
Diante disso, determinei à Unidade Técnica competente que cumprisse a diligência sugerida pela
douta Procuradoria.
Retornam os autos com a instrução de fl. 172, demonstrando o novo cálculo da divida, em face
da exclusão do valor de R$ 282,00, referente aos dois Aparelhos de Pressão adulto fecho tipo velcro,
efetivamente entregues, à Unidade Móvel de Saúde de São Paulo de Olivença.
Diante disso, acolho os pareceres constantes nos autos e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 09 de dezembro

ALM R CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 866 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC- 011.719/96-6
Apenso: TC-001.482/98-0
Anexo: TC-225.274/96-5
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
Responsável: Sansão Reinaldo Castelo Branco (ex-Prefeito)
Unidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença - AM
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX/AM
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, tendo em vista que os argumentos
oferecidos são insuficientes para demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo
Nacional de Saúde por meio do Convênio n° 179/94 e respectivo Termo Aditivo;
8.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o Sr. Sansão
Reinaldo Castelo Branco comprove, perante este Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno) o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das importâncias de CR$30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros reais) e R$ 272.275,00 (duzentos e setenta e dois mil e duzentos e setenta e
cinco reais), corrigidas monetariamente e acrescidas dos encargos legais, a partir de 09.06.94 e 28.12.94,
respectivamente, nos termos dos arts. 12, § 1 °, e 22, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 153, §
2°, do Regimento Interno do TCU;
8.3. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Ministério da Saúde, para as providências que o Órgão julgar necessárias; e
8.4. atender à solicitação formulada no TC-001.482/98-0 — apenso, pelo Dr. Osório Barbosa,
Procurador da República no Amazonas, determinando o fornecimento de cópia do presente processo, com
fundamento na Lei Complementar n° 75/93 (art. 8°, inciso II e § 2°) e da Resolução TCU ° 77/96
(parágrafo único do art. 30).
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

/c.
HOMERO DOS SANTOS
Presidente

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE V — PLENÁRIO
TC-003.868/98-2 (e/15 Volumes)
Ementa: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização.
Processo de Privatização. Avaliação dos estágios I a V do processo de

privatização da Companhia Energética de Alagoas - CEAL, nos termos da
Instrução Normativa TCU n° 07, de 29.11.94. Procedimentos adotados em
conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência ao
responsável.
RELATÓRIO

1 — Natureza: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND
2 — Unidade: Companhia Energética de Alagoas - CEAL
3 — Responsável: André Lara Rezende
4 — Parecer da Unidade Técnica:
"I - INTRODUÇÃO

Em exame o processo de privatização da Companhia Energética de Alagoas — CEAL
empresa incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio do Decreto n° 2.416, de 10 de
Dezembro de 1997.
Originalmente uma empresa estadual, a CEAL foi transferida para a União em razão de
2.
renegociação de dívida do Estado de Alagoas. Tal transferência ocorreu mediante as seguintes fases:
24.07.97 — O Governo do Estado de Alagoas e a ELETROBRÁS, celebraram CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES, com interveniência do BNDES e da CEAL, por meio do qual a
ELETROBRÁS adquiriu 632.073.667.890 ações ordinárias, representantivas de 50% do capital votante da
CEAL;
15.08.97 — A UNIÃO e o Governo do Estado de Alagoas assinaram contrato de compra e venda do
restante da participação acionária deste último na CEAL, sendo transferidas 558.375.478.153 ações
ordinárias e 412.888.203 ações preferenciais do capital social da empresa. Posteriormente, em
conformidade com a M.P. 1580/97, essas ações foram vendidas à BNDESPAR.
O acompanhamento desse processo de desestatização será dividido em seis estágios, de
3.
acordo com o disposto na Instrução Normativa n° 07/94.
II -PRIMEIRO ESTÁGIO

Fazem parte desse estágio os seguintes elementos:
recibo de depósito de ações a que se refere o art. 9° da Lei n° 9.491/97: fls. 06/07;
mandato de que trata o art. 18 do Decreto n° 2.594/98: fls. 08/11
data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em
investimentos ou em inversão financeira de qualquer natureza, inclusive mediante assunção de débitos,
realizada na empresa por órgãos e entidades públicas ou sob controle , direto ou indireto, do Governo
Federal nos cinco anos anteriores à inclusão no Programa Nacional de Desestatização, fl. 22;
data, valor, condições e forma de implementação de renúncia de direito contra entidade privada ou
pessoa física cujo montante supere 1% (um por cento) do patrimônio líquido nos cinco anos anteriores à
inclusão no Programa Nacional de Desestatização, fl. 22.
Em relação ao item "c" (investimentos ou inversão financeira), foram informados os dados
2.
relativos ao Protocolo de Reconhecimento de Débitos e Compromisso de Repactuação, firmado entre a
CEAL e a ELETROBRÁS:
data da assinatura — 25.06.97;
objetivo — transferência para a ELETROBRÁS dos valores devidos pela CEAL à CHESF;
valor — R$ 125.926.932,88;
destinação — em 29.12.97, o referido crédito foi convertido em participação acionária por de decisão de
Assembléia-Geral Extraordinária.
1.
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Quanto ao item "d", a CEAL informa que" não constam em nossos registros fatos que
3.
caracterizem renúncia de direito contra entidade privada ou pessoa fisica"
- SEGUNDO ESTÁGIO
A I.N. n° 07/94 exige para o Segundo Estágio os documentos relativos ao processo
licitatório para contratação dos serviços de auditoria mencionados no art. 22 do Decreto n° 2.594/98.
A licitação, modalidade Convite, foi realizada visando à contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de auditoria externa independente do processo de desestatização
da Companhia Energética de Alagoas (Convite n° PND/CT-01/98, Volume I, fls. 312/317).
Apresentaram propostas, de acordo com a Ata da Sessão de Recebimento dos Envelopes,
com Abertura e Julgamento da Habilitação, Seguida da Abertura e Julgamento das Propostas, as seguintes
empresas: Loudon Blomquist Auditores Independentes, Bianchessi & Cia. Auditores, Moreira &
Associados Auditores, Directa Auditores S/C, Binah Auditores Associados S/C, Trevisan e Associados
S/C Ltda. (Volume I, fls. 318/320).
Em primeiro lugar foi classificada a proposta da Moreira & Associados (R$ 24,00 por
homem-hora); em segundo lugar ficou a proposta da Binah Auditores Associados S/C (R$ 29,50 por
homem-hora), Volume I, fl. 319.
O contrato com a Moreira & Associados foi assinado em 06/10/98 e seu extrato publicado
no DOU de 08/10/98 (Volume I, fls. 343/348 e 349).
ifi - TERCEIRO ESTÁGIO
Do Terceiro Estágio fazem parte os documentos relativos ao processo licitatório para
contratação dos serviços de consultoria a que se refere o art. 31 do Decreto n° 2.594/98.
O Edital n° PND/CN/01/98 tornou pública a realização de licitação por concorrência, de
técnica e preço, em regime de empreitada por preço global para os serviços de execução certa e por preço
unitário para os serviços eventuais, visando a contratação de serviços especializados para desestatização
da Companhia Energética de Alagoas (Volume I, fls. 13/47).
O Aviso de Licitação e as modificações introduzidas no Edital foram publicadas no DOU e
nos jornais Gazeta Mercantil, O Globo, Folha de São Paulo e Gazeta de Alagoas (Volume I, fls. 49/53 e
69/73).
III.1 - SERVIÇO "A" E SERVIÇO "B"
O objetivo do Serviço "A" é a prestação, pela Contratada "A", dos serviços técnicos
indicados no item 3.2 do Edital. Esses serviços compreendem a execução da avaliação econômicofinanceira da CEAL, com base no fluxo de caixa descontado, e a identificação e análise das alternativas de
investimento (Volume I, fl. 17).
O preço do Serviço "A", conforme dispõe o item 3.7, deverá ser expresso em Reais na
proposta de cada licitante e no Contrato "A", englobando tributos, encargos sociais, despesas com viagens
e outros custos de qualquer natureza relacionados a esse Serviço (Volume I, fl. 18).
O Serviço "B", além da execução da avaliação econômico-financeira, deverá identificar
pontos críticos com proposta de equacionamento dos mesmos, realizar estudos com vistas à
implementação dos ajustes necessários para fins de recomendação do preço mínimo de venda das ações,
apresentar proposta de modelagem de desestatização e executar os demais serviços necessários ao
processo de desestatização da CEAL como estabelecido nos itens 4.2 a 4.8 (Volume I, fl. 19/23).
O preço do Serviço "B", como disposto no item 4.13, será a Remuneração Sobre o Valor de
Venda Ações e englobará tributos, encargos sociais e outros custos de qualquer natureza relacionados a
esse Serviço (Volume I, fl. 25).
Essa Remuneração está limitada ao percentual de 0.25% (vinte e cinco centésimos por
cento) do valor obtido em cada operação de alienação de ações aprovada pelo CND e não incidirá sobre
eventuais colocações de ações sob a forma de oferta pública (item 8.6, Volume I, fl. 37)
A respeito desse pagamento, específico do Serviço "B", o Edital prevê que a Contratada
"B" receba, a título de Adiantamento, o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor a ser
descontado no pagamento da Remuneração Sobre o Valor de Venda da Ações. No caso de extinção do
Min-mv_120\c:\votos98\003868982.doc\ajf
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processo de desestatização da CEAL, o Adiantamento será considerado o preço total do Serviço "B" (itens
4 13.1 e 4.13.2,Volume I, fl. 25).
O pagamento da Remuneração sobre o Valor de Venda das Ações dependerá do êxito das
7.
operações de alienação e da obediência às seguintes regras (item 4.15 Volume I, fls. 26/27):
I - a Remuneração Sobre o Valor de Venda das Ações será devida se a desestatização da CEAL ocorrer
durante a vigência do Contrato '13' e em decorrência do Serviço 13';
II - a Remuneração Sobre o Valor de Venda das Ações será determinada de acordo com a proposta
comercial apresentada pela contratada 13' segundo as condições expressas no item 8.6 deste Edital, sendo
um percentual incidente sobre o valor obtido em cada operação de alienação de ações aprovada pelo CND
e não incidirá sobre eventuais colocações de ações sob a forma de oferta pública;
III - obedecido o disposto neste item, a Remuneração Sobre o Valor de Venda das Ações será paga no
prazo de trinta dias a contar da liquidação financeira das operações de alienação de ações;
IV - a Remuneração Sobre o Valor de Venda das Ações não será atualizada monetariamente a partir da
liquidação financeira da operação, até a data de ser efetivo pagamento, salvo se a legislação aplicável ao
Contrato 13' à época do pagamento admitir a atualização financeira de dívida com prazo de pagamento
estipulado no inciso anterior, hipótese em que será adotado o índice previsto na legislação ou outro, a
critério do BNDES, que preserve o valor real da moeda de pagamento;
V - na hipótese de a liquidação financeira ficar, no todo ou em parte sujeita a condição suspensiva, a
Remuneração Sobre o Valor de Venda das Ações somente será paga no prazo de trinta dias após a
implementação da condição."
111.2 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O Capítulo 10 estabelece as disposições gerais sobre abertura e julgamento das propostas
(Volume I, fl. 39); o Capítulo 11, os critérios para avaliação das propostas técnicas (Volume I, fls. 39/41).
O Capítulo 12 trata da forma de classificação das propostas técnicas (Volume I, fls. 41/42). O Capítulo 13
prevê a abertura das propostas técnicas e comerciais e a classificação das propostas técnicas e comerciais
(Volume I, fls. 42/43).
Seguindo essas definições, a Comissão de Licitação classificou os licitantes na seguinte
ordem (Volume I, fls. 208/213):
Nota Proposta Técnica
10,00
9,10
8,75
8,70
8,55
7,95
6,10

Valor
318.000,00
236.000,00
292.000,00
235.000,00
289.900,00
211.200,00
170.000.00

Nota Proposta Comercial
5,3459
7,2033
5,8219
7,2340
5,8640
8,0492
10,0000

Nota Média Ponderada
8,6037
8,5309
7,8715
8,2602
7,7442
7,9797
7,2700

Associação/Consórcio

Nota Proposta Técnica

Comissão

Nota Proposta Comercial

Nota Média Ponderada

MACEIÓ
NOVA CEAL
B. BR ASCAN
MÁXIMA
DEUTSCHE
PRIVAL
E. DE ALAGOAS
LIBERAL

10,0000
9,6000
8,9750
8,7250
8,6500
8,5500
8,1500
6,3500

0,1740
0,1590
0,2300
0,1490
0,1590
0,1600
0,1348
0,1700

7,7471
8,4779
5.8608
9,0469
8.4779
8,4250
10,0000
7,9294

9,3241
9,2633
8,0407
8,8215
8,5983
8,5125
8,7050
6,8238

Associação/Consórcio
MACEIÓ
PRI VAL
DELOITTE
NATRONTEC
MÁXIMA
SETEPLA
LIBERAL
"

"

„e .„ do Fd1 t a I ,a
Considerando as notas finais e o disposto nos itens 6.4,
3
Comissão de Licitação declarou vencedor para o Serviço "A" o Consórcio PRIVAL , ficando remunerada
a ordem de classificação das demais licitantes para o referido Serviço tendo em vista a opção manifestada
pela Associação MACEIÓ pela realização do Serviço "B", nos termos de sua proposta comercial
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A propósito da condução do processo de contratação dos Serviços "A" e
transcrevemos a seguir alguns trechos do pronunciamento do presidente da Comissão de Licitação
(Volume I, fls. 217/218):
"No dia 31.03.98, foram recebidos os documentos de habilitação (envelopes n° I), as
propostas técnicas (envelopes n°2) e as propostas comerciais (envelopes n° 3), ... "
"A abertura dos envelopes n° I, contendo os documentos de habilitação, ocorreu na mesma
sessão pública de seu recebimento e o resultado do julgamento da habilitação foi publicado no D.O.0 do
dia 03.04.98, informando terem sido habilitados todos os licitantes e comunicando, ainda, a data de
abertura dos envelopes relativos às proposta técnicas.
No dia 16.04.98, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitação e os
representantes das licitantes para realizar a abertura dos envelopes n° 2, relativos às propostas técnicas,
cuja análise foi procedida, posteriormente, pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 33/98, de
30.03.98, do Presidente do BNDES.
Por sua vez, a Comissão de Licitação, acatando por unanimidade o Parecer do Grupo de
Trabalho, consoante Ata da reunião do dia 26.05.98, decidiu pela classificação de todos os licitantes para
prosseguirem no certame. A referida decisão foi publicada no D.O.0 do dia 27.05.98, comunicando,
ainda, a data de abertura dos envelopes relativos às propostas comerciais.
No dia 09.06.98, foram abertos os envelopes n° 3 relativos às propostas comerciais e o
resultado final foi divulgado no D.O.0 do dia 19.06.98. Obedecidos os critérios constantes do Edital, a
Associação MACEIÓ obteve, em ambos os serviços, a melhor pontuação. Entretanto, em face de
impedimento constante do Edital e de sua opção pela execução do Serviço `B', foi alterada a
classificação para o Serviço `A', passando a ocupar a primeira colocação o Consórcio PRIVAL,
consoante a Ata da reunião para Julgamento e Classificação Final das Propostas Técnicas e Comerciais
para os Serviços `A' e `B', em anexo"
Por Ultimo, ressalta o Presidente da Comissão de Licitação, em todas as fases foram abertos
os prazos legais para eventuais recursos e nenhum dos participantes fez uso desse expediente. Deve-se
registrar que os documentos integrantes dos autos (Volume I) respaldam as afirmações do Presidente da
Comissão de Licitação.
O Contrato n° PND/CN-01/98-A foi assinado com a AVALIAR — AVALIAÇÕES
ASSESSORIA S/C LTDA., líder do Consórcio PRIVAL, em 13/07/98 e o extrato publicado no D.O.U. de
23/07/98 (Volume I, fls. 242/248 e 296).
O Contrato n° PND/CN-01/98-B foi assinado com METAL DATA ENGENHARIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA., líder do Consórcio MACEIÓ, em 13/07/98 e o extrato publicado no
D.O.U. de 23/07/98 (Volume I, fls. 278/286 e 296).
Os dois contratos apresentam as cláusulas necessárias referidas no art. 55 da Lei n°
8.666/93: objeto, preço, vinculação ao Edital, entre outras.
IV- QUARTO ESTÁGIO
O quarto estágio da IN N° 07/94 envolve a análise dos relatórios dos serviços de avaliação
econômico-financeira e de montagem e execução do processo de privatização. Os documentos necessários
ao exame deste estágio foram encaminhados pelo BNDES, em 02.10.98, mediante Oficio AT — 150 (fls.
22).
Com o intuito de fornecer subsídios ao TCU para a apreciação do preço mínimo fixado para
a CEAL, procuramos nesta etapa destacar , resumir e examinar os trabalhos de avaliação econômicofinanceira realizados pelos consultores responsáveis pelos Serviços "A" e "B". Preliminarmente,
apresentamos as principais características da empresa.
IV.! - PERFIL DA CEAL
A EMPRESA ENERGÉTICA DE ALAGOAS S.A.- CEAL é uma empresa de economia
1.
mista e capital fechado, cujo objeto social é "pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a produção,
a transformação, o transporte , o armazenamento, a distribuição e o comércio de energia em qualquer
forma, além da elétrica; estudar, planejar, projetar, construir e operar barragens e seus reservatórios
Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf
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visando o aproveitamento múltiplo das águas; prestar serviços de informação e assistência técnica,
visando o uso racional de energia, a quaisquer empresas, em especial aos empreendimentos industriais
cuja instalação seja de interesse para o desenvolvimento econômico de Estado de Alagoas."
O capital social da CEAL corresponde a R$ 194.980.786.86 (cento e noventa e quatro
milhões, novecentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), representado
por 303.175.270 (trezentos e três milhões, centos e setenta e cinco mil, duzentos e setenta) ações
ordinárias nominativas e 5.977.958 (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e
c .
,
.
PREFERENCIAIS
ORDINÁRIAS
04„
Ações
Ações
5.620.607
74,25
225.110.950
ELETROBR ÁS
41.289
18,42
55.837.548
BNDESPAR
118.107
5,20
15.768.890
Municípios
192.976
1.92
5.827.411
Pessoas Jurídicas
4.979
0,21
630.471
Pessoas Físicas
5.977.958
100,0
191.210.530,39
TOTAL
Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira — Serviço "B", Vol. 1
ACIONISTA

•

TOTAL
Ações
230.731.557
55.878.837
15.886.997
6.020.387
635.450
309.153.228

oÁ,
94,02
0,69
1,98
3,23
0,08
100,0

%
74,63
18,07
5,14
1.95
0,21
100,0

A CEAL detém a exploração da distribuição de energia elétrica em todo o Estado de
Alagoas, atendendo a uma população de 2.633.339 habitantes (dados do IBGE-1996). O suprimento de
energia para a CEAL, que não dispõe de instalações para geração, é feito pela CHESF, CELPE e
ENERGIPE, sendo essa energia de origem hidráulica. As compras e o consumo de energia elétrica, a
partir de 1994, ocorreram de acordo com as tabelas a seguir:
jun/mai/98

Discriminação

1994

1995

1996

1997

CHESF

1.671.880

1.846.613

1.998.010

2.149.425

1.004.606

CELPE

12.112

13.851

14.605

20.174

10.914

ENERGIPE

56.939

20.255

22.613

28.417

13.971

1.742.925

1.882.714

2.037.224

2.200.013

1.029.491

TOTAL

Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira — Serviço "B"
- .=.

létrica MVVh

Discriminação

1993

1994

Comprada

1709319

1740931

'

1996

1997

Jan-mai/98

1880719

2035228

2198017

1029311

. 1995

Suprimento

16804

17411

20070

21354

29753

15226

Fornecimento

1397189

1417989

1528396

1577362

1654538

748271

Consumo Próprio

3396

3557

3804

3744

3654

1520

Perdas

291930

301974

328447

432.769

510071

264294

Perdas (%)

17,08

17,35

17,46

21,26

23,21

25,68

Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do Serviço "B"

O abastecimento do Estado de Alagoas a partir do Complexo de Paulo Afonso ocorre por
meio de três linhas em 230 kV, enquanto o abastecimento feito a partir da UHE Xingó se dá através de
uma linha em 500 kV. As linhas de alimentação por parte da ENERGIPE e da CELPE são em 69kV e em
13,8kV, respectivamente.
O Sistema CEAL é composto pelo subsistema de subtransmissão (o sistema pertence à
CHESF) e pelo sistema de distribuição. O primeiro, em 69kV, forma a malha de transmissão da CEAL,
tendo 1.396,6 km de linhas, passando, posteriormente, para 13,8 kV, que totalizam 472,5 MVA de
potência instalada, distribuída por 27 subestações.
A demanda atual do sistema é de 368 MW, com um consumo mensal de 149.713 MWh
(ref maio/98). Visando atender à demanda futura, reduzir as perdas técnicas e aumentar a confiabilidade
da operação do sistema, haverá, no período entre 1998 e 2007, ampliação de 396,5 km das linhas de
transmissão em 69 kV, o que corresponde a um aumento de 28,4% relativamente à malha atual.
O estado de conservação das linhas de transmissão e das subestações é considerado
satisfatório, necessitando, entretanto, de manutenção em linhas e equipamentos.
O sistema de distribuição, por sua vez, é constituído por 18.504 km de redes, com um total
de 12.888 transformadores e capacidade instalada de 790 MVA. Este sistema se divide em dois outros:
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Sistema de Distribuição da Capital e Sistema de Distribuição do Interior, ambos contendo partes do
Sistema de Eletrificação Rural, em que a transmissão é feita nas linhas de tensão de 13,8 kV. A tabela
abaixo contém os dados da distribuição:
ITEM

TOTAL

INTERIOR

CAPITAL

i

Rede de Distribuição
690

8.202

8.892

Extensão da rede secundária (km)

2.356

7.256

9.612

Total da rede

3.046

15.458

18.504

37.000

298.500

335.500

Próprios

1.963

3.970

5.933

Particulares

1.476

1.048

2.524

Extensão da rede primária (km)

Postes(*)
Transformadores

104

4.327

4.431

3.543

9.345

12.888

Próprios

155

154

309

Particulares

222

175

397

2

82

84

379

411

790

Rurais
Total de Transformadores
MVA instalados

Rurais
Total de MVA instalados
Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira -Serviço "B"
( 5) Estimado de acordo com o vão típico médio

De acordo com o Edital n° PND/03-98/CEAL, o mercado próprio da CEAL cresceu 62,4%
9.
entre os anos de 1988 e 1997, o que significa um crescimento médio de 5,5% ao ano. Relativamente ao
mercado da CEAL, as tabelas abaixo apresentam evolução do consumo de energia e do número de
consumidores, na área de concessão da empresa nos períodos de 1993-1997 e de janeiro a maio de 1998.
A partir desses dados foi calculado o consumo especifico de energia, dividindo-se o consumo de cada
classe pelo número de consumidores da classe correspondente.
Classe
Residencial
Industrial
Comercial
Rural

1993
462.886
413.727
218.169
79.755

1994

1996

1995

1997

536.832

584.809

614.976

275.816

427.435

406.435

395.923

417.002

172.476

217.090

241.033

363.348

284.088

133.353

91.242

72.366

81.036

49.284
31.450
44.803

74.133

Poderes Públicos

55.336

58.673

68.769

64.534

61.592

Iluminação Pública

89.594

95.750

95.661

100.603

107.109

Serviço Público
Total

jun-mai-98

467.316

77.722

77.592

88.424

95.779

88.735

41.089

1.397.189

1.417.989

1.528.396

1.677.362

1.654.538

748.271

Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira -Serviço "B"
Classe
Residencial
Industrial

1993
383.964
1.859

1994
398.269
1.723

1995

1996

1997

Mai/98

419.890

446.715

458.632

467.304

1.865

1.906

1.910

1.795

Comercial

31.508

30.521

32.850

33.345

37.687

38.145

Rural

5.079

5.381

5.698

5.694

6.022

6.161

Poderes Públicos

4.759

4.895

5.088

5.195

5.248

5.275

100

100

100

100

101

101

361

295

302

493.275

509.891

519.198

Iluminação Pública
Serviço Público

322

331

342

Total

427.591

441.220

465.763

Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira -Serviço" '

urnidor
Classe
Residencial
Industrial

1993
1,206
222,554
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1,173
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1996

1,279

1,309

226,426

212,291

1997
1,341
218,784
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e
Comercial

6,924

7,113

7,337

10,897

7,538

Rural

15,703

13,777

16,013

12,709

13,457

Poderes Públicos

11,628

11,986

13,516

12,422

11,736

1.006,030

1.060,485

Iluminação Pública

895,940

957,500

956,610

Serviço Público

241,373

234,417

258,550

265,316

300,797

3,214

3,281

3,400

3,245

3,268

Total

Fonte: Relatório de Avaliação Econômico-Financeira —Serviço" B"
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IV.2 - AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A avaliação econômico-financeira da CEAL foi elaborada com base no método do fluxo de
caixa descontado a valor presente, conforme determina o Decreto N° 2.594, de 15.05.98, que regulamenta
a Lei N° 9.491, de 09.09.97, disciplinadora do Programa Nacional de Desestatização- PND. Assim, a
partir das projeções de resultados, os consultores "A" e "B" subtraíram os custos e as despesas não
desembolsáveis e deduziram os gastos com investimentos.
Ambos os consultores fizeram suas projeções em moeda de poder aquisitivo constante,
utilizando o Real (R$) como unidade monetária e adotando como data-base o dia 31.05.98. Quanto às
demais premissas gerais, temos:
SERVIÇO " A" :
O período de projeções foi de 19 anos e 7 meses, de junho de 1998 a dezembro de 2017;
Ao final do período projetivo, utilizou-se o critério de perpetuidade, supondo que o último fluxo de
caixa se repetirá indefinidamente;
"O endividamento de longo prazo, representado por empréstimos e financiamentos e parcelamento de
tributos, foi tratado à parte, fora do fluxo de caixa. O fluxo de amortização e pagamento de juros foi
trazido a valor presente utilizando-se a mesma taxa adotada para desconto do fluxo de caixa. O impacto do
pagamento dos juros na redução do imposto de renda a pagar foi calculado à parte e adicionado ao valor
da empresa";
"Tanto o valor do endividamento como dos demais ajustes em função de contas do ativo e passivo
foram feitos a partir dos dados constantes do balancete de maio de 1998, fornecido pela empresa. Os
ajustes indicados pelos consultores responsáveis pelo Serviço "B", assim como alterações no balancete
propostos pela auditoria, foram feitos à parte(...)".
SERVIÇO "B"
As projeções foram elaboradas para o período de 30 (trinta) anos, correspondente ao prazo de
concessão fixado para a CEAL;
Estipulou-se como data-base das projeções o dia 31.05.98, tendo como ponto inicial, o balancete
patrimonial levantado pela CEAL para a respectiva data;
Ao final do período de projeção, considerou-se a realização do capital de giro e a reversão ao poder
concedente dos ativos imobilizados não depreciados, ao seu valor contábil à época.
Apresentamos a seguir, os principais itens constantes do fluxo de caixa da CEAL, de modo
3.
a melhor possibilitar a análise das propostas de preço mínimo dos consultores que avaliaram a empresa:
IV.2.1-RECEITAS ESTIMADAS
A CEAL atende 100% da área do estado e cerca de 77 % dos domicílios. Em 1997, a CEAL
1.
vendeu 1.658 Gwh com perdas elétricas de 23,2%; comprou 2.198 Gwh, atendendo 510.000
consumidores, o que representa um consumo médio de 1.341 kWh/consumidor residencial por ano. A
tabela a seguir contém as principais informações de mercado da CEAL:
V . .... ...V.-MV V

Componente

Consumo
(GWb)

1993
Vendas diretas
Residencial

1997

Crescimento
(%)

Participação

93197

1993

1997

(0/)

1.401

1.658

4,3

81,2

75,4

463

615

7,4

33,0

37,1
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Industrial
Comercial

414
218

ftd°9
c
."41*

417

0,2

29,5

284

6,8

15,6

25,1
17,1
4,9

Rural

80

81

0,4

5,7

Poder Público

55

62

2,7

4,0

3,7

Ilum. Pública

90

107

4,6

6,4

6,5

Serv. Público

78

89

3,4

5,5

5,4

Próprio

3

4

1,9

0,2

0,2

Suprimento

17

30

15,4

1,0

1,4

Perdas

292

510

15,0

17,1

23,2

Energia Requerida

1.709

2.198

6,5

100,0

100,0
0,0

285

388

8,0

0,0

Residencial (mil)

384

459

4,5

89,8

89,9

Total (mil)

428

510

4,5

100,0

100,0

Demanda MW
KWH/cons. Resid.
N° Consumidores

São destaques desse período, de acordo com o Serviço "A", que elaborou a tabela:
Aumento de perdas elétricas, acarretando o aumento de energia requerida de 6,5% , relativamente a
uma elevação de 4,3% nas vendas diretas, revelando ineficiência do sistema;
Crescimento dos mercados residencial e comercial, como resultado do processo redistributivo
proporcionado pelo Plano Real, melhorando as condições sócio-econômicas da população;
Estagnação dos mercados industrial e rural, não atingidos pelo Plano Real;
Crescimento da demanda maior que o crescimento da energia requerida (8% e 6,5% ao ano,
respectivamente), devido à redução do Fator de Carga (medida da eficiência do uso da energia elétrica
vendida; quanto menor, maior a ociosidade na capacidade instalada do sistema elétrico).
SERVIÇO "A"
A partir das informações acima, o Serviço "A" elaborou a previsão de mercado para o
3.
período 1998/2017, utilizando as seguintes premissas:
Disponibilidade de energia elétrica: não foram consideradas restrições no sistema elétrico para o
atendimento do mercado, nem restrições na oferta de energia;
Demanda reprimida: considerou-se como não-existente;
Crescimento demográfico: previu-se um índice de crescimento demográfico médio anual de 1,2%,
tomando-se como base o Anuário Estatístico do Brasil de 1996;
Política Tarifária: não se considerou diminuição do crescimento do consumo em razão de aumento
de tarifas;
Conservação de energia: não se incluiu na projeção efeitos de campanha publicitária;
Meio Ambiente: não se considerou resultados de legislação ambiental;
Perfil sócio-econômico: previu-se aumento do consumo por consumidor residencial, de acordo com a
tendência histórica, em função da estabilidade econômica, do crescimento da economia e da renda;
Perdas elétricas: projetou-se um redução de até 10%, resultante da instalação de medidores, do
combate à fraude e aos consumidores clandestinos e da execução de obras para melhoria do sistema;
Fator de carga: espera-se uma redução de 10% até 2007, em razão do aumento da participação dos
grandes consumidores no consumo total, de incentivos tarifários e do aumento do consumo médio;
Taxa de atendimento: espera-se, até 2007, melhoria da taxa de atendimento dos domicílios, do
percentual de 77% para 90%;
Autoprodução/conservação : considerou-se como não existente;
Atendimento dos consumidores livres pela CEAL: considerou-se que os consumidores livres,
atuais e futuros, situados na área de concessão da CEAL, continuarão sendo atendidos pela própria
empresa e que essa não procurará consumidores livres fora de usa área de atuação.
As projeções de venda do Serviço "A" constam das tabelas a seguir:
4.
VENDA DE ENERGIA (MWh)
2.
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Suprimento

2001

2000

1999

jun-dez/98

jan-mai/98

1997

Classe de Consumo

do Mofado

431e:e:rotária

Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

29.753

15.226

14.251

30.980

32.642

2002

34.234

35.989

1.658.192

749.791

1.023.219

1.877.022

2.020.289

2.133.115

2.339.313

Residencial

614.976

275.816

403.871

732.974

789.442

849.161

912.183

Comercial

284.088

133.354

173.028

328.826

352.611

377.765

404.310

Industrial

417.002

172.478

257.225

442.376

484.918

495.550

594.668

49.284

36.264

90.111

99.078

104.413

109.439

44.802

66.666

116.005

120.727

125.640

130.754

32.053

65.470

67.499

69.592

71.749

107.039

112.176

Fornecimento

81.036

Rural

107.109

Iluminação Pública

31.448

61.592

Poderes Públicos

88.735

41.089

51.905

97.458

102.136

3.654

1.520

2.207

3.802

3.878

3.955

4.034

1.687.945

765.017

1.037.470

1.908.002

2.052.931

2.167.349

2.375.302

Serviços Públicos
Próprio
Total

12009

12008
46.252

43.985

41.830

39.889

37.739

Suprimento

12007

12006

12005

2004

2003

Classe de Consumo

48.091

50.422

2.494.594

2.659.164

2.834.431

3.008.079

3.171.834

3.356.100

3.547.597

Residencial

978.545

1.048.267

1.121.352

1.197.791

1.277.558

1.354.211

1.435.464

Comercial

432.261

461.628

492.412

524.607

558.205

590.492

624.715

Industrial

637.537

684.301

736.346

781.349

811.038

859.700

911.282

114.526

119.686

124.914

130.206

135.569

146.250

154.032

141.614

147.377

153.375

159.618

166.114

172.875

78.631

81.069

83.582

86.173

88.844

148.617

155.751

Fornecimento

Rural

136.075

Iluminação Pública

117.561

123.204

129.118

135.315

141.810

4.115

4.197

4.281

4.367

4.454

4.543

4.634

2.532.333

2.699.053

2.8'76.261

3.052.064

3.218.086

3.404.191

3.598.019

Serviços Públicos
Próprio
Total

MERCADO

76.267

73.974

Poderes Públicos

(cont)

Suprimento

60.931

58.114

55.428

52.866

63.884

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Classe de Consumo 2010

66.980

70.227

73.631
5.540.686

3.750.235

3.964.667

4.191.584

4.431.720

4.685.850

4.954.800

5.239.438

1.521.592

1.612.887

1.709.660

1.812.240

1.920.974

2.036.233

2.158.407

2.287.911

Comercial

660.992

699.446

740.207

783.413

829.212

877.759

929.219

983.766

Industrial

965.959

1.023.917

1.085.352

1.150.473

1.219.501

1.292.671

1.370.232

1.452.445

179.955

189.531

199.617

210.240

221.427

233.211

219.627

228.566

237.869

Fornecimento
Residencial

Rural
Iluminação
Pública
Poderes
Públicos
Serviços
Públicos
Próprio

179.911

187.234

194.854

202.785

211.038

91.598

94.438

97.365

100.384

103.496

106.704

110.012

113.422

163.227

171.062

179.273

187.878

196.896

206.347

216.252

226.632

4.727

4.821

4.918

5.016

5.116

5.219

5.323

5.430

5.021.780

5.309.665

5.614.317

Total

3.803.101

Classe de Consumo
Fornecimento
Residencial
Comercial
Industrial
Rural
Iluminação
Pública

. 1998

Poderes Públicos
Serviços Públicos
Próprio
Suprimento
Média
Fornecimento
Média Suprimento
Média Geral

170.862

162.229

4.020.095

4.749.734

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7,4%
7,0%
20,0%
4,8%
4,1%

7,3%
6,9%
7,2%
4,6%
4,1%

7,1%
6,8%
7,3%
4,5%
4,1%

7,0%
6,7%
7,6%
4,4%
4,1%

6,8%
6,5%
6,1%
4,2%
4,1%

6,7%
6,4%
3,8%
4,1%
4,1%

6,0%
5,8%
6,0%
7,9%
4,1%

6,0%
5,8%
6,0%
5,3%
4,1%

6,0%
5,8%
6,0%
5,3%
4,1%

3,1%
4,8%
2,0%
4,9%
5,6%

3,1%
4,8%
2,0%
5,1%
9,7%

3,1%
4,8%
2,0%
4,9%
6,6%

3,1%
4,8%
2,0%
5,7%
6,6%

3,1%
4,8%
2,0%
4,9%
6,6%

3,1%
4,8%
2,0%
5,2%
6,1%

3,1%
4,8%
2,0%
5,2%
5,4%

3,1%
4,8%
2,0%
4,0%
5,8%

3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%

3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%

4,9%
5,6%

5,1%
9,6%

4,9%
6,6%

5,7%
6,6%

4,9%
6,6%

5,2%
6,1%

5,2%
5,4%

4,0%
5,8%

4,8%
5,7%

4,8%
5,7%

1999

2000

2001

2002

10,5%
7,8%
3,0%
5,6%
4,1%

7,8%
7,3%
2,9%
5,3%
4,1%

7,7%
7,2%
9,6%
10,0%
4,1%

7,6%
7,1%
2,2%
5,4%
4,1%

3,1%
4,8%
2,0%
-0,9%
6,9%

3,1%
4,8%
2,0%
5,1%
5,9%

3,1%
4,8%
2,0%
5,4%
7,6%

-0,9%
6,8%

5,1%
5,9%

5,4%
7,6%
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2014

2015

6,0%

6,0%

5,8%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

5,8%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%

Classe de Consumo
Fornecimento

2011

2012 -

2013

Residencial

6,0%
5,8%

6,0%
5,8%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

Comercial
Industrial
Rural
Iluminação Pública
Poderes Públicos
Serviços Públicos
Próprio
Suprimento
Média Fornecimento
Média Suprimento
Média Geral

6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

-

4,8%
5,7%

-

2016-

2017

6,0%

6,0%

5,9%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

5,9%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

6,0%
5,9%
6,0%
5,3%
4,1%
3,1%
4,8%
2,0%
4,8%
5,7%
4,8%
5,7%

SERVIÇO "B"
A análise de mercado realizada pelo Serviço "B" dimensionou a demanda por energia
elétrica, projetada para a área de concessão da CEAL, para um período de 10(dez) anos. " Até o ano de
2007, considerou-se a satisfação de toda a procura por energia elétrica observada nas projeções de
mercado elaboradas (...). A partir daí, considerou-se um crescimento uniforme a uma taxa constante de 4%
para todas as classes de consumo."
Assumiu-se que clientes com características de enquadramento no grupo de "Cargas Livres
em Potencial" continuarão sendo atendidos pela CEAL, ao longo do período de projeções, comprando
energia da concessionária.
Tendo em vista que o mercado da CEAL apresenta um perfil de consumo concentrado nas
classes residencial, industrial e comercial, que respondem por aproximadamente 78% das vendas de
energia elétrica, as projeções e análises recaíram especificamente sobre essas classes. Para as demais, o
Serviço "B" adotou as projeções da própria CEAL.
Em termos macroeconômicos, considerou-se um cenário, para a economia alagoana, de
crescimento a médio prazo, pouco superior aos níveis esperados para o total do país. O PIB cresceria
paulatinamente, partindo de 2% ao ano, em 1998, até alcançar a taxa de 5% ao ano, a partir de 2001,
quando mantém-se estável durante o resto do período projetado (2007). O ritmo de crescimento seria
compatível com as previsões para todo o Nordeste, que apresenta potencial de crescimento reprimido, com
indicadores de desenvolvimento diferenciados em relação a todo o país.
Relativamente à população alagoana, projetou-se um crescimento de 1% ao ano, compatível
com o cenário de crescimento econômico.
A partir dos dados históricos e do cenário adotado, o Serviço "B" chegou às seguintes
projeções de vendas:
-,
DISCRIMINAÇÃO

Jun-Dez/98

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

RESIDENCIAL

380.181

686.853

731.392

786.760

845.676

908.346

974.985

1.045.822

INDUSTRIAL
COMERCIAL

259.137
175.624

473.176
317.292

487.727
337.866

502.999
363.443

519.487
390.660

536.799
419.610

554.978
450.394

574.065
483.117

RURAL

57.570

101.550

105.020

114.041

118.450

123.100

128.090

133.290

PODERES PÚBLICOS

44.001

79.203

82.371

85.666

89.093

92.568

95.886

99.641

119.582

122.641

125.805

128.745

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SERVIÇO PÚBLICO

63.180

111.016

113.791

116.636

55.803

98.064

100.505

103.018

112.928

125.610

131.916

136.269

3.758

3.796

3.834

3.872

3.911

2.128

CONSUMO PRÓPRIO
SUB-TOTAL
FORNEC DIRETO
VENDAS EM GROSSO
TOTAL DAS VENDAS

3.684

3.721

1.037.624

1.870.838

1.962.393

2.076.321

2.199.672

2.332.508

2.465.926

2.604.860

21.551
1.059.175

39.853
1.910.691

44.960
2.007.353

46.822
2.123.143

48.930
2.248.602

51.128
2.383.636

53.431
2.519.357

55.834
2.660.694

VENDAS (111Wh) (cont.)
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DISCRIMINAÇÃO

1.201.063

1.121.097

RESIDENCIAL

1.461.277

2027

2022

2017

2012

2007

2006

Jati-Mai128

1.777.867

2.163.047

2.631.677

1.140.393

1.347.869

584.077

INDUSTRIAL

594.106

615.150

748.424

910.572

1.107.850

COMERCIAL

517.890

554.831

675.036

821.285

999.219

1.215.702

526.804

RURAL

138.690

144.030

175.235

213.200

259.390

315.587

136.755

PODERES
PÚBLICOS
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
SERVIÇO PÚBLICO

103.228

106.841

129.988

158.151

192.415

234.102

101.444

131.954

135.263

164.568

200.222

243.601

296.378

128.430

140.643

145.003

176.418

214.640

261.142

317.719

137.678

3.950

3.990

4.854

5.906

7.186

8.743

3.788

CONSUMO
PRÓPRIO
SUB-TOTAL
FORNEC DIRETO
EM

VENDAS
GROSSO
TOTAL
VENDAS

2.906.171

2.751.558

60.972

58.347

DAS 2.809.905

2.967.143

4.301.842

3.535.801

5.233.849
109.807

90.253

74.182

4.392.096

3.609.983

5.343.656

57.892

133.597

2.817.262

6.501.375

Serviço "B" Período
1998/2007

Serviço "A" Período
199712007

DISCRIMINAÇÃO

2.759.370

6.367.778

RESIDENCIAL

7,6

6,9

INDUSTRIAL

6,9

4

COMERCIAL

7,0

6,9

RURAL

5,3

5,9

PODERES PÚBLICOS

3,1

5,7

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4,1

2,4

SERVIÇO PÚBLICO

4,8

5

CONSUMO PRÓPRIO

2,0

0,9

VENDAS DIRETAS

5,8

5,8

SUPRIMENTO

7,4

7,4

TOTAL DAS VENDAS

5,8

5,8

ANÁLISE DAS PROJEÇÕES DE VENDAS DE ENER GIA
O quadro e o gráfico a seguir mostram a evolução do Total das Vendas de Energia
11.
projetadas pelos consultores "A" e "B". Deve ser ressaltado que o período projetivo utilizado pelos
referidos consórcios foram diferentes, todavia tal fato não causa prejuízo à analise, podendo inclusive
enriquecer as conclusões.
Tabela comparando o "Total das Vendas de Energia" do Serviço "A" X Serviço "B"
..• ••,•
Ano

Serviço "A"

Serviço B"

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.802.487
1.908.002
2.052.931
2.167.349
2.375.302
2.532.333
2.699.053
2.876.261
3.052.064
3.218.086
3.404.191

1.037.470
1.910.691
2.007.353
2.123.143
2.248.602
2.383.636
2.519.357
2.660.694
2.809.905
2.967.143
3.085.828

2008

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

202-2
2027 •

Gráfico das vendas:
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Serviço "A:'

Serviço "13"

3.598.019
3.803.101
4.020.095
4.249.698
4.492.651
4.749.734
5.021.780
5.309.665
5.614.300

3.209.261
3.337.632
3.471.137
3.609.983
3.754.382
3.904.557
4.060.740
4.223.169
4.392.096
5.343.656
6.501.375
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Observando o gráfico e a tabela anterior nota-se que as duas consultoras partiram das
12.
mesmas bases (valores históricos da CEAL) para projetarem o total das vendas de energia em MWh. O
Serviço "B", exceto no ano de 1999, foi -mais conservador em suas estimativas que o Serviço "A".
Destaca-se que a demanda de venda de energia esperada pelo Consultor "B" para o ano de 2012 é
praticamente atingida pelo Consultor "A" no ano de 2009, ou seja com três anos de antecedência, e, ainda,
a quantidade de energia vendida na expectativa desse consórcio para o ano de 2017 somente é prevista de
ser atingida pelo Serviço "B" entre os anos de 2022 e 2027.
A divergência da quantidade de energia vendida estimada pelos dois consultores deve-se,
13
principalmente, às premissas que cada Consultor "A" adotou para o crescimento médio do mercado (em
%), entre outras. O objetivo primordial de se analisar o total de vendas de energia consiste em estimar a
receita operacional da empresa, pois essa rubrica é determinada pelo produto daquela rubrica, em MWh,
pela tarifa média, em R$/MWh.
TARIFAS DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇO "A"
O Serviço "A" informou que apesar de o último reajuste de tarifas da CEAL ter ocorrido
em abril de 1997, optou-se por não incluir reajuste antes da privatização da concessionária, já que as
tarifas médias da empresa são superiores àquelas verificadas em outras empresas de energia.
Como base as projeções, tomou-se as tarifas médias do período jan-mai/98, adicionando-se
o ICMS (alíquota média), conforme tabela a seguir:
Classe de Consumo
Suprimento
Fornecimento
Residencial
Comercial
Industrial
Rural
Iluminação Pública
Poderes Públicos
Serviços Públicos

Jan-mai/98 (com ICMS)
34,67
159,68
134,41
85,82
85,89
81,96
128,47
88,86

Conforme cláusula do contrato que o futuro concessionário assinará com a ANEEL, as
tarifas vigentes são "consideradas suficientes, nesta data, para a adequada prestação dos serviços
concedidos e a manutenção econômico-financeira do contrato."
O consultor "A" utilizou ainda as seguintes premissas referentes às tarifas:
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As tarifas de fornecimento e suprimento serão mantidas constantes durante o período entre 1998 e
2003; somente variações decorrentes do mix de consumidores serão observadas a partir de crescimentos
diferenciados de mercado, por classe de consumo.
Tendo em vista:
que o contrato de concessão prevê que a partir de 2004, a cada processo de revisão (a cada 5 anos),
será fixado um fator X, positivo ou negativo, determinando uma revisão tarifária maior ou menor que o
variação do IGPM-FGV no período;
que o fator X será estabelecido em conformidade com variações na estrutura de custos de mercado e
de estímulos à eficiência, foram adotados os critérios a seguir:
2.1) alterações eventuais nas tarifas de fornecimento da CHESF implicarão revisão das tarifas de
suprimento, anulando o impacto nas margens operacionais da empresa;
2.2) inclusão dos ganhos de produtividade identificados: redução de perdas técnicas e comerciais , de
23,21% em 1997 para 10% ao longo do período avaliado; redução de gastos com mão-de-obra resultantes
de ganhos de produtividade; redução de gastos operacionais relativos ao crescimento anual inferior ao
crescimento do faturamento; fim a RGR (Reserva Global de Reversão) a partir de 2003;
3) dimensionamento de ganhos em Reais, considerando:
3.1) ganhos referentes ao fim da RGR e de reduções da CCC (Contas de Consumo de Combustível) serão
transferidos para as tarifas;
3.2) do total de outros ganhos, 60% proporcionaram diminuição de tarifas de serviço e 40% ficarão com a
concessionária;
Ti nirmefros geraram os se.uintes fatores de redução percentuais (%):
IR
.

- .

Fim tia RGR
Ganhos de produtividade
Total

2014
1,15
1,15

2009
2,19
2,19

2004
1,61
8,04
9,78

Item

.

.

.

.

Utilizando os elementos descritos, foram projetadas as tarifas constantes da tabelaa seguir:

19.

Consumo
34,67

Suprimento
Fornecimento
Residencial

-

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

124,27

112,55

112,62

112,80

113,16

159,68

144,47

144,47

144,47

144,47

134,41

121,61

121,61

121,61

121,61

77,65

77,65

77,65

77,65
77,71

124,24

124,41

124,35

124,99

159,68

159,68

159,68

159,68

159,68

159,68

85,82

134,41
85,82

134,41
85,82

134,41
85,82

134,41

134,41
85,82

85,82

85,82

85,89

85,89

85,89

85,89

85,89

85,89

85,89

77,71

77,71

77,71

81,96

81,96

81,96

81,96

81,96

81,96

81,96

74,15

74,15

74,15

74,15

128,47

128,47

128,47

128,47

128,47

128,47

128,47

116,24

116,24

116,24

116,24

88,86

88,86

88,86

88,86

88,86

88,86

88,86

80,40

80,40

80,40

80,40

Rural

Classe

34,67

123,48

Industrial
Iluminação
Pública
Poderes
Públicos
Serviços
Públicos

34,67

124,11

134,41

Comercial

34,67

-.
de 2008

Fornecimento
Residencial
Comercial
Industrial
Rural
Iluminação
Pública
Poderes
Públicos
Serviços
Públicos

34,67

34,67

34.67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

109,79

109,85

109,90

109,96

139,69

139,69

139,69

139,69

117,58

117,58

117,58

117,58

75,07

75,07

75,07

75,07
75,14

113,18

110,77

110,83

110,89

110,95

111,01

144,47

141,31

141,31

141,31

141,31

141,31

121,61
77,65

118,95
75,95

118,95
75,95

118,95
75,95

118,95
75,95

118,95
75,95

77,71

76,01

76,01

76,01

76,01

76,01

75,14

75,14

75,14

74,15

72,53

72,53

72,53

72,53

72,53

71,70

71,70

71,70

71,70

116,24

113,70

113,70

113,70

113,70

113,70

112,39

112,39

112,39

112,39

80,40

78,64

78,64

78,64

78,64

78,64

77,74

77,74

77,74

77,74

SERVIÇO "B"
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O Serviço "B" adotou, basicamente, as mesmas premissas do Serviço "A", quais sejam:
as mudanças previstas no recolhimento do RGR e no CCC não afetam o resultado da Distribuidora,
uma vez que seus efeitos serão integralmente repassados às tarifas;
as variações dos preços de suprimento, desde que correspondentes à média do mercado, serão
integralmente repassadas às tarifas.
variações de preço suprimento não afetarão o fluxo de caixa da Companhia, considerando-se um
desempenho comercial médio.
as tarifas utilizadas para as projeções são liquidas de ICMS, tendo sido tomado como base os níveis
vigentes atualmente, fixados pela Portaria DNAEE-144, de 17.04.97.
A tabela a seguir contém as tarifas utilizadas nas projeções, expressas em IMMVVh. Deve
21.
ser observado, relativamente à nomenclatura utilizada, para efeito de comparação com as projeções do
Serviço "A", que os termos vendas diretas e vendas em grosso, constantes das demonstrações do Serviço
termos mais adequados:
"B". m
fornecimento e suprimento
,
.
.
,..., resDectivamente.
20.

,

TARIFA
130,19
57,97
92,04
109,60
68,68
108,40
68,30
71,15
34,67

CLASSE
Residencial
Industrial Carga Livre
Industrial Demais
Comercial
Rural
Poderes Públicos
Iluminação Pública
Serviço Público
Consumo Próprio
Vendas em Grosso

..
DISCRIMINAÇÃO

- MW11
Jun-Dez198
130,19

RESIDENCIAL

69,52

INDUSTRIAL

57,97

Grandes

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999
130,19

130,19

130,19

130,19

127,95

127,95

127,95.

69,02

68,96

68,97

68,97

67,79

67,79

67,79

57,97

57,97

57,97

56,97

56,97

56,97

57,97

Consumidores
Tradicionais

92,04

92,04

92,04

92,04

92,04

90,46

90,46

90,46

COMERCIAL

109,60

109,60

109,60

109,60

109,60

107,72

107,72

107,71

RURAL

68,68

68,68

68,68

68,68

68,68

67,50

67,50

67,50

108,40

108,40

106,54

106,54

106,54

PODERES PÚBLICOS

108,40

108,40

108,40

ILUMINAÇÃO

68,30

68,30

68,30

68,30

68,30

67,13

67,13

67,13

PÚBLICA
SERVIÇO PÚBLICO

71,15

71,15

71,15

71,15

71,15

69,93

69,93

69,93

-

-

-

-

-

-

-

-

100,01

99,94

100,36

100,84

101,26

99,89

100,33

100,79

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34.07

34,07

34,07

CONSUMO PRÓPRIO
SUB-TOTAL
FORNECIMENTO
DIRETO
VENDAS
EM
GROSSO
DAS
TOTAL
VENDAS

ISCRIMINAÇAO

103,12

2006

103,02

, 2007

103,34

103,38

102,91

104,30

103,85

103,86

R MWh - CONT.
2017

2012

2022

2027

Jan-Mai/28

RESIDENCIAL

127,95

127,95

127,95

126,43

126,43

126,43

126,43

INDUSTRIAI.

67,79

67,79

67,79

66,98

66,98

66,98

66,98

Grandes
.
Consumidores
. Tradicionais

56,97

56,97

56,97

56,30

56,30

56,30

56,30

90,46

90,46

90,46

89,38

89,38

89,38

89,38
106,43

COMERCIAL

107,71

107,71

107,71

106,43

106,43

106,43

RURAL

67,50

67,50

67,50

66,70

66,70

66,70

66,70

PODERES
PÚBLICOS
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

106,53

106,53

106,53

105,27

105,27

105,27

105,27

67,12

67,12

67,12

66,33

66,33

66,33

66,33
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SERVIÇO PÚBLICO
CONSUMO
PRÓPRIO
SUB-TOTAL
FORNECIMENTO
DIRETO
EM
VENDAS
GROSSO
DAS
TOTAL
VENDAS

69,09

69,93

69,93

69,93

(5611/49

Alene

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

mem,

69,09

69,09

69,09

-

-

-

-

-

-

-

101,23

101,67

101,67

100,46

100,46

100,46

100,46

34,07

34,07

34,07

33,67

33,67

33,67

33,67

104,33

104,79

104,79

103,54

103,54

103,54

103,54

RECEITA OPERACIONAL
SERVIÇO "A"
O Serviço "A" considerou nas projeções de receitas as vendas em KWh e as tarifas, com
22.
ICMS, conforme previsões constantes dos quadros acima. Considerou ainda o faturamento ocorrendo
simultaneamente ao fornecimento ou suprimento. A partir dai, foram feitas as estimativas a seguir:
VENDAS EM R$ 1000
1997

Discriminação

2002

2001

Jun-dez/98

528

494

1.074

1.132

1.187

1.248

1.045

Suprimento

2000

1999

Jan-mai/98

201.364

93.498

127.127

233.516

251.213

266.608

290.329

Residencial

95.640

44.850

64.489

117.039

126.055

135.591

145.654

Comercial

38.074

17.969

23.256

44.196

47.393

50.774

54.341

Industrial

35.515

14.724

22.074

37.963

41.614

42.526

51.032

7.363

4.215

3.115

7.740

8.510

8.968

9.400

9.507

9.894

10.297

10.716

8.411

8.672

8.941

9.218
9.968

Fornecimento

Rural
Iluminação Pública

8.583

3.682

5.464

Poderes Públicos

7.913

4.365

4.118

8.276

3.692

4.612

8.660

9.076

9.512

202.409

94.026

127.621

234.590

252.345

267.795

291.577

35,12

34,67

34.67

34,67

34,67

34,67

34,67

121,44

124,70

124,24

124,41

124,35

124,99

124,11

Serviços Públicos
Total
Média

Tarifa
Suprimento(RS)
Média
Tarifa
Fornecimento (R$)

000 , - CONT
-

Suprimento
Fornecimento
Residencial
Comercial

1.308

1.383

1.450

1.525

1.604

309.998

299.292

319.220

339.310

358.920

156.250

151.447

162.006

173.050

184.574

58.098

56.138

59.882

63.797

67.883

53.133

57.174

60.668

62.974
10.536
11.836

54.711

Industrial
Rural
Iluminação Pública

2007

2006

2005

2004

2003

Discriminação

9.837

9.301

9.708

10.119

11.152

10.501

10.929

11.373

Poderes Públicos

9.504

8.865

9.140

9.423

9.716

Serviços Públicos

10.447

9.906

10.381

10.879

11.402

311.307

300.675

320.670

340.835

360.523
34,67
113,16

Total
Tarifa Média Suprimento(RS)
Tarifa
(RS)

Média

Fornecimento

34,67

34,67

34,67

34,67

124,27

112,55

112,62

112,80

VENDAS (EM R$ 1000) - CONT
Discriminação
Suprimento

1.667

1.748

1.922

1.833

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2.015

2.113

2.215
514.461

379.859

392.962

415.635

439.638

465.049

491.953

195.648

202.848

215.019

227.920

241.595

256.091

268.339

Comercial

71.809

74.308

78.623

83.197

88.046

93.185

97.500

Industrial

66.752

69.209

73.361

77.763

82.428

87.374

91.553

11.366

11.708

12.331

12.988

13.679

14.407

14.999

Fornecimento
Residencial

Rural

Min-mv_120\c:\votos98\003868982.doc\ajf
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Iluminação Pública
Poderes Públicos
Serviços Públicos

10.017

12.539

13.049

13.580

14.133

14.708

15.131

10.101

10.414

10.737

11.070

11.413

11.632
15.306

11.949

12.248

12.836

13.453

14.098

14.775

381.526

394.710

417.467

441.559

467.064

494.066

516.676

Média

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

34,67

Média

113,18

110,77

110,83

110,89

110,95

111,01

109,79

Total
Tarifa
Suprimento
Tarifa
Fornecimento

12.318

VENDAS EM R$ 1000 - CONT.
Discriminação

2017
2.435

2.553

544.272

575.835

609.254

Residencial

284.440

301.506

319.597

Comercial

103.208

109.259

115.673

Industrial

97.046

102.869

109.041

Rural

15.797

16.638

17.523

Iluminação Pública

15.747

16.388

17.055

Poderes Públicos

11.993

12.364

12.748

Serviços Públicos

16.041

16.811

17.618

546.594

578.270

611.807

Fornecimento

111

2016

2015
2.322

Suprimento

Total
Tarifa Média Suprimento
Tarifa Média Fornecimento

34,67

34,67

34,67

109,85

109,90

109,96

Relativamente às outras receitas operacionais -- taxas de serviços (ligação, vistoria,
religação, aferição de medidores etc) e serviços diversos (pedido de estudo de obra, análise de projeto,
manutenção de instalações prediais etc) --, cobrados de consumidores, o Serviço "A" adotou, em todo o
período de projeção, o valor de 1,75% do faturamento de energia.
DEDUÇÕES A RECEITA
O Serviço "A" considerou as seguintes deduções à receita: Taxa de Fiscalização de
Serviços de Energia Elétrica; Quota da Reserva Global de Reversão-RGR; Quota para Conta de Consumo
de Combustível - CCC; Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS.
SERVIÇO "B"
A estimativa de receita operacional baseou-se no produto das vendas de energia estimadas
pelas tarifas projetadas, conforme tabelas apresentadas nos tópicos correspondentes, acima.
O Consultor "B" informa em seu relatório que ao total das vendas de energia elétricas
projetadas (fornecimento e suprimento), foram adicionadas outras receitas operacionais - receitas de
serviços taxados, renda de prestação de serviços e demais receitas operacionais - , "à razão de 4,5% da
receita de venda de energia, patamar este um pouco superior aos níveis atuais (3,5% de jan-mai/98 e 4,2
% em 1997, já excluídas as receitas de cessão de pessoal e demais rubricas esporádicas não projetáveis)
devido ao desenvolvimento de novos negócios, tais como aluguel de postes para outros usos que não
telefonia (uma vez que a CEAL já aluga postes para a TELASA) , publicidade nas contas de energia
elétrica, cobrança de serviços através da conta de energia elétrica, venda de informações cadastrais de
consumidores, etc."
As projeções do Serviço "B" foram as seguintes:
RECEITA OPERACIONAL
, /IMPOSTOS EM R$ 1000
DISCRIMINAÇÃO

Jun-Dez/98

-

1999

2000

2001

2002

RESIDENCIAL

49.496

89.421

95.220

102.428

110.099

INDUSTRIAL

18.016

32.659

33.635

34.693

35.831

. Grandes Consumidores

9.928

18.533

19.150

19.742

20.389

. Tradicionais

8.088

14.126

14.485

14.952

15.442

COMERCIAL

19.248

34.775

37.030

39.833

42.816

RURAL

3.954

6.974

7.213

7.832

8.135

8.929

9.286

9.658

PODERES PÚBLICOS
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SERVIÇO PÚBLICO

3.970

6.977

7.151

7.330

8.035

CONSUMO PRÓPRIO

O

O

O

O

O

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DIRETO

103.769

186.975

196.950

209.370

222.741

747

1.382

1.559

1.623

1.696
224.437

VENDAS EM GROSSO
TOTAL DAS VENDAS

104.516

188.357

198.509

210.993

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

4.703

8.476

8.933

9.495

10.100

109.220

196.833

207.442

220.488

234.537

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA OPERACIONAL (S/ IMPOSTOS) EM R$ 1000
2007

DISCRIMINAÇÃO

2003

2004

2005

2006

RESIDENCIAL

116.227

124.752

133.814

143.443

153.675

36.389

37.621

38.914

40.272

41.699

20.707

21.407

22.143

22.916

23.728

16.771

17.356

17.971

INDUSTRIAL
. Grandes Consumidores

16.213

15.683

. Tradicionais
COMERCIAL

45.200

48.515

52.039

55.784

59.763

RURAL

8.309

8.646

8.997

9.361

9.722

PODERES PÚBLICOS

9.862

10.215

10.615

10.997

11.382

SERVIÇO PÚBLICO

8.784

9.225

9.529

9.834

10.139

CONSUMO PRÓPRIO

o

o

o

o

o

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DIRETO

233.004

247.419

262.550

278.549

295.458

1.988

2.078

280.537

297.536

VENDAS EM GROSSO

1.742

1.821

1.902

TOTAL DAS VENDAS

234.746

249.239

264.452

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

10.564

11.216

11.900

12.624

13.389

245.309

260.455

276.353

293.161

310.925

Jan-Mai128

RECEITA OPERACIONAL

EM R$ 1000

■

2012

2017

2022

2027

RESIDENCIAL

186.969

224.773

273.471

332.720

144.179

INDUSTRIAL

50.733

60.991

74.204

90.281

39.122

28.868

34.706

42.225

51.373

22.262

21.864

26.285

31.980

38.908

16.860

COMERCIAL

72.710

87.412

106.350

129.392

56.070

RURAL

11.828

14.220

17.300

21.048

9.121

20.255

24.643

10.679
9.513

DISCRIMINAÇÃO

. Grandes Consumidores
Tradicionais

16.648

13.848

PODERES PÚBLICOS
SERVIÇO PÚBLICO

12.336

14.830

18.043

21.953

CONSUMO PRÓPRIO

O

O

O

O

O

SUB-TOTAL FORNECIMENTO DIRETO

359.470

432.155

525.782

639.695

277.201

VENDAS EM GROSSO

2.528

3.039

3.697

4.498

1.949

TOTAL DAS VENDAS

361.998

435.193

529.479

644.193

279.150

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

16.290

19.584

23.827

28.989

12.562

RECEITA OPERACIONAL

378.288

454.777

553.306

673.181

291.712

DEDUÇOES A RECEITA
O Serviço "B" considerou em suas projeções as deduções relativas a : Imposto sobre
28
Circulação de Mercadorias -ICMS, Cota para Reserva Global de Projeção - RGR, Cota para Conta de
Consumo de Combustíveis - CCC, e contribuição para o Programa de Conservação de Energia PROCEL.
ANÁLISE DAS PROJEÇÕES DE RECEITA OPERACIONAL
Tabela comparando a Receita Operacional da CEAL: Serviço "A" X Serviço "B"
•••• ....,.../
Ano
1998
1999
2000
2001
2002

Serviço "A'

Serviço , 13'

221.647
234.590
252.345
267 795
291.577

109.220
196.833
207.442
220.488
234.537

Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf
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An o
2009
2010
2011
2012
2013
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Serviçó:`A"
394.710
417.467
441.559
467.064
494.066

.^ té.M .0 "Er
336.297
349.748
363.738
378.288
388.745
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•
,

2004::::::
2 00

..006k,

2001

311.307

245.309

300.675

260.455

320.670
340.835
360.523
381.526

276.353
293.161
310.925
323.362

I4::::::::
:::::108:5.:::::::::::.
:.

1, :a

:::0W.2.:W

20E1
2022
::::::;202;.1:::

516.676
546.594
578.270
611.807

d o "11219

404.295
420.467
437.286
454.777
553.306
673.181

Observação: somente a receita operacional projetada pelo Serviço "A" está com

Como já enfatizado, quando da análise do total de vendas de energia elétrica (MWh) da
CEAL, o consórcio responsável pelo Serviço "B" foi menos otimista que o Consultor "A". Contudo, ao se
considerar as projeções de tarifas esperadas por cada consórcio, nota-se que as projeções de receita
operacional pelo Serviço "A" e "B", ( livre do ICMS - ver gráfico), são quase equivalentes durante o
período projetivo
IV.2.2 - PROJEÇÕES DE CUSTOS
COMPRA DE ENERGIA
SERVIÇO "A"
Segundo o Consultor "A", a tarifa de compra foi obtida com base nos dados observados no
período de janeiro a maio de 1998, conforme tabela abaixo, permanecendo constantes durante todo o
•Produto
Total
de
energia
comprada - MWh
Custo
de Energia
Comprada
RS/MWh
de
Custo
Total
Energia Comprada R$

lan/98 .
210.209

Fêtr198
192.438

- Mar/9g

,

32,61

33,05

32,96

6.885.720

6.360.504

7.102.213

219.496

Mai/.98
203.331

Jaittinail98
1.029.311

32,73

32,73

32,69

6.671.868

6.655.831

33.646.156

..Atir/98..,
302.837

Relativamente às perdas, o Serviço "A" prevê, de acordo com a análise técnico-operacional,
a possibilidade de redução gradual ao nível de 10%, ocorrendo de forma mais acelerada nos primeiros
anos como reflexo das medidas já implantadas: compra de 56.000 medidores, com instalação de 33.000
até agosto de 1998.
A seguir, apresentamos as estimativas do Consultor "A":
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Produto

Produto

2.699.053
Total da Energia Vendida
- MWH
Perdas em % da energia 14,00%
Comprada
439.381
Perdas em MWH
Total da Energia Comprada
- MWH
Custo Energia Comprada
RS/MWH
Energia
Total
Custo
Comprada - R$ 1000
Produto

2.876.261

3.052.064

450.643

443.915

452.438

446.882

2.503.574

2.611.264

2.827.740

2.979.215

32.69

32,69

32,69

32,69

81.837

85.357

92.433

97.385

3.218.086

2010

2009

2008
3.404.191
10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

2.532.333
15,00%

16,00%

17,00%

18,00%

2003

2.375.302

2.167.349

2.052.931

2007

2006

2005

2004

menálw

2002

2001

2000

1999

jun-dez/98

jan-rnai/98

1997

1.908.002
1.037.470
765.017
1.687.945
Total da Energia Vendida MWH
19,00%
21,10%
25,68%
Perdas em °á da energia 23,21%
Comprada
447.556
277.448
264.294
510.072
Perdas em MWH
2.355.558
1.314.918
1.029.311
2.198.017
Total da Energia Comprada
- MWH
32,69
32,69
32,69
31,52
Custo Energia Comprada
RS/MWH
76.999
42.982
33.646
69.284
Total
Energia
Custo
Comprada - R$ 1000

O.

(St"
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3.598.019
10,00%

3.803.101
10,00%

429.786

416.191

397.741

378.243

399.780

422.567

3.138.434

3.306.047

3.468.255

3.615.827

3.782.434

3.997.799

4.225.668

32,69

32,69

32,69

32,69

32,69

32,69

32,69

102.589

108.068

113.370

118.194

123.640

130.680

138.129

2011

Total da Energia Vendida - 4.020.095
MWH
Perdas em % da energia 10,00%
Comprada
446.677
Perdas em MWH
Total da Energia Comprada - 4.466.772
MWH
32,69
Custo Energia Comprada
RS/MWH
146.010
Energia
Total
Custo
Comprada - R$ 1000

4.249.698
10,00%
472.189

4.749.734

4.492.651

10,00%

10,00%
499.183

2017

2016

2015

2014

2013

2012

5.021.780
10,00%

5.309.665
10,00%

5.614.317
10,00%

527.748

557.976

589.963

623.813

5.899.628

6.238.130

4.721.887

4.991.834

5.277.482

5.579.756

32,69

32,69

32,69

32,69

32,69

32,69

154.349

163.173

172.511

182.391

192.847

203.912

SERVIÇO "B"
O Serviço "B" informa que os custos e despesas operacionais foram projetados de acordo
com as práticas contábeis normais do setor de energia elétrica, em conformidade com o plano de contas
estabelecido pela ANEEL.
Relativamente aos custos de compra de energia elétrica para revenda, o Serviço "B"
considerou em suas projeções: os níveis de venda de energia projetados, os níveis de perdas estimados e as
tarifas de compra de energia junto à CHESF, CELPE e ENERGIPE (supridoras). Adotou-se como
premissa que a CEAL atenderá a demanda do sistema de distribuição com a energia suprida pelo mercado.
Da mesma forma que o Consultor "A", o Consultor "B" estimou o índice de perdas do
sistema a partir da análise técnica de suas condições atuais, das medidas e investimentos projetados,
segundo o ritmo de implementação. Para o período de jun-dez/98, adotou-se o índice de perdas atual,
enquanto para os anos seguintes, considerou-se as metas técnicas efetivas, conforme se verifica abaixo:
PERÍODO DE PROJEÇÃO
JUN-DEZ/98
1999
2000
2001
2002
2003 em diante

Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf

PERDAS CONSIDERADAS
22,4%
17,1%
14,3%
13,2%
12,1%
11,0%
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Noite

DISCRIMINAÇÃO

Jun-Dez/98

1999

2000

2001

2002

2003

Perdas Totais do Sistema (%)

22,4%

17,1%

14,3%

13,2%

12,1%

11,0%

Compra Total de Energia(MWh)

1.364.917

2.304.814

Unitário
da
Preço
Comprada (RS/M Wh)
de
Total
Custo
Comprada RS 1000

2.342.302

2.446.017

2.558.136

2.678.243

Energia

31,78

31,78

31,78

31,78

31,78

31,78

Energia

43.377

73.247

74.438

77.734

81.298

85.115

2004

DISCRIMINAÇÃO

11,0%

Perdas Totais do Sistema (%)
Compra
Total
Energia(MWh)
Preço Unitário da
Comprada (RS/MWh)
de
Custo
Total
Comprada R$ 1000

2006

2007

2012

11,0%

11,0%

11,0%

11,0%

11,0%

3.157.197

3.333.868

4.056.160

4.934.939

31,78

31,78

de 2.830.738

2.989.544

Energia

31,78

31,78

31,78

31,78

Energia

89.961

95.008

100.336

105.950

128.905

156.832

Jan-Mai128

2027

2022

DISCRIMINAÇÃO

2017

2005

Perdas Totais do Sistema (%)

11,0%

11,0%

11,0%

Compra Total de Energia(MWh)

6.004.108

7.304.916

3.165.463

31,78
Preço Unitário da Energia Comprada
(RS/MWh)
Custo Total de Energia Comprada R$ 190.811
1000

31,78

31,78

232.150

100.598

ANÁLISE DAS PROJEÇÕES DE ENERGIA COMPRADA
Tabela comparando a "Energia Comprada": Serviço "A" X Serviço "B"
Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Serviço "A"
76.628
76.999
81.837
85.357
92.433
97.385
102.589
108.068
113.370
118.194
123.640

Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf

no
2009
2010
2011
• 2012
2013
2014
2015
2016
2037
2022
2027

Serviço "R"
43.377
73.247
74.438
77.734
81.298
85.115
89.961
95.008
100.336
105.950
110.188
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'
Serviço
130.680
138.129
146.010
154.349
163.173
172.511
182.391
192.847
203.912

'
Servi
114.596
119.180
123.947
128.905
134.061
139.423
145.000
150.800
156.832
190.811
232.150
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O Consultor "B" considerou, em suas projeções, que a nova concessionária terá que
despender menos recursos com a compra de energia que o consultor "A". Essas projeções parecem-nos
compatíveis com a venda de energia e receita operacional esperados pelos consórcios, pois em ambas as
projeções o consultor "B" prevê para essas rubricas valores menores do que as vislumbradas pelo outro
consórcio, fazendo-se necessário, portanto, a estimativa de um menor montante para a energia comprada.
MÃO-DE-OBRA e ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇO "A"
Conforme informa o relatório do Consultor "A", a CEAL implantou um Plano de Incentivo
e um Plano de Desligamento Incentivado- PDI, reduzindo o número de
à Aposentadoria- PIA
empregados de 1.490, em março de 1997, para 1.027, em maio de 1998.
A distribuidora apresenta também alto grau de terceirização: 843 empregos, atualmente,
devendo chegar a 887, incluindo-se licitações em andamento.
Considerando-se o total de 545.000 consumidores e o número total de empregados, obtémse o índice de 285 consumidores por empregado próprio mais terceiros.
A estimativa dos gastos com pessoal utilizou os seguintes critérios:
Considerou-se que o número de empregados da Presidência, Diretoria Administrativa e Diretoria
Econômico-Financeira seria mantido constante durante todo o período de projeção.
Já o número de funcionários da Diretoria Técnica e de Distribuição bem como de serviços
terceirizados teriam um crescimento de forma a permitir que o índice de número de consumidores por
empregado total (próprio + terceiros) possa evoluir até atingir 330 consumidores por emprego, índice
esse já verificado em outras empresas de energia.
O salário médio, por diretoria, foi determinado a partir da folha de pagamento de maio de 1998 e
inclui.
O salário anual foi determinado multiplicando-se por 12 o salário médio mensal.
Os encargos sociais foram calculados em 37% da folha total e estão assim divididos:
20,0%
D. INSS
3,0%
D. SAT — Seguro de Acidentes do Trabalho
1, 5%
SESI
2,5%
Salário Educação
1,0%
SENAI
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0,2%
SENAI Adicional (mais de 500 empregados)
0,6%
SEBRAE
0,2%
INCRA
8,0%
FGTS
Considerou-se ainda uma contribuição sobre a folha de 9,75% para a FACEAL e de 6,50% com
despesas de UNIMED e assistência odontológica.
As despesas finais com o PIA, relativas aos 9 últimos empregados inscritos, e cujos processos
encontram-se em tramitação no INSS, foram incluídas no período de julho de 1998 a agosto de 1999.
41 As projeções do Consultor "A" sobre os gastos com mão-de-obra são as seguintes:
MÃfl-DE-OHRA
E ENCARGOS
S OCIAIS R$
-.....- ~.-.. -. . .PA M....“..../.....

■.-.••■■• ■ • ■

— — — —

..•.ms .ffi....,

Discriminação

,

—

2002

2001

2000

1999

Jun-dez:98

Mai/98
83.222

582.554

998.664

998.664

998.664

998.664

Vice Presidência

284.546

1.991.822

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

Diretoria Econômico Financeira

149.589

1.047.123

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

4.928.838

4.918.512

Presidência

392.316

2.746.212

4.774.061

4.849.273

Diretoria de Distribuição

1.457.501

10.202.507

17.736.211

18.015.631

18.311.224

18.272.861

Total sem Encargos

2.367.174

16.570.218

28.718.556

29.073.188

29.448.346

29.399.657

6.130.981

10.625.866

10.757.079

10.895.888

10.877.873

2.871.214

2.866.467

1.914.142

1.910.978

Diretoria Técnica

875.854

Encargos Sociais ( 37,00%)
FACEAL ( 9,75%)

230.799

1.615.596

2.800.059

2.834.636

Unimed + Seguro t- Assist.
odontológica
Plano de Aposentadoria - PIA

158.188

1.077.064

1.866.706

1.889.757

1.539.558

2.117.840

Total dos gastos com Pessoal

-

2003

Discriminação

45.054.974

cont.

-ORRA E ENCARGOS SOCIAIS R$

2007

2006

2005

2004

45.129.590

44.554.660

46.129.027

26.933.417

3.632.016

-

-

-

998.664

998.664

998.664

998.664

998.664

Vice Presidência

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

Diretoria Econômico Financeira

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

Diretoria Técnica

5.192.913

5.474.820

5.763.704

6.059.007

6.360.134

19.292.294

20.339.612

21.412.850

22.509.936

23.628.662

34.777.227

36.197.080

Presidência

Diretoria de Distribuição
Total sem Encargos

30.693.490

32.022.716

33.384.838

Encargos Sociais ( 37,00%)

11.356.591

11.848.405

12.352.390

12.867.574

13.392.920

2.992.615

3.122.215

3.255.022

3.390.780

3.529.215

2.081.477

2.170.014

2.260.520

2.352.810

FACEAL ( 9,75%)

1.995.077

Unimed + Seguro + Assist. odontológica

Total dos gastos com Pessoal

998.664

998.664

998.664

2013

2012

2011

2010

2009

2008-

Presidência

I

IAIS „
RS cont

-DDiscriminação

55.472.025

53.296.100

51.162.264

49.074.813

47.037.774

-

-

-

-

Plano de Aposentadoria - PIA

998.664

998.664

998.664

Vice Presidência

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

3.414.552

Diretoria Econômico Financeira

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

Diretoria Técnica

6.660.927

6.973.760

7.299.097

7.637.458

7.989.345

8.355.315

Diretoria de Distribuição

24.746.145

25.908.356

27.117.021

28.374.073

29.681.375

31.040.998

Total sem Encargos

37.615.356

39.090.400

40.624.402

42.219.815

43.879.004

45.604.597
16.873.701

Encargos Sociais ( 37,00%)
FACEAL ( 9,75%)
+
Seguro
Unimed
+
odontológica
Plano de Aposentadoria - PIA
Total dos gastos com Pessoal

Assist.

13.917.682

14.463.448

15.031.029

15.621.331

16.235.231

3.667.497

3.811.314

3.960.879

4.116.432

4.278.203

4.446.448

2.540.876

2.640.586

2.744.288

2.852.135

2.964.299

2.444.998
57.645.533
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59.906.038
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64.701.866

67.244.573

69.889.045
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S SOCIAIS RS

-DE-OBRA

cont.

2016
998.664

2017
998.664
3.414.552

998.664

2015
998.664

Vice Presidência

3.414.552

3.414.552

3.414.552

Diretoria Econômico Financeira

1.795.068

1.795.068

1.795.068

1.795.068

Discriminação
Presidência

2014

8.735.917

9.131.744

9.543.411

9.971.539

Diretoria de Distribuição

32.454.979

33.925.525

35.454.916

37.045.463

Total sem Encargos

47.399.179

49.265.554

51.206.611

53.225.286

17.537.696

18.228.255

18.946.446

19.693.356

FACEAL ( 9,75%)

4.621.420

4.803.391

4.992.645

5.189.465

Unimed + Seguro + Assist. odontológica

3.080.947

3.202.261

3.328.430

3.459.644

Diretoria Técnica

Encargos Sociais ( 37,00%)

-

Plano de Aposentadoria - PIA

Discriminação
Total Empregos Próprios

1999

Mai/98

1.039

1.027

81.567.750

78.474.131

75.499.461

72.639.242

Total dos gastos com Pessoal

-

-

2003

2000

2001

2002

1.052

1.066

1.064

1.112

545.134

571.007

597.846

625.623

654.303

683.841

N. de Consumidores / empregado
próprio
Empregos Terceirizados

531

550

568

587

615

615

887

897

908

920

919

960

N. de Consumidores / empregado
total

285

295

305

315

330

330

Número de Consumidores

Discriminação

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total Empregos Próprios

1.161

1.212

1.264

1.316

1.369

1.424

1.481

Número de Consumidores

714.187

745.284

777.072

809.487

841.866

875.541

910.562

615

615

615

N. de Consumidores/empregado
próprio
Empregos Terceirizados
N. de Consumidores / empregado
total

615

615

615

615

1.003

1.047

1.091

1.137

1.182

1.230

1.279

330

330

330

330

330

330

2014

2015

2016

2017

330

NUMERO DE EMPREGADOS cont.
Discriminação

2011

2012

2013

Total Empregos Próprios

1.540

1.601

1.665

1.732

1.801

1.873

1.948

1.107.838

1.152.152

1.198.238

Número de Consumidores

946.985

984.864

1.024.259

1.065.229

N. de Consumidores / empregado
próprio
Empregos Terceirizados

615

615

615

615

615

615

615

1.330

1.383

1.438

1.496

1.556

1.618

1.683

330

330

330

N. de Consumidores / empregado
total

330

330

330

330

SERVIÇO "B"
O Consultor "B" considerou o seguinte em suas projeções:
42.
a partir do quadro atual de empregados, estabeleceu-se a manutenção desse quadro até ser alcançada
índice de produtividade de 550 consumidores/empregado, entendido como satisfatório dadas as
características da CEAL.
a composição do perfil médio de pessoal contratado é de: turmas compostas, cada uma, por 3
eletricistas, 1 motorista-eletricista e um encarregado, a um custo médio mensal de R$ 1.433, 10/pessoa;
1 engenheiro para cada 4 turmas, a um custo médio mensal de R$ 4.215,00.
custo médio anual desse perfil é de R$ 18.787,00 / empregado adicional a ser contratado para atender
ao aumento do mercado.
tendo em vista os salários vigentes na CEAL estarem em um nível superior à média da região e à
nacional, deverá haver redução, estimada em 28%, aproximadamente, de modo a que os salários tenham
valores semelhantes aos observados na ENERGIPE. Previu-se, assim, um ajuste gradativo nos níveis
Min-inv_120\c:\votos98\003868982.doc\ajf
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médios de remuneração do pessoal já existente, equivalente a uma redução de 28% no custo de mão-deobra própria por empregado até 2001, para 50% do quadro de pessoal.
A partir desses parâmetros, o Serviço "B" chegou às seguintes projeções:
43.
,

jun-dez 1998

SERVIÇO "B"
DE
NÚMERO
FUNCIONÁRIOS
PESSOAL
RS 1000

SERVIÇO "B"
NÚMERO
FUNCIONÁRIOS
PESSOAL R$ 1000

2003

2002

2001

2000

1999

2005

2004

1.020

1.020

1.051

1.084

1.118

1.152

1.187

1.222

23.095

37.743

36.487

35.256

36.505

37.152

37.798

38.452

2006

2007
1.293

1.257

DE

39.792

39.116

2022

2017

2012
1.573
45.055

2026

2027

2028

1.914

2.328

2.724

2.833

2.946

51.457

59.247

66.677

68.724

29.522

ANÁLISE DOS GASTOS COM PESSOAL
Tabela comparando os "Gastos com Pessoal": Servico "A" X Servico "B"
(em R$)
Aõ
1998
1999
2000
200
2002
2043
2004::•
2005
2006 .
207
..............

erviçO 4A''
26.933.417
46.129.027
44.554.660
45.129.590
45.054.974
47.037.774
49.074.813
51.162.264
53.296.100
55.472.025
57.645.533

"1 -

23.095.000
37.743.000
36.487.000
35.256.000
36.505.000
37.152.000
37.798.000
38.452.000
39.116.000
39.792.000
40.764.000

2011
2012
2013
2014:
;22,15

Serviço "A
59.906.038
62.256.896
64.701.866
67.244.573
69.889.045
72.639.242
75.499.461
78.474.131
81 567.750

2022

sers4091"
41.774.000
42.825.000
43.918.000
45.055.000
46.237.000
47.466.000
48.745.000
50.074.000
51.457.000
59.247.000
68.724.000

Gastos ( mi lR$)

CEAL
Gastos com Pessoal
80.000
60.000

Serviço A

40.000

E-Serviço B

20.000

o
'1, ir

n•

o

CS'4‘ CS 4 ( §1"
`1, '1 . ir "I •

Ano

Como pode-se observar do gráfico anterior, o Serviço "A" estima que os gastos com
44.
pessoal serão maiores que os projetados pelo Serviço "B" em todo o período projetivo. Tal fato decorre
das premissas referentes a pessoal adotadas por cada consultor, cabendo destacar que o Serviço "A" espera
atingir um índice de 330 consumidores por empregado (próprio + terceiros) e o Serviço "B", para esse
Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf
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mesmo índice, propõe como meta 550 consumidores por empregado. Além disso, o consultor "B" enfatiza
que deverá haver redução de, aproximadamente, 28% dos salários atualmente vigentes na CEAL.
DESPESAS OPERACIONAIS
SERVIÇO "A"
Relativamente a essas despesas, considerou o Serviço "A", tomando como base o período
de janeiro a maio de 1998:
MATERIAIS: estimou-se o crescimento anual dos gastos decorrente do aumento do ativo imobilizado.
SERVIÇOS DE TERCEIROS: utilizou-se nas projeções a mesma metodologia referente aos gastos com
mão-de-obra, supondo-se o crescimento em razão do número de consumidores.
ARRENDAMENTO e ALUGUÉIS: deverão acompanhar o crescimento das vendas.
TRIBUTOS: supôs-se que acompanharão o crescimento das vendas, tendo sido expurgado um pagamento
decorrente de acerto de IPTU, que não deverá se repetir.
OUTROS: abrange outros gastos com despesas legais e judiciais, diárias, indenizações por danos e
assinaturas de jornais e revistas; foram projetados em função do crescimento do número de empregos
próprios, tendo sido expurgado o item "serviços prestados a terceiros" ( trata-se de encontro de contas com
a Prefeitura de Maceió).
As projeções do Consórcio estão apresentadas a seguir:
jan/mai/98

Discriminação

1.923.600

1.374.000

Material
Serviços
Terceiros
Arrendamentos,
aluguéis
Tributos

jun-dez/98

de

Outros

3.429.562

3.425.851

3.416.494
14.122.450

5.435.000

7.609.000

13.191.321

13.358.520

13.535.397

13.512.442

517.968

725.155

1.315.894

1.415.847

1.494.758

1.638.177

1.746.477

351.112

155.914

282.927

304.418

321.384

352.220

375.506

449.692

799.976

805.208

801.751

800.883

798.696

2.101.920

1.220.250

2.115.482

2.142.296

2.170.662

2.166.980

2.264.807

9.780.000

12.083.611

21.127.568

21.470.641

21.753.514

21.896.553

22.724.429

Seguros
Total

3.444.351

3.421.969

2003

2002

2001

2000

1999

cont.
Discriminação

Serviços
Terceiros
Arrendamentos,
aluguéis
Tributos

3.400.963

3.406.802

Material
de

Total

3.394.443

3.385.502

3.382.384

3.370.626

17.385.928

18.081.373

18.804.615

2.481.450

2.622.889

14.749.145

15.391.350

16.047.825

1.861.459

1.983.674

2.104.920

2.219.421

2.347.772

400.228

426.505

452.574

477.192

504.789

533.530

563.941
787.973

796.430

795.065

793.541

791.979

791.450

790.722

2.365.310

2.468.300

2.573.578

2.680.933

2.788.169

2.899.697

3.015.682

23.579.374

24.465.856

25.366.880

26.274.537

27.203.610

28.169.155

29.165.726

2016

2017

nt

.....-- ----- -- -----____
Discriminação
Material
Serviços de Terceiros
Arrendamentos,
aluguéis
Tributos
Seguros
Outros
Total

2010

3.387.763
16.717.248

Seguros
Outros

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2011
3.350.227

2014

2013

2012
3.329.743

2015

3.300.276

3.267.172

3.224.872

3.173.375

3.112.681

22.878.691

23.793.849

24.745.601

19.556.810

20.339.074

21.152.646

21.998.745

2.772.543

2.930.894

3.098.452

3.275.754

3.463.377

3.661.923

3.872.032

596.118

630.164

666.190

704.312

744.652

787.341

832.516

778.415

771.527

763.788

753.899

741.860

727.671

3.136.311

3.261.763

3.392.234

3.527.923

3.669.039

3.815.802

3.968.434

30.195.214

31.270.053

32.381.325

33.537.693

34.734.530

35.974.150

37.258.936

783.204

SERVIÇO "B"
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As projeções do Serviço "B", estimadas com base no período de janeiro a maio de 1998,
47.
consideraram o seguinte a respeito das despesas operacionais, :
MATERIAIS: deverão evoluir proporcionalmente ao crescimento do mercado atendido; houve redução
de 7% nos valores deste item, incorporando o crédito de ICMS a que a CEAL tem direito, conforme a Lei
Complementar n° 87/96.
SERVIÇOS DE TERCEIROS: deverão crescer de acordo com o quadro de empregados da CEAL.
SEGUROS: foram projetadas para cada ano, em valores correspondentes a 0,25% do ativo imobilizado
existente ao final do exercício anterior.
OUTRAS: supõe-se que crescerão proporcionalmente à evolução do mercado atendido.
Consórcio "B" sua base de projeções é a seguinte:
48
Valor Unitário
(RS/MWh vendido)
40,95
21,80
1,69
7,18
0,43
3,92
75,97

Total do Período
(R$ 1000)
43.377
23.095
1.790
7.609
453
4.153
80.471

Custo/Despesa
Energia Comprada
Pessoal
Materiais
Serviços de Terceiros
Seguros
Outras
Total

1

,

2003

2002

2001

2000

1999

Jun-De7/98

DISCRIMINAÇÃO
MATERIAIS

1.790

3.230

3.393

3.589

3.801

4.029

SERVIÇOS
TERCEIROS
SEGUROS

7.609

13.044

13.447

13.866

14.297

14.737

412

732

738

739

DE

739

741

OUTRAS DESPESAS

4.147

7.481

7.859

8.313

8.804

9.332

TOTAL

13.958

24.486

25.437

26.507

27.640

28.839

00 cont
DISCRIMINAÇÃO

16.534

16.074

730

727

9.864

10.417

11.001

11.617

12.082

12.565

30.035

31.266

32.552

33.886

35.205

36.583

r

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SEGUROS

-

5.641

5.867

6.102

6.346

6.864

7.424

18.599

19.343

20.116

20.921

22.628

24.474

709

708

709

711

717

728

14.699

15.899

17.196

42.677

46.108

49.822

OUTRAS DESPESAS

13.068

13.590

TOTAL

38.016

39.508

41.061

,

SEGUROS

2017

2015

2013

2012

14.134

Jan-Mai/28

2027

2026

2025

2024

2022

710

712

720

-

2011

2010

MATERIAIS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

17.195

15.622

DISCRIMINAÇÃO

MATERIAIS

5.424
17.883

736

OUTRAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO

5.216

15.177

SEGUROS
TOTAL

5.015

4.749

2009

2008

2007

2006

'
4.497

4.258

MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERCEIROS

2005

2004

9.769

10.160

10.566

10.989

4.762

29.777

32.207

33.495

34.835

36.228

15.699

773

837

870

905

9.032

941

OUTRAS DESPESAS

20.922

22.629

23.534

24.475

25.454

TOTAL

60.503

65.442

68.059

70.782

73.613

ANÁLISE DAS DESPESAS OPERACIONAIS (SEM PESSOAL)
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Tabela comparando as "Desp. operacionais sem Pessoal": Servico "A" X Servico "B"
( em R$
1998
»1999;
1000
:
2002
2003

'2004.:

Serviço "Á"

Sãiikeffil!

21.083.611
21.127.568
21.470.641
21.753.514
21.896.553
22.724.420
23.579.374
24.465.856
25.366.880
26.274.537
27.203.610

13.958.000
24.486.000
25.437.000
26.507.000
27.640.000
28.839.000
30.035.000
31.266.000
32.552.000
33.886.000
35.205.000

Ano

Serviço "A'

ervço "B

2

28.169.155

36.583.00-0.

29.165.726
30.195.214
31.270.053
32 381.325
33.537.693
34.734.530
35.974.150
37.258.936

38.016.000
39.508.000
41.061.000
42.677.000
44.358.000
46.108.000
47.928.000
49.822.000
60.503.000
73.613.000

2011
21312
:
214
2016:

2022
^

CEAL
Despesas Operacionais sem Pessoal
40.000
= 30.000
E
20. 000

Serviço A
E— Serviço B

.2 o 000
cn

•

O
'I'?

o
eP4, o4' CP e O0 ct•

CP

io 10 no Ir n•

1.51. rt• 'f*

Ano

Verifica-se, por meio do gráfico e tabela anteriores, que as despesas operacionais, sem
49.
computar os gastos a serem incorridos com pessoal, projetadas pelo Serviço "B", são maiores que as
estimadas pelo outro consultor em todo o período de projeção. Tal fato ameniza, em tese, a diferença
projetada para o total de despesas a serem incorridas pela nova concessionária, haja vista os custos de
pessoal projetados a maior pelo consultor "A".
FV.3 - INVESTIMENTOS FIXOS
SERVIÇO "A"
Segundo informa o Consultor "A", os investimentos foram divididos em quatro blocos:
1.
Investimentos necessários, de imediato, para recuperação do sistema;
Investimentos em equipamentos de teste;
Investimentos em medidores;
Investimentos necessários para fazer face ao crescimento das vendas ao longo das projeções
2.
Foram os seguintes os investimento previstos:
..
Discriminação

Subestações
Medidores
Distribuição

.

78.565

Min-mv_120\c:\votos981003868982.doc\ajf

4.200

2.500

2.500

1.200

11.165
776

805

833

860

3.000

9.779

10.095

9.167

10.340

19.593
212.162

2002

2001

2000

1999

jundez/98

TOTAL
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5.700

372.220

Total

Subestações
Medidores

1.600

2.000

25.420

14.100

15.700

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1.800
16.900

cont.

VE TIMENTOS FIXOS R$
1000 .
,
Discriminação

do MOO

3.700

1.500

61.900

Transmissão

•

3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

3.000

886

910

933

954

972

971

11.346

11.428

11.729

Distribuição

9.214

11.690

11.667

Transmissão

3.200

1.300

2.300

3.200

3.300

3.800

15.800

16.400

17.400

18.000

18.700

19.500

Total

cont.

FIXOS RS 1000
2010

2009

Discriminação

2014

2013

2012

2011

'

5.000

Subestações

4.000

4.000

4.000

4.500

4.500

Medidores

1.010

1.051

1.093

1.136

1.182

1.229

Distribuição

11.390

11.349

11.307

11.564

11.518

11.471

Transmissão

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

20.200

20.200

21.000

21.000

21.500

20.200

Total

cont.

TOS FIXOS R$ 1000

2017

2016

2015

Discriminação

5.000

Subestações

5.000

5.000

Medidores

1.278

1.329

1.383

11.371

11.317

Distribuição

11.422

Transmissão

3.800

3.800

3.800

21.500

21.500

21.500

Total

SERVIÇO "B"
Segundo o Serviço "B", foram observados nas projeções os "investimentos necessários ao
cumprimento das metas de redução de perdas e de distribuição de energia elétrica projetadas na análise de
mercado", cuja definição teve como base a análise técnica, pela Consultora, das necessidades de melhorias
e expansão do Sistema CEAL, no período de dez anos de projeção, considerando-se o programa decenal
de investimentos da empresa.
Após os primeiros dez anos, considerou-se investimentos anuais, "tomando-se por base 6%
da R.O.L. [Receita Operacional Líquida], sendo 1% a título de investimentos em transmissão e 5 % em
distribuição, parâmetros esses considerados suficientes para atender às necessidades de investimentos do
sistema em expansão."
Foram ainda considerados:
Investimentos em eletrificação rural projetados pela CEAL, para os dez primeiros anos, mantendo-se
níveis proporcionais a 1% da ROL., "mas com montante já incluído nos investimentos de distribuição
mencionados anteriormente (5% da ROL)";
Inclusão do crédito de 3,4 % sobre o valor dos investimentos brutos projetados, correspondentes a 7%
da parcela referente a materiais, representativa de 49% do total de investimentos fixos (Investimento
Líquido = Investimento Total x [1-(0,07*0,49)] = Invest. Total x 0,966). O beneficio foi considerado para
todo o período de projeção, conforme previsto pela Lei Complementar n° 87/96.
As projeções do Consórcio "B" são apresentadas a seguir:
6.
, TOTAL

Jun-Dez/98

1999

2000

2001

2002

SU13TRANSMISSÃO

123.038

7.688 •

5.216

3.735

3.383

3.171

DISTRIBUIÇÃO/OUTROS

576.085

10.531

11.756

11.459

11.815

13.544

. DISTRIBUIÇÃO URBANA

447.630

5.827

7.575

7.570

7.914

9.630

. ELETRIFICAÇÃO RURAL

128.456

1.473

2.656

2.914

3.206

3.528

DISCRIMINAÇÃO
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1.603

251

251

251

212

145

REDUÇÃO DE PERDAS

4.738

2.275

1.014

724

483

241

PROBLEMAS AMBIENTAIS

966

705

261

O

O

O

699.124

18.219

16.972

15.194

15.198

16.715

2006

2007

2008
3.058
15.291

. INFRAESTRUTURA DE APOIO

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

.,

2005

2004

2003

DISCRIMINAÇÃO
SUBTRANSMISSÃO

2.325

1.692

2.607

1.410

705

DISTRIBUIÇÃO/OUTROS

12.530

12.853

14.054

14.081

15.242

. DISTRIBUIÇÃO URBANA

8.537

8.498

9.283

8.862

9.511

12.233

. ELETRIFICAÇÃO RURAL

3.868

4.258

4.674

5.132

5.644

3.058

. INFRAESTRUTURA DE APOIO

126

97

97

87

87

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

15.491

15.947

18.349

O

. REDUÇÃO DE PERDAS

O

. PROBLEMAS AMBIENTAIS

•

f

--- - -

2012

DISCRIMINAÇÃO

16.661

14.544

14.855

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

Itt

le° C9PletATIO
Sectetátla do

2017

2022

2026

2027

Jan-Mai/28
O

SUBTRANSMISSÃO

3.578

4.355

5.299

6.199

6.446

DISTRIBUIÇÃO/OUTROS

17.888

21.775

26.493

30.993

32.232

O

. DISTRIBUIÇÃO URBANA
ELETRIFICAÇÃO RURAL
. INFRAESTRUTURA DE APOIO
REDUÇÃO DE PERDAS
. PROBLEMAS AMBIENTAIS
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

14.310

17.420

21.194

24.794

25.786

O

3.578

4.355

5.299

6.199

6.446

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

31.791

37.191

38.679

O

O

26.130

21.466

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS
Tabela comparando os "Investimentos Fixos": Servico "A" X Servico "B"
aa ..• .. ■ 4.,

Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

'
Serviço
5.700
25.420
16.900
14.100
15.700
15.800
16.400
17.400
18.000
18.700
19.500

Min-mv_120\cAvotos98\003868982.doc\ajf

Serviço
18.219
16.972
15.194
15.198
16.715
14.855
14.544
16.661
15.491
15.947
18.349

2009
2010
2011
2012
2013
2014
201$
2016
2017
2022
2027

29

Serviço 'A"
20.200
20.200
20.200
21.000
21.000
21.500
21.500
21.500
21.500

Serviço ``D"
19.083
19.846
20.640
21.466
22.336
23.230
24.159
25.125
26.130
31.791
38.679

I
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An

Plena0

CEAL
Investimentos
30.000
j) 20.000

Serviço A
—e— Serviço B

4

10.000

o

f

vt,

szsN'y

dbb

Ano

•

Extrai-se do quadro e do gráfico acima que ambos os consultores não apresentaram grandes
7.
divergências em suas projeções ao longo do período considerado, exceto referente ao primeiro ano (1999),
em que o montante de investimentos compreendidos nos estudos do Serviço "A" é cerca de 49,7 % maior
do que o contido nos relatórios do Consultor "B".
IV.4 - TAXA DE DESCONTO
SERVIÇO "A"
A taxa de desconto foi fixada pelo Consultor "A" em 11, 44%, tendo sido considerado
1.
nessa definição as taxas utilizadas em outros processos de privatização do setor elétrico no Brasil e o
método d6 -custo médio de capitais " WACC". Tal método estima uma média ponderada do custo de capital
do negócio com base em custos de endividamento, lucros retidos, emissão de ações ruivas etc., podendo
ser representado pela seguinte fórmula:
x %C3°.$)+ (CCP x %CP), onde:
WACC =(
WACC = Custo Médio Ponderado dos Capitais
CC.rs = Custo do capital de terceiros após o pagamento dos impostos sobre a renda
CCP = Custo do capital próprio
%C3 °s = Participação do capital de Terceiros (financiamentos de curto e longo prazos)
%CP = Participação do capital próprio
Adotando uma estrutura de capital composta de 70% de capital próprio e 30% de capital de
terceiros, o Serviço "A" estimou o custo de cada parcela.
Para o custo de capital de terceiros, considerou-se:
custo de capital atual da CEAL(I0% a.a.), ajustado para uma expectativa de inflação de 2,5% ao ano
para 1998, representando uma taxa líquida anual de 7,5% a.a.;
custo de financiamento do BNDES para uma empresa com as características da CEAL , ajustado para
uma taxa de inflação de 4% a.a. no período estimado (20 anos), implicando uma taxa real de 8,75% a.a. ;
custo do financiamento externo, considerando uma variação cambial de 5% a.a., a libor de 5,5% a.a.
e spread de 2,25%, gerando uma taxa de 13, 3% a.a., significando uma taxa real de 7,8%.
Incluindo-se impostos no percentual de 25%, o Consórcio chegou a um custo médio entre
6,56% e 5,85% adotando a taxa de 6,5 % para o custo de capital de terceiros.
O custo de capital próprio foi determinado pelo método Capital Asset Pricing Model —
CAPM, que considera na estimativa o retorno proporcionado pelos investimentos sem risco somado ao
prêmio de risco do país ajustado pelo risco da empresa:
Min-mv_120\c:\votos98\003868982.doc\ajf
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0

CCP = Tsr + Pre,
Onde: CCP = custo de capital próprio
Tsr = taxa de remuneração sem risco
Pre = prêmio de risco da empresa
A taxa de remuneração dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos foi descontada pela
inflação norte-americana. Assim, a partir da taxa de 5,2%, chegou-se a uma taxa real de 3,5%.
O risco Brasil considerou a taxa de colocação dos títulos brasileiros no exterior nos últimos
meses (6% a.a.). A taxa da remuneração sem risco (Tsr) foi calculada em 9,5%.
O prêmio de risco foi estimado por meio da seguinte fórmula:
Pre B = (Pm — Tsr), onde:
Pre = prêmio de risco da empresa
B = indicador do risco da empresa em relação ao mercado
Prm = prêmio de risco do mercado
Tsr = taxa de remuneração sem risco (9,5%)
Comparando o porte da empresa, atividade de distribuição de energia elétrica e a atual
estrutura de custos, o Consórcio "A" adotou um B= 0,80.
O prêmio de risco do mercado (Prm), que significa a rentabilidade esperada pelos
investidores para uma carteira de ações diversificada, foi considerado com base em outros mercados
acionários, dada a instabilidade do mercado brasileiro, sendo adotada a taxa de 14,58%.
Assim, dados os custos de capital de terceiros de 1,95% e o custo de capital próprio de
9,5%, o WACC foi estimado em 11,44%, descontando-se o fluxo de caixa a essa taxa para se chegar ao
valor presente líquido da empresa.
SERVIÇO "B"
O Consórcio "B" utilizou o mesmo método que o Consórcio "A" para estimar a taxa de
desconto, tendo chegado aos seguintes resultados:
Custo médio de endividamento = 11,4%
Custo médio de capital próprio = 19,2%
WACC (taxa de desconto média) = 12,4%
COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE DESCONTO
A tabela abaixo contém os principais parâmetros utilizados pelos consultores para estimar
a
TAXA DE DESCONTO
Taxa livre de risco nominal
Inflação americana
Taxa livre de risco real
Beta não-alanvacado- merc. inter.
Beta alavancado — merc. Brasileiro
Prêmio de risco do mercado
Taxa média de mercado
Risco Brasil
Custo médio de endividamento
Endividamento
Endividamento/capital próprio
Aliquota de tributação do resultado
Custo do capital próprio
Taxa de Desconto Média

SERVIÇO "A"

SERVIÇO "B"

5,2%
1,7%
9, 5%

6,7%
2,0%
4,7%
0,47
0,92
10,3%
15,0%
5,0%
11,4%
59,0%

11,08%
14,58%
6,0%
6,5%
30%
42,8%
25%
13,56%
11,44%

.

33,0%
19,2%
12,4%
•

Nota: O Serviço "A" considerou (3=0,80, não fazendo a distinção entre I alavancado e não-a avanca o

Verificamos que, apesar das divergências significativas entre os parâmetros utilizados para
a definição da taxa de desconto, os consultores chegaram a percentuais relativamente próximos, sendo a
taxa do Serviço "B" maior que a do "A". A taxa de desconto utilizada pelo Serviço "A" para o cálculo do
valor presente da CEAL está de acordo com a média do setor elétrico (11,02%), segundo tabela constante
do relatório de avaliação econômico-financeira daquele Consórcio.
PREÇO MÍNIMO
SERVIÇO "A"
-
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O Consórcio "A" calculou o valor presente do fluxo de caixa pela soma de duas parcelas: a
1.
primeira, considerando o período de 19 anos e 7 meses de projeção; a segunda, o período de 1999 a 2017
(19 anos). A esse resultado foi adicionado o valor da perpetuidade, que considera o fluxo de caixa do
último ano de projeção repetindo-se indefinidamente a partir do ano posterior. O valor presente, antes dos
ajustes, foi calculado em R$ 492.047.269,00 (quatrocentos e noventa e dois milhões quarenta e sete mil e
duzentos e sessenta e nove reais).
Sobre o valor econômico-financeiro da CEAL, o consultor fez os ajustes a seguir, que não
2.
foram incluídos no fluxo de caixa:
AJUSTES DO ATIVO (+)
Realizável a Longo Prazo
Títulos e Valores Mobiliários a Receber
Gastos a Reembolsar em Curso

RS 8.855.641,00
RS 2.967.176,00
RS 3.530.796,00
RS 2.357.669,00

AJUSTES DO PASSIVO (-)

RS( 31.870.470,00)
RS (4.891.569,00)
RS (26.978.901,00)

Outras Obrigações
Exigível de Longo Prazo

•

la

Foi ainda calculado o valor presente do endividamento, a partir do cronograma de
3.
amortização e de pagamento de juros dos financiamentos e dos parcelamentos existentes na data de 31 de
maio de 1998, conforme resumo a seguir.
VPL — Endividamento

Saldo Maio/98

Taxa de Desconto = 11,44%

VPL Amortização — Financiamentos
VPL Juros — Financiamentos
VPL Amortização — Parcelamento
VPL juros — Parcelamento
VPL — Total

68.457.807

53.915.491
10.349.595
56.815.961
21.338.504
(142.419.550)

79.910.706
148.368.513

Estimou-se também o reflexo do pagamento de juros no Imposto de Renda a Recolher,
calculado em R$ 7.679.196,00.
Por fim, o Serviço "A" adicionou o valor dos ajustes referentes à Auditoria Especial,
realizada pelo Serviço "B", segundo demonstrativo a seguir:
ATIVO(RS)
Consumidores e Revendedores
Outros Créditos
Contas a Receber
Títulos a Receber
Depósitos Vinculados a Litígios
Jurídico

9.720.000
1.677.000
356.000
(consideradas na avaliação)
(3.531.000)
(472.000)
11.690.000

PASSIVO (R$)

(25.242.000)

Fornecedores
Empréstimos
Jurídico
Obrigações Estimadas
Outras Obrigações
VALOR a AJUSTAR (+ ou -)R$

755.000
493.000
24.116.000
(152.000)
30.000
(15.522.000)

Considerados todos os ajustes pertinentes, o Serviço "A" estimou o preço mínimo da
CEAL em R$ 318.770.086 (trezentos e dezoito milhões setecentos setenta mil e oitenta e seis reais).
SERVIÇO "B"
O Serviço "B" avaliou a CEAL, com base no valor presente do fluxo de caixa,
considerando uma taxa de desconto de 12,4% , em R$ 457,2 milhões (quatrocentos e cinqüenta e sete
milhões e duzentos mil reais)
Referido valor foi ajustado pelos itens não-operacionais, conforme se verifica pelas tabelas
abaixo:
AJUSTES DO ATIVO (+)
. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
. INVESTIMENTOS
. IMÓVEIS NÃO OPERACIONAIS

RS

AJUSTES DO PASSIVO(-)

RS

(1.567)
(1.567)

. OUTROS EXIGÍVEIS DE LONGO PRAZO
. RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL
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VPL - Endividamento

(5045‘)

mento"

Taxa de Desconto= 12.4%

(26.815)
(28.751)
(13.882)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM. (CURTO PRAZO)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM. (LONGO PRAZO)
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/CONTR. SOCIAIS (CURTO
PRAZO)
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS/CONTR. SOCIAIS (LONGO
PRAZO)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

(66.133)
(25.412)

Os ajustes considerados somam R$ 147,9 milhões, resultando em um valor econômico para
a CEAL correspondente a R$ 309.261 milhões (trezentos e nove milhões e duzentos e sessenta e um
reais).
A diferença percentual entre o valor proposto pelo Consultor "A" e o proposto pelo
Consultor "B" corresponde ,aproximadamente, a 3%.
PREÇO MÍNIMO FIXADO
O valor adotado pelo Conselho Nacional de Desestatização para fins de fixação de preço
mínimo foi o proposto pelo Serviço "A". O preço mínimo fixado pela Resolução n° 16/98, de 06.10.98,
para o bloco único de ações a serem ofertadas em leilão (86,71% do capital total) corresponde a R$
289.151.190,00 (duzentos e oitenta e nove bilhões, cento e cinqüenta e um mil e noventa reais), incluindose aí o subsídio embutido no valor das ações ofertadas ao empregados
Ressalte-se, que houve alteração posterior de preço, aprovada pelo CND, em decorrência de
aumento de capital deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária (AGE), de 26.10.98, para liquidação
de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS. O preço ajustado, para 100% das
ações, passou para R$ 346.532.939,06 (trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e dois
milhões, novecentos e trinta e nove reais e seis centavos), enquanto o preço mínimo para o bloco de ações
a serem ofertadas em leilão (86,71% do capital total) passou para R$ 310.868.136,96 (trezentos e dez
milhões oitocentos e sessenta e oito mil e cento e trinta seis reais e noventa e seis centavos).
Informamos, a fim de comparação com o preço mínimo fixado, que o valor do patrimônio
líquido ajustado da CEAL, em 31.05.98, correspondia a R$ 111.860.000,00 (cento e onze milhões,
oitocentos e sessenta mil reais) — (Vol. II, fls.40).
V- QUINTO ESTÁGIO
Fazem parte desse estágio os seguintes documentos:
1.
data, valor condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados na adoção de
medidas para saneamento financeiro da Empresa;
data, valor condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em
investimentos ou em inversões financeiras de qualquer natureza, além das previstas na alínea anterior,
realizadas na Empresa por órgãos e entidades públicas ou sob controle, direto ou indireto, do Governo
Federal a partir de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização;
data, valor, condições e forma de pagamento de renúncia contra entidade privada ou pessoa fisica cujo
montante supere um por cento do patrimônio líquido a partir de sua inclusão no Programa Nacional de
Desestatização;
proposta de preço mínimo de venda;
ato de fixação do preço mínimo de venda;
edital de alienação das ações.
Em relação ao item "a", não consta do Edital que tenha havido operação de saneamento
2.
financeiro antes ou após a inclusão no PND.
Em relação aos itens "b" e "c" acima, as informações apresentadas no primeiro estágio
3.
indicam que não ocorreram operações como as descritas anteriormente após a inclusão no PND (fl.22).
As propostas de preço mínimo do Serviço "A" e do Serviço "B" foram apresentadas nos
4.
Relatórios de Avaliação Econômico-Financeira, Volumes III a W e comentadas no Quarto Estágio.
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O Edital de Desestatização, Volume II, apresenta os seguintes elementos (art. 11 da Lei n°
5.
9.491/97):
justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado, item
1.2.2 do Edital, Volume II, fl. 11;
data e ato que determinou a constituição da empresa originariamente estatal ou se, estatizada, data, ato
e motivos que determinaram a sua estatização, item 5.1 do Edital, Volume II, fl. 29;
passivos das sociedades de curto e longo prazo, item 5.14 do Edital, Volume II, fls. 42/43;
situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno
e externo, nos cinco últimos exercícios item 5.14 do Edital, Volume II, fls. 39/43;
pagamentos de dividendos à União ou a sociedades por essa controladas direta ou indiretamente, e
aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela União, nos últimos quinze anos,
item 5.15 do Edital, Volume II, fl. 44;
O sumários dos estudos de avaliação, Capitulo 6 do Edital, Volume II, fl. 45;
critérios de fixação do valor de alienação, com base nos estudos de avaliação, item 6.2 do Edital,
Volume II, fl. 45;
modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, Capitulo 2 do Edital, fls. 16/25.
Em seguida, são apresentados, de foram resumida, alguns trechos do Edital considerados
6.
relevantes para o entendimento do processo de desestatização da CEAL.
Edital n° PND-03/98/CEAL
Objeto do Edital
O objeto do Edital é a alienação de 327.563.703 (trezentos e vinte e sete milhões,
7.
quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e três) ações, representativas de 92,71% (noventa e dois
inteiros e setenta e um centésimos por cento), do capital total da CEAL e a outorga simultânea de nova
concessão de exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos do Contrato de
Concessão.
Do total de ações ofertadas, 321.901.807 (trezentos e vinte e um milhões, novecentos e um
8.
mil, oitocentos e sete) são ações ordinárias e 5.661.896 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil,
oitocentos e noventa e seis mil) são preferenciais. Quanto à titularidade, 74,64% (setenta e quatro inteiros
e sessenta e quatro centésimos por cento) são da ELETROBRÁS e 18,07% (dezoito inteiros e sete
centésimos por cento) da BNDESPAR (item 2.1 do Edital, Volume II, f1.16, com a alteração dada pela
Resolução CND n° 17/98, Volume II, fls.85/87).
O processo de venda foi dividido em duas etapas (item 2.1 do Edital, Volume II, fl. 16,
9.
alterado pelo Comunicado Relevante n° 3/98/CEAL, Volume II, fl. 131):
no leilão, previsto para 03/12/98, serão ofertadas, em bloco único e indivisível, 300.702.148 (trezentos
milhões, setecentos e dois mil, cento e quarenta e oito) ações ordinárias, e o total de preferenciais já
mencionado (5,6 milhões), representativa de 86,71% (oitenta e seis inteiros e setenta e um centésimos por
cento) do capital total;
na oferta aos empregados, serão oferecidas 21.199.659 (vinte e um milhões, cento e noventa e nove
mil, seiscentos e cinqüenta e nove) ações ordinárias, representativas de 6,00% (seis por cento) do capital
total da CEAL, condicionada à efetiva venda das ações ofertadas no leilão.
Preço Mínimo
O CND, por meio da Resolução n° 17/98 (Volume II, fls. 85/87), fixou o preço mínimo de
10.
R$ 346.532.939,06 (trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta
e nove reais, e seis centavos) para a totalidade das ações de emissão da CEAL.
O preço mínimo para o bloco único de ações que serão ofertadas no leilão foi fixado em
11.
R$ 310.868.136,96 (trezentos e dez milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e
noventa e seis centavos). Para a oferta aos empregados, o preço foi fixado em R$ 49,04 (quarenta e nove
reais e quatro centavos) por lote de cem ações (Resolução n° 17/98, Volume II, fls. 85/87, e Comunicado
Relevante n° 3/98/CEAL, Volume II, fl. 131).
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O Comunicado Relevante n° 3/98/CEAL informa também que o preço mínimo e o número
de ações oferecidos em leilão poderão ser aumentados no caso de os acionistas minoritários não exercerem
integralmente seus direitos de subscrição no aumento de capital deliberado pela Assembléia-Geral da
CEAL realizada em 26/10/98. O preço definitivo, de acordo com o Comunicado Relevante, será divulgado
até 30/11/98.
Forma de Pagamento e Liquidação Financeira
O pagamento das ações será feito em moeda corrente do País a vista ou em parcelas. O
pagamento parcelado atenderá ao seguinte:
a) a primeira parcela a vista, equivalente a, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do preço ofertado; b) o
restante em duas parcelas anuais iguais com vencimento em doze e vinte e quatro meses a contar da
transferência das ações.
As condições para o pagamento parcelado, como índice de correção e atraso, estão descritas
no item 2.3.2.3 do Edital (Volume II, fls. 18/19) e no Capítulo 4 Manual de Instrução (Volume II,
fls.112/113).
Pré-identificação
A pré-identificação, que se dará em processo sumário, é obrigatória e destina-se a
verificação, entre outros aspectos, da capacidade de liquidar financeiramente a operação (item 3.3.1 do
Edital, Volume II, fls. 20/23)
Os documentos exigidos na pré-identificação serão analisados pela CLC e em seguida
enviados à ANEEL. Competirá à ANEEL fazer a análise dos interessados de forma a habilitá-los para fins
de transferência do controle da CEAL, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei n°
8.987/95 (item 3.3.2 do Edital, Volume II, f1.23).
Garantia Financeira
Até a data prevista no Cronograma (24/11/98), os participantes do leilão deverão apresentar
à Câmara de Liquidação e Custódia (CLC) uma garantia financeira equivalente a 40% (quarenta por
cento) do preço mínimo (item 3.4 do Edital, Volume II, fl.23).
A CLC será responsável pela confirmação prévia da capacidade de liquidação financeira da
parcela a vista do preço mínimo. Na data prevista no Cronograma (03/12/98), será divulgada a relação dos
pré-identificados.
Para assegurar a boa liquidação financeira do leilão, a CLC exige o depósito a seu favor de
moeda corrente nacional ou de garantias substitutas. Como garantias, serão aceitas Cartas de Fiança
Bancária, Títulos Públicos Federais e Títulos Internacionais. O Capítulo 2 do Manual de Instrução
(Volume II, 105/107) descreve os procedimentos para depósito das garantias.
O Manual de Instrução assegura que, caso não se verifique a boa liquidação financeira da
parcela a vista do leilão, pelo participante vencedor, na data da liquidação financeira, a este serão
imputados todos os emolumentos da CLC e do SENN, bem como ser-lhe-á cobrada uma multa pecuniária
punitiva, em favor dos alienantes, correspondente a 10% do preço mínimo, valores estes que poderão ser
cobrados por meio de execução da garantia financeira. Nesta hipótese, o leilão objeto da inadimplência
será cancelado (Volume II, fl. 103).
Sistemática de Alienação das Ações
O leilão será dividido em duas fases. Na primeira fase serão recebidos os envelopes com as
propostas de todos os participantes. Uma vez identificado o maior lance e respeitado o preço mínimo, caso
nenhum dos demais envelopes contenha lance igual ou superior a 90% (noventa por cento) do valor do
maior lance, este será declarado vencedor.
Para que aconteça a segunda fase, é necessário que se verifiquem as seguintes condições:
conhecido o maior lance, e respeitado o preço mínimo, havendo empate no seu valor, irão para a
segunda fase somente os participantes empatados no maior lance;
conhecido o maior lance, sem empate no seu valor, havendo lance(s) igual(is) ou superior(es) a 90%
(noventa por cento) do valor do maior lance, passarão à segunda fase o participante do segundo maior
lance juntamente com o titular do maior lance;
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c) na hipótese da alínea anterior, havendo empate no segundo maior lance, passarão à segunda fase,
juntamente com o titular do maior lance, os participantes empatados no segundo maior lance.
Na segunda fase, somente com os classificados na primeira fase, o leilão prosseguirá a viva
voz, com lances sucessivos acima do valor do maior lance e será declarado vencedor o participante que
ofertar o maior lance. Caso não haja maior lance, será declarado vencedor o titular do maior lance na
primeira fase e, no caso de empate no maior lance, o Diretor do leilão procederá a sorteio para declarar o
vencedor (item 3.6 do Edital, Volume II, fls. 24/25 e Comunicado Relevante n° 2/98/CEAL, Volume II, fl.
129).
Minuta do Contrato de Concessão
O Contrato de Concessão é o contrato a ser celebrado entre o Poder Concedente (União) e a
CEAL, com a interveniência do novo grupo de controle, que tem por objeto regular as condições de
exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica pela CEAL (Volume II, fls.49/73).
A minuta de contrato foi elaborada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico.
VI- AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO ESTÁGIOS
O Tribunal definiu, na Instrução Normativa n° 07, de 29/11/94, a sistemática que seria
seguida na fiscalização dos processos de privatização de empresas incluídas no Programa Nacional de
Desestatização.
No §1° do art. 3° da I.N. n° 07/94 ficou estabelecido que a fiscalização dos processos de
privatização será dividida em estágios, mediante a análise dos documentos e informações próprios de cada
estágio.
Em atendimento ao disposto art. 3 0 , §2°, da referida I.N., o BNDES encaminhou a
documentação relativa aos cinco estágios.
A análise desses documentos e informações permite-nos afirmar que, na condução desses
estágios do processo de desestatização da CEAL, foram cumpridas a Lei n° 9.491/97, a Lei n° 8.666/93, o
Decreto n° 2.594/98 e a I.N. n° 07/94.
Especificamente no que diz respeito a avaliação econômico-financeira realizada pelos
consórcios responsáveis pelos Serviços "A" e "B", não verificamos divergências significativas quanto às
premissas e projeções de receitas, custos/despesas e investimentos.
Os parâmetros utilizados para a definição da taxa de desconto, embora bastante diferentes,
conduziram a taxas relativamente próximas ( diferença dei ponto percentual), não comprometendo as
propostas de preço, havendo diferença entre a avaliação do Serviço "A" e a do Serviço "B" de apenas
3%, aproximadamente.
Relativamente aos disquetes encaminhados pelo BNDES com as avaliação econômicofinanceira da CEAL, visando atender a determinação do Tribunal neste sentido, constante da Decisão N°
464/98 - TCU —Plenário, prolatada na Sessão Extraordinária de 27.07.98, observamos que não contêm a
modelagem matemática associada ao cálculo do valor da empresa; portanto, consideramos não satisfatório
o cumprimento da referida Decisão.
VII- CONCLUSÃO
Em face do exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao conhecimento do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça, propondo que sejam aprovados os procedimentos relativos ao
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágios do processo de desestatização da Companhia
Energética de Alagoas — CEAL, sem prejuízo da seguinte determinação ao BNDES:
• Nas próximas privatizações, faça constar, em meio magnético, toda a modelagem matemática
associada à avaliação econômico-financeira, a cargo dos Serviços "A" e "B", de modo a ser cumprido
integralmente o disposto no item 8.2.2 da Decisão n° 464/98-TCU —Plenário, proferida na Sessão
Extraordinária de 27.07.98."
É o relatório.

Min-mv_120\c:\votos98\003868982.doc\ajf

36

b

100

f'N'tj

Elenk
Seu atada do

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

VOTO

A partir da segunda metade da década de 80, foi desacelerada, sobretudo por falta de recursos para
investimento, a expansão do setor elétrico brasileiro, ocorrendo generalizada reprogramação nas obras de
geração. As possíveis conseqüências negativas foram atenuadas por dois fatores: o longo período
recessivo que viveu o Pais, contendo a evolução do consumo de eletricidade, e a existência de sobras na
oferta de energia elétrica, cuja absorção foi prejudicada pelas incertezas quanto ao rumo da economia
nacional
Com a estabilidade econômica alcançada recentemente, este quadro mudou radicalmente. A
economia apresentou, a partir de 1994, forte aceleração, revelando seu potencial de crescimento, cuja
realização pressupõe que se eliminem fatores inibidores, como, por exemplo, o estrangulamento da oferta
de infra-estrutura, particularmente de energia elétrica. Persiste, ainda, a carência de recursos financeiros,
problema que impõe certa lentidão na retomada da expansão e cuja solução se encontra no aporte de
recursos da poupança privada.
Neste contexto, em 1995, o Governo incluiu as concessionárias federais supridoras de energia
elétrica no Programa Nacional de Desestatização - PND, demonstrando, claramente, sua decisão de retirarse da exploração direta das atividades inerentes aos serviços públicos de eletricidade.
Contudo, a concretização deste objetivo demanda um certo prazo e alguns cuidados, sob risco de
haver uma ruptura indesejável no modelo funcional do sistema elétrico, com conseqüências imprevisíveis
sobre o atendimento ao mercado como um todo. A própria Exposição de Motivos do Decreto que incluiu
estas empresas no PND externa esta preocupação.
A privatização do setor elétrico, especialmente no caso brasileiro, por sua abrangência, pelas
dimensões dos ativos envolvidos e pelas características do sistema, envolve providências complexas.
Além disso, exige vultosos recursos da poupança privada
De outro lado, a expansão do sistema, que deverá ser compatível com o desenvolvimento
econômico do País, também requererá, como desde sempre, elevados montantes de recursos, em razão de
seus atributos - investimento contínuo e intensivo em capital.
Com efeito, no passado, investindo-se anualmente uma média de 2% do PI13, o sistema elétrico
brasileiro evoluiu de 6.000 MW instalados, em 1960, para os atuais 57.000 MW, à razão de cerca de 1.500
MW por ano. Para o futuro, se se considerar uma perspectiva de crescimento do consumo de energia
elétrica de 5% a.a., modesta em face do potencial de evolução da economia do País, ainda assim o
mercado demandará a instalação de novos 25.000 MW nos próximos 10 anos, ou seja, o equivalente a
2.500 MW por ano, correspondendo a uma exigência anual de recursos de, pelo menos, R$ 6 bilhões.
Assim, tem-se dois objetivos - privatizar o sistema existente e expandi-lo - que demandam,
simultaneamente, vultosos recursos, estabelecendo-se, portanto, um conflito de prioridades.
É importante observar que, independente da solução técnica que se possa adotar para resolver o
conflito acima apontado, faz-se indispensável, que se tenham regras claras e estáveis quanto à forma e às
condições da prestação dos serviços públicos de energia elétrica concedidos.
Em outras palavras, é evidente a necessidade de se dispor do marco regulatório sob o qual as
relações institucionais e comerciais dos diversos agentes setoriais deverão ser travadas.
Impõe-se, portanto, uma inevitável fase de transição, em que se busquem caminhos que
harmonizem os anseios da privatização e da expansão do sistema com as expectativas do mercado.
Hoje, no setor elétrico, pode-se afirmar:
o potencial de evolução do consumo, ao contrário do passado, é maior do que as projeções com as
quais tem sido planejada a expansão da oferta;
a extinção de todas as concessões de geração cujas obras não haviam sido iniciadas desobrigou as
concessionárias de investir para atender a expansão do consumo (foram, inclusive, interrompidas
ações que visavam à parceria com a iniciativa privada para a conclusão de novas unidades
geradoras),
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a reestruturação institucional e funcional do setor elétrico determina um período de transição até
que o novo marco regulatório esteja consolidado;
o setor encontra-se carente de recursos para investimento, pelo que qualquer mecanismo que
permita a respectiva alavancagem é indispensável.
Observa-se, portanto, que o cerne da questão consiste em atender ao interesse do Governo em
atrair a poupança privada para o setor elétrico sem que haja solução de continuidade na expansão do
sistema. Caso os recursos sejam direcionados apenas para a aquisição dos ativos em serviço, haverá
prejuízo, pelo menos a curto prazo, do atendimento da expansão do mercado. O desate desse nó passa por
solução de compromisso que procure "casar" o problema da expansão com a questão do atendimento do
mercado atual, conjugando novas concessões com as concessões existentes.
De outro lado, cabe assinalar que a experiência da formação de parcerias entre o capital estatal e o
privado, no processo de viabilização da entrada efetiva deste no setor elétrico, tem se demonstrado
extremamente proveitosa.
Com efeito, os casos de sucesso comprovado de introdução de agentes e capitais privados no
segmento de geração são os que envolvem a parceria com as empresas estatais. São exemplos disto, os
projetos hidrelétricos de Igarapava (parceria com a CEMIG), Serra da Mesa (parceria com FURNAS) e Itá
(parceria com a ELETROSUL).
Parece, portanto, que qualquer proposta que pretenda a privatização dos serviços públicos de
energia elétrica deve levar em consideração todos estes aspectos, conciliando, na medida do possível, os
conflitos naturais existentes entre alguns deles.
Feitas essas considerações gerais acerca do contexto atual do setor elétrico brasileiro, passo a
seguir ao exame do processo de privatização da Companhia Energética de Alagoas — CEAL —, empresa
incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio do Decreto n° 2.416, de 10 de
Dezembro de 1997.
A CEAL é uma empresa típica de distribuição de energia elétrica, não possuindo nenhuma
instalação de geração. Sua área de atuação abrange 27.933 Km2 e é composta pelos 101 municípios do
Estado de Alagoas, incluindo os grandes consumidores do estado cujas tensões de fornecimento são 69,0
kV e 13,8 kV, e do suprimento da CELPE.
Do total da energia vendida pela CEAL 97,8% são comprados da CHESF, e o restante da CELPE e
ENERGIPE.
O Sistema CEAL é composto pelo subsistema de subtransmissão (o sistema pertence à CHESF) e
pelo sistema de distribuição. O primeiro, em 69kV, forma a malha de transmissão da CEAL, tendo 1.396,6
km de linhas, passando, posteriormente, para 13,8 kV, que totalizam 472,5 MVA de potência instalada,
distribuída por 27 subestações.
A demanda atual do sistema é de 368 MW, com um consumo mensal de 149.713 MWh (ref
maio/98). Visando atender à demanda futura, reduzir as perdas técnicas e aumentar a confiabilidade da
operação do sistema, haverá, no período entre 1998 e 2007, ampliação de 396,5 km das linhas de
transmissão em 69 kV, o que corresponde a um aumento de 28,4% relativamente à malha atual.
estado de conservação das linhas de transmissão e das subestações é considerado satisfatório,
necessitando, entretanto, de manutenção em linhas e equipamentos.
sistema de distribuição, por sua vez, é constituído por 18.504 km de redes, com um total de
12.888 transformadores e capacidade instalada de 790 MVA. Este sistema se divide em dois outros:
Sistema de Distribuição da Capital e Sistema de Distribuição do Interior, ambos contendo partes do
Sistema de Eletrificação Rural, em que a transmissão é feita nas linhas de tensão de 13,8 kV.
A empresa passou, nos anos de 1996 e 1997, por uma completa transformação em sua estrutura
administrativa, financeira e organizacional.
O primeiro estágio, que compreendeu o período de dezembro de 1996 a julho de 1997,
correspondeu ao início do processo de transferência do controle acionário da empresa, do Estado de
Alagoas para a esfera Federal. Assim, ao amparo da Lei n° 5.851, de 28 de agosto de 1996, o Estado de
Alagoas acordou compartilhar a administração da Companhia com o governo federal, celebrando com a
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ELETROBRÁS, e interveniência do BNDES, contrato de gestão com o objetivo de equacionar a situação
econômico-financeiro e preparar a empresa para a privatização.
A transferência da CEAL para a União ocorreu da seguinte forma:
24.07.97 — O Governo do Estado de Alagoas e a ELETROBRÁS, celebraram CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES, com interveniência do BNDES e da CEAL, por meio do qual a
ELETROBRÁS adquiriu 632.073.667.890 ações ordinárias, representantivas de 50% do capital votante da
CEAL;
15.08.97 — A UNIÃO e o Governo do Estado de Alagoas assinaram contrato de compra e venda
do restante da participação acionária deste último na CEAL, sendo transferidas 558.375.478.153 ações
ordinárias e 412.888.203 ações preferenciais do capital social da empresa. Posteriormente, em
conformidade com a M.P. 1580/97, essas ações foram vendidas à BNDESPAR.
A fiscalização pelo Tribunal de Contas da União dos processos de privatização de empresas
incluídas pelo Governo Federal no Programa de Desestatização — PND, criado pela Lei n° 8.031, de 12 de
abril de 1990, está disciplinada pela Instrução Normativa n° 07/94, que determina o acompanhamento
prévio ou concomitante das diversas etapas do processo licitatório correspondente, a ser realizada em seis
estágios, mediante análise dos seguintes documentos e informações:
I - primeiro estágio: a) razões e fundamentação legal e constitucional da proposta de privatização;
b) Recibo de Depósito de Ações a que se refere o art. 9° da Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990; c)
mandato de que trata o art. 17 do Decreto n° 1.204, de 29 de julho de 1994; d) data, valor, condições,
forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em investimentos ou em inversão
financeira de qualquer natureza, inclusive mediante assunção de débitos, realizada na empresa por órgãos
e entidades públicas ou sob controle, direto ou indireto, do Governo Federal nos 5 (cinco) anos anteriores
à inclusão no Programa Nacional de Desestatização; e) data, valor, condições e forma de implementação
de renúncia de direito contra entidade privada ou pessoa fisica cujo montante supere 1% (um por cento) do
patrimônio líquido nos 5 (cinco) anos anteriores à inclusão no Programa Nacional de Desestatização;
II - segundo estágio: a) processo licitatório para contratação dos serviços de auditoria mencionados
no art. 29 do Decreto n° 1.204, de 29 de julho de 1994;
III - terceiro estágio: a) processos licitatórios para contratação dos serviços de consultoria a que se
refere o art. 31 do Decreto n° 1.204, de 29 de julho de 1994;
IV - quarto estágio: a) relatórios dos serviços de avaliação econômico-financeira e de montagem e
execução do processo de privatização; b) relatório do terceiro avaliador a que se refere o art. 31 do
Decreto n° 1.204, de 29 de julho de 1994, se houver;
V - quinto estágio: a) data, valor, condições, forma de implementação, títulos e meios de
pagamento utilizados na adoção de medidas para saneamento financeiro da empresa; b) data, valor,
condições, forma de implementação, títulos e meios de pagamento utilizados em investimentos ou em
inversões financeiras de qualquer natureza, além das previstas na alínea anterior, realizadas na empresa
por órgãos e entidades públicas ou sob controle, direto ou indireto, do Governo Federal a partir de sua
inclusão no Programa Nacional de Desestatização; c) data, valor, condições e forma de implementação de
renúncia de direito contra entidade privada ou pessoa fisica cujo montante supere 1% (um por cento) do
patrimônio líquido a partir de sua inclusão no Programa Nacional de Desestatização; d) proposta de preço
mínimo de venda; e) aprovação do preço mínimo de venda pela assembléia de acionistas; f) ato de fixação
do preço mínimo de venda; g) edital de alienação das ações; e
VI - sexto estágio: a) preço final de venda; b) prazos, condições e moedas de desestatização
utilizadas para liquidação financeira da operação; c) relação dos adquirentes, com indicação de
nacionalidades e de tipos, preços e quantidades de ações adquiridas; d) data, valor e condições de
financiamentos concedidos aos adquirentes para compra de moedas de privatização no mercado
financeiro; e) contratos formalizados, com manifestação do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização
sobre o fiel cumprimento de seus termos; f) relatório e parecer dos auditores independentes; g) total das
despesas administrativas e promocionais incorridas para realização da operação de privatização.
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A Unidade Técnica ao proceder a análise desses documentos e informações concluiu que, na
condução desses estágios do processo de desestatização da CEAL, foram cumpridas a Lei n° 9.491/97, a
Lei n° 8.666/93, o Decreto n° 2.594/98 e a I.N. n° 07/94.
Especificamente no que diz respeito a avaliação econômico-financeira realizada pelos consórcios
responsáveis pelos Serviços "A" e "B", não foi constatado divergências significativas quanto às premissas
e projeções de receitas, custos/despesas e investimentos.
Quanto aos parâmetros utilizados para a definição da taxa de desconto, embora bastante diferentes,
conduziram a taxas relativamente próximas ( diferença de 1 ponto percentual), não comprometendo as
propostas de preço, havendo diferença entre a avaliação do Serviço "A" e a do Serviço "B" de apenas
3%, aproximadamente.
Relativamente aos disquetes encaminhados pelo BNDES com a avaliação econômico-financeira da
CEAL, visando atender a determinação deste Tribunal, constante da Decisão N° 464/98 - TCU—Plenário,
prolatada na Sessão Extraordinária de 27.07.98, verificou-se que não continha a modelagem matemática
associada ao cálculo do valor da empresa.
Assim, a unidade técnica concluiu pela aprovação dos procedimentos relativos ao primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto estágios do processo de desestatização da Companhia Energética de
Alagoas—CEAL, sugerindo ao BNDES que nas próximas privatizações, faça constar, em meio magnético,
toda a modelagem matemática associada à avaliação econômico-financeira, a cargo dos Serviços "A" e
"B", de modo a ser cumprido integralmente o disposto no item 8.2.2 da Decisão n° 464/98-TCU —
Plenário, proferida na Sessão Extraordinária de 27.07.98.
Considerando que os procedimentos adotados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e social - BNDES visando a privatização da Companhia Energética de Alagoas — CEAL estão
em consonância com a legislação aplicável à espécie no que se refere aos primeiro, segundo, terceiro,
quarto e quinto estágios definidos pela IN/TCU n° 07/94, acolho os pareceres quanto ao mérito e Voto por
que este Tribunal adote a Decisão que submeto à apreciação de Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 9 de dezembro
Marcos inicios Vilaç
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 867 /98 — TCU — PLENÁRIO
1 . Processo n° TC-003.868/98-2
2 . Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND
3 . Unidade: Companhia Energética de Alagoas - CEAL
4 . Responsável: André Lara Rezende
5 . Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Não atuou.
7 . Unidade Técnica: 9 3 SECEX
8 . Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
aprovar os procedimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES
relativos ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágios do processo de desestatização da
Companhia Energética de Alagoas — CEAL, por considerar que os referidos procedimentos estão em
conformidade com a legislação aplicável à espécie, determinando-se ao BNDES que nas próximas
privatizações, faça constar, em meio magnético, toda a modelagem matemática associada à avaliação
econômico-financeira, a cargo dos Serviços "A" e "B", de modo a ser cumprido integralmente o
disposto no item 8.2.2 da Decisão n° 464/98-TCU —Plenário, proferida na Sessão Extraordinária de
27.07.98; e
enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

MARC IS VINICI S VILAÇA
Ministro-Re ator
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Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

GRUPO 1— CLASSE V — Plenário
TC - 929.660/98-6
Natureza: Auditoria
Entidade: Ministério das Relações Exteriores — Embaixadas do Brasil err
Helsinki, Kiev, Ancara e Atenas.
Responsáveis: Embaixadores José Olympio Rache de Almeida, Máric
Augusto Santos, Luiz Antônio Jardim Gagliardi e João Carlos Pessoa
Fragoso, respectivamente.
Ementa: Relatório de Auditoria. Determinações e recomendações,
Fixação de prazo para cumprimento. Remessa de cópia da Decisão,
Relatório e Voto a diversas autoridades, para ciência e adoção das
providências cabíveis. Acompanhamento das determinações pela 3'
SECEX. Juntada oportuna às contas do Escritório Financeiro de Nova
Iorque — EFNY relativas ao exercício de 1998.

•

RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre auditoria realizada nas Embaixadas do Brasil em Helsinki, Kiev,
Ancara e Atenas, no período de 19.10 a 13.11.1998.
Adoto integralmente o relatório da equipe de auditoria, por mim coordenada, em anexo

Brasília, 9 de dezembro de 1998.

MARCOS VINICIOS AÇA
Ministro-Relat r

o
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

DADOS DAS UNIDADES FISCALIZADAS
NOMES: Embaixadas do Brasil em Helsinki, Kiev, Ancara e Atenas
ENDEREÇOS: Ver Relatórios Parciais
NATUREZA JURÍDICA: Administração Direta — Serviço Exterior
VINCULAÇÃO MINISTERIAL: Ministério das Relações Exteriores
VINCULAÇÃO TCU: 3' SECEX
IDENTIFICAÇÃO NO SIAFI (UG/GESTÃO): 240017/0001
IDENTIFICAÇÃO NA LUJ: Lista n°4

TC N°: 929.660/98-6

1.1. Rol de Responsáveis — Ver Relatórios Parciais

DADOS DA FISCALIZAÇÃO
PROCEDIMENTO: Auditoria
MODALIDADE: Auditoria de conformidade com atenção para aspectos operacionais
ÁREAS FISCALIZADAS:
Execução orçamentária e financeira, recursos humanos, bens móveis e imóveis, veículos,
compras e contratações, recursos materiais e tecnológicos, renda consular e desempenho
operacional.
OBJETO DA FISCALIZAÇÃO:
Gestão dos recursos consolidada nas prestações de contas das diversas dotações concedidas ao
posto, mapa e diário da renda consular, relação das despesas autorizadas, mapas de
acompanhamento da execução orçamentária, contratos trabalhistas, processos de compras e
atividades finalísticas desenvolvidas pela representações brasileiras.
CÓDIGO SPA: MIN-MV/1998-2/00001 e MIN-MV/1998-2/00002
ATO ORIGINÁRIO DA DETERMINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO: Decisão Sigilosa n° 511/98 — TCU —
Plenário (Ata n° 31/98).
MINISTRO RELATOR: Marcos Vinicios Vilaça
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO: Portaria-Presidência N° 443, de 15 de setembro de 1998.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 19.10.1998 a 13.11.1998.

•

PERÍODO ABRANGIDO PELOS EXAMES: 01.01.1997 A 13.11.1998.
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MONTANTE DOS RECURSOS FISCALIZADOS: US$ 6,017,849.60.
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE
COORDENADOR: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
SUB-COORDENADOR: Luiz Henrique Pochyly da Costa, AFCE, matricula 2698-0, Chefe de Gabinete.
MEMBROS E POSTOS AUDITADOS
FUNÇÃO

NOME'

LOTAÇÃO

Marcelo Luiz Souza
da Eira

3127-5

Gabinete do Assessor
de Ministro
Ministro
Marcos
Vilaça
Diretor de
SAUDI
Divisão

Paulo de Tarso
Damásio de Oliveira

2706-5

Sonia Lucia
Imbuzeiro

0773-0

MATR1CULA
Carlos Alberto Batista 0072-8
de Jesus

Gabinete do Assessor
de Ministro
Ministro
Marcos
Vilaça
Secretária
3' SECEX
de Controle
Externo

EMBAIXADAS AUDITADAS
Grécia
Finlândia Ucrânia Turquia

1

1

1

J

1

1

i

i

'Todos AFCE, nível III, Padrão 45.

III SUMÁRIO
ITEM
Introdução
Objetivos da fiscalização
Metodologia
Avaliação de Controles Internos
Avaliação de Gestão
Relatórios parciais
Finlândia
Ucrânia
Turquia
Grécia
Conclusões
Considerações Gerais
Propostas de Encaminhamento
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IV INTRODUÇÃO
OBJETIVOS DA FISCALIZAÇÃO

Desde a instalação das Embaixadas do Brasil em Helsinki, Kiev, Ancara e Atenas, esta é a
primeira auditoria realizada naqueles Postos pelo TCU.
A auditoria ora relatada teve por objetivo a verificação da conformidade dos procedimentos
administrativos levados a efeito pelas Embaixadas, frente aos ditames legais e regulamentares; a
eficiência e economicidade desses procedimentos e, principalmente, a eficácia dos Postos no atingimento
dos objetivos administrativos e finalísticos deles exigidos ou por eles declarados. Cuidou-se neste
trabalho de avaliar a efetividade dos Postos na defesa dos interesses brasileiros nas áreas de atendimento
consular, promoção comercial e intercâmbio cultural, razões de ser da existência do Serviço Exterior
Brasileiro, ao lado da promoção do bom relacionamento entre o Brasil e os demais povos e estados
soberanos.
METODOLOGIA

Os trabalhos foram realizados sob a coordenação do Ministro Marcos Vilaça e sub-coordenação
do AFCE Luiz Henrique Pochyly da Costa, por duas equipes de auditoria, conforme aprovado pelo
Plenário do TCU na Decisão n° 511/98, sendo a primeira equipe, composta pelos AFCE Paulo de Tarso
Damásio de Oliveira e Sonia Lucia Imbuzeiro, responsável pelos trabalhos nos Postos situados na
Finlândia e Ucrânia; e a segunda, composta pelos AFCE Carlos Alberto Batista de Jesus e Marcelo Luiz
Souza da Eira, responsável pelas auditorias nos Postos localizados na Grécia e Turquia.
O desenvolvimento dos trabalhos deu-se com a utilização dos Procedimentos de Auditoria de
Unidades Sediadas no Exterior e do sistema informatizado de apoio à auditoria — PROAUD, instalado em
um microcomputador tipo notebook que serviu às duas equipes.
Os aspectos de caráter operacional avaliados nessa auditoria foram objeto de planejamento com a
utilização da matriz de planejamento (Anexo 2), ajustada, no decorrer dos trabalhos, às realidades
encontradas. A execução dessa avaliação utilizou-se, como instrumental, de entrevistas, reuniões e
observações in loco.
A divisão dos trabalhos em duas equipes resultou em economia de recursos com diárias, uma vez
que, usualmente, as auditorias no exterior são realizadas por equipes de 4 técnicos, além do MinistroCoordenador, que recebem diárias durante todo o período, normalmente de 4 semanas, sendo que neste
caso pagaram-se diárias para três técnicos durante esse mesmo período, o que mais do que compensou o
custo adicional com passagens aéreas, conforme demonstrado no Anexo III do Relatório que
fundamentou a Decisão Plenária que aprovou o plano da presente auditoria (fl. 14 do TC-001.175/98-0).
Acrescente-se, ainda, o fato de que o custo desta auditoria representou apenas 0,026% do
orçamento do TCU para o presente exercício e correspondeu a 1,12% dos valores fiscalizados, mesmo
tendo-se em conta a penúria por que passam as Embaixadas auditadas.
Conhecendo as dificuldades encontradas em auditorias anteriores do mesmo gênero, decorrentes
da exigüidade do prazo para a execução dos trabalhos, procurou-se limitar o número de postos auditados a
quatro, reservando-se, assim, o prazo de cinco dias úteis para os trabalhos de campo em cada embaixada.
A esse respeito, o Ministro Carlos Átila, em Relatório-Voto referente a auditoria realizada em
diversas unidades sediadas no exterior em 1994 (TC-020.991/94-0), assim se manifestou:
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"Em vista da exigüidade do tempo disponível para execução da auditoria, em relação ao
número de órgãos a serem auditados (dezoito dias úteis, para oito repartições e entidades
diferentes), foi necessário adiantar os trabalhos ainda no Brasil e limitar estritamente temas,
áreas e informações a serem analisadas.
Entretanto, a experiência demonstrou que teria sido melhor não incluir tantas unidades a
serem auditaclas em período tão curto. O objetivo de tirar o máximo proveito do investimento com
os custos da viagem e estadia é louvável, porém prejudica a amplitude e a minúcia do trabalho
feito em cada unidade inspecionada. Verifiquei que um levantamento efetuado em apenas dois
dias em Missões Diplomáticas de maior porte, como as que visitei, não tem condições de
abranger todos os setores de atuação da repartição."
Justifica-se, pois, a metodologia adotada, que possibilitou a verificação de aspectos de natureza
operacional e de política externa que, de outra forma, seriam de inviável apreciação.
a

A presença do AFCE Luiz Henrique Pochyly da Costa, Chefe de Gabinete do Ministro Vilaça e
Sub-coordenador da auditoria, durante todo o período da fiscalização foi fundamental para conferir
homogeneidade e consistência ao trabalho, facilitando, inclusive, a feitura deste Relatório que foi
finalizado em tempo recorde neste Tribunal, sem prejuízo, espera-se, para sua qualidade.
A escolha dos Postos auditados, como asseverado no Voto que ensejou a Decisão n° 511/95 —
Plenário Sigilosa, teve como critérios, ao lado do caráter de pioneirismo e de ineditismo, visto que o
Tribunal jamais realizara fiscalizações naquelas repartições diplomáticas, mesmo tendo sido criada a
Embaixada em Helsinki nos idos de 1934, as peculiaridades apresentadas pelos países onde estão sediadas
as unidades, quer por suas ligações com o Brasil, quer pelas mudanças que ocorreram recentemente no
mundo e que estão influenciando destacadamente o relacionamento entre as nações.
AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

Os controles internos empregados nas Embaixadas auditadas são marcados pela pouca utilização
dos recursos de informática disponíveis e pela profusão de controles manuais, estes caracterizados pelo
dispêndio de papel e de trabalho humano e pela baixa confiabilidade.
ito
A sistemática de repasse de recursos aos postos é baseada em adiantamentos de recursos
financeiros, discriminados por dotação orçamentária, sobre os quais o Chefe do Posto deve prestar contas
trimestralmente, em processos individualizados por dotação. Tal procedimento enseja um grande volume
de papéis, consistentes de boletos de câmbio, extratos bancários, recibos e notas fiscais, entre outros,
sempre rubricados pelo Embaixador, um por um, independentemente do valor, ocupando, assim, boa
parte do seu tempo, cujas atenções seriam mais proveitosas se voltadas para as atividades finalísticas da
diplomacia.
Isso sem mencionar o reflexo dessa profusão de papéis na estrutura de controle do Ministério das
Relações Exteriores, a começar pelo Escritório Financeiro de Nova Iorque, responsável pela análise
preliminar dessas prestações de contas, e da Secretaria de Controle Interno do Órgão.
AVALIAÇÃO DE GESTÃO

A gestão dos postos do Itamaraty no exterior espelha, em boa medida, as sistemáticas de
administração e controle estabelecidas pela Administração Central do Órgão. Como já mencionado, os
controles burocráticos acabam por demandar grande parte do tempo útil do corpo de funcionários, em
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc

-4 -

110

to I"

MO

'

Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Marcos Vilaça

cotátla
.27eStlir

(5

(10 Plenário

especial de seus próprios chefes, em detrimento de uma atuação mais profícua na promoção dos interesses
no Brasil nos países em que se faz representar.
Ao lado disso, a carência de recursos humanos, especialmente de diplomatas nos postos,
compromete fortemente sua capacidade produtiva, o que restou nítido à equipe. Há casos onde apenas um
diplomata, o Embaixador, encontra-se em efetivo exercício, ficando nas mãos de auxiliares locais
atribuições estratégicas como o Setor de Promoção Comercial e o Setor Consular.
Resulta desse quadro a existência de postos ensimesmados, atuando em função de sua própria
sobrevivência, com resultados aquém dos desejáveis no que tange às atividades finalísticas do Serviço
Exterior.
A seguir, será tratado, especificamente, cada um dos quatro postos auditados.

•
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RELATÓRIOS PARCIAIS
V.1 FINLÂNDIA
DADOS DA UNIDADE FISCALIZADA
NOME: Embaixada do Brasil em Helsinki
ENDEREÇO: Itãinen Puistotie 4 B 1 — Helsinki - Finlândia

1. . Rol de Responsáveis
Nome: Bernardo de Azevedo Brito
CPF: 075.073.804-91
Cargo: Embaixador
Períodos: 01.01.97 a 18.02.97; 10.03.97 a 08.07.97; 08.08.97 a 29.01.98
Nome: Isís Martins Ribeiro de Andrade
CPF: 042.368.901-00
Cargo: Conselheira
Períodos: 19.02.97 a 09.03.97; 09.07.97 a 07.08.97; 30.01.98 a 23.08.98
Nome: José Olympio Rache de Almeida
CPF: 334.736.767-72
Cargo: Embaixador
Período: a partir de 24.08.98

DADOS DA FISCALIZAÇÃO
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 19/10/1998 a 23/10/1998
PERÍODO ABRANGIDO PELOS EXAMES - 01/01/1997 a 23/10/1998
MONTANTE DOS RECURSOS FISCALIZADOS: US$ 1,328,846.83 (dotações e salários) + US$
55,622.11 (Renda Consular) = US$ 1,384,468.94

•
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Prefeitura de Helsinki

DADOS BÁSICOS
Nome oficial
Superficie (Kmi
Localização
Línguas oficiais
Moeda
Capital
Principais cidades

República da Finlândia
338.150
Norte da Europa
Finlandês e Sueco
Marco finlandês (FIM)
Helsinki
Helsinki, Espoo, Tampere, Turku e Vanta.

Fonte: EIU - The Economist Intelligence Unit - Country Profile. --1(i9 7 /g
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..‘ Republica da Finlândia, localizada na
Peninsula Escandinava, extremo norte da
Europa tem por limites ao norte a Noruega. ao
leste a Rússia. ao sul o Mar Báltico, a oeste o
Golfo da Finlândia e a noroeste a Suécia.
Ocupando uma arca de 338 mil km 2, coberta
em grande parte por florestas de coníferas e
pontilhada por mais de cem mil lagos, o
território finlandês é escassamente povoado por
5,14 milhões de habitantes (1997), concentrados
na região sul do pais, onde se localizam suas
principais cidades, Helsinki, Espoo, "'ampere,
Turku e Vanta. Esse pequena população resulta
numa densidade demográfica de 15,2 habiKm 2 ,
semelhante à do Brasil e uma das menores da
Europa.
As línguas oficiais do pais são o
finlandês e o sueco, mas o inglês é, também,
dominado pela grande maioria da população
jovem da nação, cuja capital. Helsinki. com 525
mil habitantes. situa-se no litoral do Mar
Báltico.
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Fonte: Enciclopédia Virtual Grolier

INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS — 1997*

População (milhões de hab.)
Densidade demográfica (hab/Km 2)
PNB a preços de mercado (US$ bilhões)
PNB per capita (US$)
Crescimento real do PNB (%)
Inflação anual (%)
Reservas internacionais, exceto ouro (US$ bilhões)
Divida governamental geral (% do PNB)
Câmbio (F1M/US$)
Posição no ranking do índice de Desenvolvimento Humano — IDH/ONU

5,14
15,20
611.90
24,500
49
1,2
11.2
60,0
5,19
,

6

Fonte: E1U - The Economist Inteligence Unit - Countty Profile. 1997/8.
*Estimativa EIU.
ASPECTOS POLITICO-ECONÔMICOS
O pais apresenta elevados indicadores económicos e sociais. A expectativa de vida e de 80.2 anos
para as mulheres e de 72.8 anos para os homens. uma das mais elevadas do mundo. Possui. ainda, índice
tendente a zero de analfabetismo e elevados padrões dos serviços de educação. saúde e infra-estrutura
desfrutados pela população. Tudo isso. ao lado de uma renda per capita de USS 24.500 (1996). coloca a
Finlândia na 6' posição do ranking do indice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações
Unidas - 1DH/ONU, versão 1998 1 . classificação na qual o Brasil se encontra em 62° lugar

Fonte: Internei - linp:\\www.undp.org/undp/hdro/98hdilitni
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Essa pujança social funda-se em uma sólida economia baseada nas indústrias de máquinas e
equipamentos pesados, de papel e celulose, química, florestal e de telecomunicações, além de um
dinâmico setor de serviços que juntamente com as atividades agropastoris proporcionaram ao pais um
produto nacional bruto de FM$ 569,4 bilhões em 1996, equivalentes a US$ 125,69 bilhões (US$ 1.00 =
FM$ = 4,59 em 1996).
Contrastando com esses índices positivos, a Finlândia apresenta elevado índice de desemprego
(16,3% em 1996), problema hoje também comum a grande parte dos países da Europa Ocidental.
O país ostenta saudáveis índices macroeconômicos, como a reduzida inflação anual de 1,2%; as
elevadas reservas internacionais (US$ 11,2 bilhões); e o percentual da dívida pública frente ao PNB
(60% - dados de 1997). Tudo isso coroado pela constante e expressiva taxa de crescimento do PNB, que
situou-se na taxa média anual de 3,7% na década de 80, elevando-se para mais de 4% anuais na presente
década, desempenho superior à média dos países europeus.
Essa solidez econômica possibilitou o ingresso da Finlândia na União Européia em 1995, bem
como sua qualificação para adesão ao Euro, a moeda única européia, já em seu lançamento em 1999.
No ano de 1996, a Finlândia teve relevante superávit comercial, da ordem de US$ 11 bilhões,
decorrentes de exportações de US$ 40,5 bilhões e de importações de US$ 29,5 bilhões 2 .
RELAÇÕES BRASIL—FINLÂNDIA

Em relação ao Brasil, aquele país vem apresentando sucessivos superávites comerciais desde
1995, data coincidente com seu ingresso na União Européia e com a consolidação do Plano Real em
nosso país. Conforme pode-se observar no quadro abaixo, o resultado da balança comercial
Finlândia/Brasil evoluiu de um déficit de (US$ milhões) 12,7 em 1994 para superávites de 97,8 em 1995;
152,7 em 1996; 153,2 em 1997; e 58,4 entre janeiro e maio de 1998. Essa inversão de comportamento é
atribuída ao tratamento aduaneiro menos favorável que o Brasil passou a ter a partir do mencionado
ingresso da Finlândia na União Européia, que teve forte impacto negativo sobre as exportações
brasileiras, sobremaneira as de produtos agrícolas.
BALANÇA COMERCIAL BRASIL-F1NLÂNDIA

1996

1997

1998*

Exercício

1994

1995

Exportações para a
Finlândia
Importações da
Finlândia
Total (volume de
comércio)
Saldo
(déficit/superávit)

120.39

107.10

79.89

106.68

49.77

107.67

204.95

232.61

259.89

108.20

228.06

312.05

312.50

366.57

157.97

12.72

-97.85

-152.72

-153.21

-58.43

Fonte: MICT/SECEX/Sistema ALICE
*período de janeiro a maio

Em 1997, os principais grupos de produtos exportados do Brasil para a Finlândia foram, em ordem
decrescente de importância: "Café, chá, mate e especiarias", com 45,9% do total exportado; "Fumo,
tabaco e seus sucedâneos manufaturados" — 9,8%; "Veículos, automóveis, tratores e ciclos" — 8%; "Ferro
2

Fonte: FMI, Direction os Trade Statistics — Yearbook 1997.
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fundido, ferro e aço" — 5%; e "Preparações alimentícias diversas" — 4,6%.
No sentido inverso, os principais grupos de produtos importados daquele país pelo Brasil, no
mesmo ano, foram: "Papel e cartão, obras de pasta celulósica" — 28,1%; "Caldeiras, máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos" — 19,8%; "Máquinas, aparelhos e material elétrico" — 17,7%; e "Veículos,
automóveis, tratores e ciclos" — 6,3%.
O resultado negativo da balança comercial bilateral para o Brasil deve ser sopesado pelo pequeno
intercâmbio comercial entre os dois países, tendo sido a Finlândia responsável por apenas 0,31% do
comércio exterior brasileiro e o Brasil por tão-somente 0,43% do comércio exterior finlandês no ano de
1996.
Contrapõem-se, também, a esses dados negativos, os expressivos e crescentes investimentos
diretos de grupos industriais finlandeses no Brasil, a exemplo do Grupo Valmet nas áreas de
equipamentos agrícolas e industriais; e do Grupo Nolcia na área de telecomunicações, que totalizaram,
entre investimentos e reinvestimentos, US$ 58,02 milhões em 1995. Mais importante que esses valores é
o seu potencial de crescimento, haja vista as manifestações de interesse de industriais finlandeses nas
áreas de mineração, de reflorestamento e de papel e celulose, atividades para as quais aquele país detém
know how internacionalmente reconhecido.
Do ponto de vista geopolítico, a Finlândia, um país cercado por grandes potências como a Rússia,
a Suécia e a Alemanha, tem mantido posição de neutralidade, até como meio de sobrevivência. Apesar
disso, o país participou da 2' Guerra Mundial como aliada das forças do Eixo, o que lhe custou a
imposição de graves indenizações após a derrota do bloco no conflito. Desde então, a posição de
neutralidade voltou a dominar as ações externas do país, comportamento que se materializou na nãoadesão aos acordos militares que polarizaram posições no continente europeu: a OTAN e o Pacto de
Varsóvia. A partir da desintegração do mundo soviético e da adesão da Finlândia à União Européia,
entretanto, essa política encontra-se em processo de revisão, com uma relativa aproximação dos sistemas
ocidentais de defesa, processo que culminou com a assinatura de um acordo-base para a participação do
país na Parceria para a Paz, da OTAN, em maio de 1995.
ACORDOS INTERNACIONAIS

Os principais acordos vigentes entre o Brasil e a Finlândia são os seguintes:
ACORDO PARA A SUPRESSÃO DE VISTOS EM PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS,
ESPECIAIS, DE SERVIÇO E COMUNS, firmado em 26.01.69;
CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO, celebrada
em 16.02.1972;
ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO ECONÔMICA E INDUSTRIAL, concluído em
05 11 1981
ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL E CIENTÍFICA, celebrado
em 02.06.1988; e
ATA SOBRE A MODIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS
SOBRE O RENDIMENTO, concluída em 12.06.1989.
Firmaram, também, os dois países, os acordos a seguir, ainda pendentes de ratificação:
ACORDO PARA A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO DE INVESTIMENTOS, firmado em
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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28.03.1995; e
• CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E IMPEDIR A EVASÃO
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA, celebrada em 02.04.1996, que
deverá substituir o instrumento firmado em 16.02.1972, emendado em 12.06.1989.

A EMBAIXADA DO BRASIL EM HELSINICI

A Embaixada do Brasil em Helsinki foi criada em 1934, com objetivos iniciais vinculados à
representação política, consentâneos com a pouca expressividade econômica, política e militar que aquele
longínquo país detinha no concerto das nações e sua pequena importância relativamente ao Brasil.
Desde então, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Finlândia permaneceram intactas, mesmo
durante a 2' Guerra Mundial, período em que o Brasil manteve um Encarregado de Negócios naquele
país.
O Embaixador em Helsinki acumula a representação do Brasil na Estônia, não havendo, ainda, o
titular do Posto apresentado credenciais ao Governo Estoniano pelo fato de que sua indicação para aquela
função não ter sido, ainda, aprovada pelo Senado Federal do Brasil.
Superando graves desafios como a própria manutenção da soberania frente a nações muito mais
poderosas e com tradições expansionistas, a Finlândia logrou chegar ao final deste século como um país
relevante no contexto internacional, a despeito de sua diminuta expressão populacional e territorial.
Buscando acompanhar a evolução da realidade em que está inserida, a Embaixada Brasileira
carece de ampliar o espectro de sua atuação naquele país, visando ali representar os interesses brasileiros
nas áreas comercial, econômica, política e cultural, sem abandonar a missão original de promover a
amizade entre os dois Estados.
O estreitamento das relações bilaterais vem sendo fortalecido pelas visitas recíprocas de alto nível,
como a do Chanceler finlandês ao Brasil em 1996, a de seu colega brasileiro àquele país em 1997, mesmo
ano em que o Presidente da Finlândia visitou o Brasil, sendo esperada para breve a retribuição da visita
pelo Presidente brasileiro, segundo fontes diplomáticas.
As missões de alto nível dos finlandeses ao Brasil foram acompanhadas de grande número de
empresários, o que está a demonstrar o interesse da classe empresarial daquele país pelo nosso. Após
esses eventos, duas missões oficiais do BNDES estiveram na Finlândia para detalhamento das
possibilidades de intercâmbio comercial nas áreas de tratores, caminhões e equipamentos para a indústria
do papel, bem como para o recém privatizado setor de telecomunicações brasileiro.
As principais atividades do Posto, segundo declarado por seu Titular (fls. 01/15 do Volume I), são
o atendimento a uma comunidade de cerca de 150 cidadãos brasileiros ali residentes, todos em situação
regular frente à legislação local; a divulgação das oportunidades de negócios no Brasil; a disseminação da
cultura brasileira; e a manutenção de contatos permanentes com possíveis fontes de financiamento ao
Brasil.
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No que tange aos meios materiak para o
at nui mento desses objetivos, a Chancelai ia
encontra-se instalada em très andares de um amplo
predio alugado, em bairro central. tendo por
vizinhas as Embaixadas da ltalia. dos Estados
1 'nidos. da Estônia e da Rússia. entre outras.
Nos très andares superiores desse mesmo
prédio funciona a residència do Embaixador. o que.
em sua opinião. constitui vantagem. uni vez que
evita deslocamentos e. consequentemente. poupalhe tempo e recursos financeiros, mas. pela
concepção do projeto de arquiteto italiano voltado
para uso de finlandeses, resulta em espaços ociosos,
de dificil aproveitamento (2 saunas e excessivo
número de instalações sanitárias - 14).
Além disso, a excessiva dispersão dos
diversos setores da Chancelaria causam certo
isolamento dos funcionários, muitos dos quais
trabalham sós em salas exclusivas, espalhadas em
diferentes andares, o que, na opinião da equipe de
auditoria, corroborada por servidores, acaba por
prejudicar o espirito de equipe do Posto.
Embaixada do Brasil em lielsinki
Chancelaria e Residència
Dispõe a Embaixada de très viaturas, sendo duas de representação e uma de serviço, todas em
bom estado de conservação, embora tenha em seus quadros apenas um motorista. o que indica a
necessidade de redução do número de veiculos.
O Posto possui um número satisfatório de computadores em relação a seu quadro de servidores.
sendo 4 de ultima geração e outros 4 ainda em boas condições de uso.
Os recursos humanos do Posto apresentam inexplicável insuficiência. mormente no que tange ao
corpo diplomático. composto de apenas dois membros - o Embaixador e uma Conselheira, na
oportunidade da auditoria, afastada para tratamento de saúde.
Trabalham. também. na Chancelaria. très funcionárias brasileiras do Quadro Permanente do
Itamaratv. uma responsável pelos serviços de contabilidade e tesouraria. outra pelos demais serviços
administrativos e a terceira pelo setor de comunicações.
Além disso. conta. também com 9 funcionários contratados localmente. sendo 6 lotados na
Chancelaria e 2 na Residència_ estando uma afastada para a realização de curso de pós-graduação na
Fundação Getúlio Vargas. em São Paulo. amparada pela legislação trabalhista local, mas com evidente
prejuizo aos serviços, pois se alonga esse afastamento já por seis meses, sem que possa haver contratação
de outro empregado. face às regras de lotação.

Min-mv_l 18/C: \Mcus documentos Rclatono Geral.do,:

- 12 -

118

, rt-

Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Marcos Vilaça

•

(.5 anos

C Secretátla do Plenário
erzir

C,•

4 DETALHAMENTO DOS ACHADOS DE AUDITORIA
4.1. ANÁLISE QUANTO À CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO
1 - Execução Orçamentário-Financeira
1.1 - Quanto ao encaminhamento da Proposta Orçamentária dos Postos - POP
A Proposta Orçamentária dos Postos — POP representa documento essencial para a fixação pela
Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores - SERE dos recursos a serem distribuídos aos
postos diplomáticos, permitindo às Unidades Gestoras Coordenadoras — UGC, após minuciosa análise,
fixar os valores a serem transferidos a cada posto, discriminadamente pelas dotações específicas, sob a
forma de adiantamento.
A Embaixada do Brasil em Helsinki, com base nas despesas realizadas até agosto de 1996,
encaminhou à SERE, em tempo hábil, a proposta orçamentária para o exercício de 1997, realizando
idêntico procedimento quanto aos gastos previstos para o corrente exercício.
Em relação às despesas estimadas por meio da POP e as autorizações concedidas ao Posto,
verificou-se pequenas diferenças percentuais nos adiantamentos concedidos, merecendo destaque apenas
a diferença entre a proposta referente à dotação Equipamento e Material Permanente — EMP e a liberação
de recursos para aquisições, conforme demonstrado a seguir:
01.01 a 31.12.97
POP
12.318,99

POP
5.600,00

Autorização
6.817,64

01.01 a 31.07.98
Autorização
0,00

Embora no presente caso tal diferença esteja representada por valores não tão expressivos,
constata-se a dificuldade da SERE em alocar recursos para atender despesas que poderiam contribuir para
evitar gastos futuros, vez que, por exemplo, não foi autorizado o envio de recursos para recuperação do
mobiliário da Chancelaria, no montante de US$ 4,000.00.
1.2 - Quanto à escrituração das dotações
As despesas realizadas pelo Posto no período auditado envolvem basicamente custos com pessoal,
aluguéis e instalações, conforme evidenciado a seguir
01.01 a 31.07.98

01.01 a 31.12.97

Dotação

US$

US$
Manutenção de Chancelaria MC
Manutenção de Residência —
MR
Comunicações-COM

20,160.00

3,53

9,756.00

4,53

9,600.00

1,69

4,752.00

2,26

13,530.18

2,36

6,279.00

2,91

Pessoal de Apoio da
Chancelaria - PAC
Pessoal de Apoio da
Residência — PAR

40,405.78

7,05

24,347.54

11,31

38,060.00

6,64

26,058.51

12,10
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01.:01• a 31:07.98 :

t#ão

Auxiliares Administrativos AA
Auxilitares Técnicos-AT
Imóvel — Chancelaria-IM
Imóvel — Residência-IM
Residência Diplomática-RD
Transporte e Bagagem-TB
Equipamento e Material
Permanente-EMP
Outros Serviços de TerceirosPessoa Jurídica-OST
TOTAL

103,557.41

18,07

45,482.49

21,13

22,892.59
135,296.00
131,048.00
19,104.00
2,227.37
6,817.64

3,99
23,65
22,87
3,33
0,38
1,19

12,313.15
47,540.00
30,000.00
6,195.00
1,190.00
0,00

5,72
22,09
13,94
2,87
0,55
0,00

30,128.90

5,25

1,278.00

0,59

572,827.87

100

215,191.69

100

Aos totais supra indicados, acrescentam-se, ainda, para efeito de totalização do custo do Posto, os
valores referentes ao pagamento de pessoal do Quadro Permanente do MIRE assim representados:
01.01 a 31.12.97
01.01 a 31.07.98

US$ 401,530.72
US$ 139,296.55
US$ 540,827.27

Cumpre assinalar que esse pagamento está sob a responsabilidade do Departamento de Serviço no
Exterior - DAEx, Unidade Gestora Coordenadora da SERE. O DAEx ao liberar o recurso, autoriza o
Escritório Financeiro em Nova Iorque — EFNY (Unidade Gestora Executora) a efetuar o depósito na
conta mantida por cada servidor no Banco do Brasil S/A — Agência Nova Iorque.
Verifica-se, assim, que o custo total da Embaixada do Brasil em Helsinki atingiu o montante de
US$ 1,328,846.83 no período referido, tendo sido despendidos US$ 974,358.59 no exercício de 1997 e
US$ 354,488.24 no período de janeiro a julho do corrente exercício.
Das despesas mencionadas, cabe destacar:
a) as dotações Pessoal de Apoio da Chancelaria-PAC, Pessoal de Apoio da Residência - PAR,
Auxiliares Administrativos — AA e Auxiliares Técnicos - AT compreendem o total de oito auxiliares
locais que prestam serviço à Embaixada, assim distribuídos:

•

Categoria

Quantidade

PAC
PAR
AA
AT
TOTAL

02
02
03
01
08

Custo mensal da Folha c/
encargos (US$)
3,673.13
3,179.84
6,549.01
1,974.06
15,376.04

Os encargos incidentes sobre a Folha correspondem ao seguro saúde e desemprego, previdência
social, horas extras (somente para as categorias PAC e PAR) e alimentação (somente para a categoria
PAR).
b) Imóveis — por essa dotação foram pagos os aluguéis pela ocupação de imóvel destinado ao
Min-mv_118/C:\Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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funcionamento da Chancelaria e, também, da residência do Embaixador. A dotação Imóveis, em regra,
engloba despesas com condomínio e seguro. No caso da Embaixada em Helsinki, inexistem despesas de
condomínio pelo fato de ser o prédio integralmente alugado pela Embaixada, estando o seguro do imóvel
embutido no preço do aluguel.
1.3 - Quanto às operações de câmbio
As operações de troca de dólares americanos por marcos finlandeses são realizadas no próprio
banco onde a Embaixada mantém suas contas. Não há critérios especiais para as operações de câmbio.
Não existe, naquele país, câmbio paralelo
1.4 - Quanto à Prestação de Contas
Importante assinalar o trabalho desenvolvido atualmente pelo Escritório Financeiro em Nova
Iorque como Unidade Gestora Executora do Ministério das Relações Exteriores no exterior em relação à
prestação de contas das diversas dotações recebidas pelos postos. O EFNY vem exercendo um controle
sistemático, colaborando e orientando as Unidades Gestoras Responsáveis (postos diplomáticos) quanto
aos procedimentos a serem realizados com vistas a racionalização da execução das despesas e do
aperfeiçoamento da gestão orçamentário-financeira e patrimonial desempenhada pelos postos.
O controle dessa forma exercido previne a ocorrência de falhas ou irregularidades que poderiam
macular os atos de gestão dos administradores.
Em relação à contabilização das prestações de contas pela Embaixada do Brasil em Helsinki, a
equipe constatou que durante o exercício de 1997 a escrituração dos recursos financeiros destinados ao
Posto foi realizada por uma Auxiliar Local, de origem finlandesa — Sra. Katariina Pusa, a qual se afastou,
no início de fevereiro do corrente ano, dos serviços da Embaixada sem que houvesse preparado alguém
para substituí-la. Na mesma ocasião, o então Embaixador Bernardo de Azevedo Brito concluía sua missão
naquele Posto. Ficou, assim, a Embaixada com sérias dificuldades para dar prosseguimento às suas
atividades administrativas e contábeis.
Tais atividades foram então desenvolvidas pela Conselheira Isis Martins Ribeiro de Andrade,
cumulativamente com a função de Chefe do Posto Diplomático, por um período de 07 meses.
Esse fato reflete a inconsistência de nossas missões diplomáticas quanto ao desempenho de uma
representação brasileira no exterior, a qual deveria estar voltada, primordialmente, para assuntos ligados à
execução da política externa brasileira.
Além dessa conseqüência, foram as prestações de contas apresentadas ao EFNY repletas de
incorreções, levando o Escritório Financeiro a solicitar em 15 de setembro próximo passado que fossem
refeitas as contas de várias dotações referentes ao 1° e 2° semestre de 1998, a fim de serem corrigidos 40
itens apresentados de forma incorreta.
As alterações foram executadas pela Assistente de Chancelaria Tânia Marques da Silva que,
mesmo sem conhecimento específico da área contábil e financeira, já estava sendo preparada para assumir
essa atribuição. Nos documentos visados pelo atual Chefe do Posto — Embaixador José Olympio Rache de
Almeida, constam as datas de 30.03.98 e 30.06.98, época em que esse ainda não havia assumido suas
funções no Posto.
Indagado sobre essa inconsistência, o Senhor Embaixador informou à equipe que objetivara, com
o segundo documento encaminhado, sanar as falhas apontadas pelo EFNY nas prestações de contas
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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anteriormente apresentadas, e que a data constante dos documentos decorrera de equívoco de seu
preenchimento.
Examinadas as prestações de contas relativas às dotações retromencionadas, verificou-se que:
os Mapas de Acompanhamento da Execução Orçamentária — MAEOR analisados guardam
conformidade com os valores efetivamente gastos nos respectivos períodos;
o Posto tem deixado de remeter o MAEOR à SERE até o dia 05 do mês subseqüente a que
se refere, descumprindo, assim o prazo determinado no item 152 do Guia de Administração dos Postos;
os relatórios de câmbio são emitidos mensalmente e encaminhados à SERE;
no exercício de 1997, foi inscrito em Restos a Pagar o valor de US$ 17,941.17 — dotação
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica OIT/PJ, relativo à Autorização de Despesa n° 8.752, para
custear gastos com a elaboração do manual "Como Exportar para a Finlândia", por empresa de
consultoria local denominada PRODEC, tendo sido liquidado no presente exercício.
Indagada sobre a destinação desse material, a responsável pelo setor informou à equipe de
auditoria que fora encaminhado para o Departamento de Promoção Comercial em Brasília, unidade
responsável por sua divulgação, inclusive no âmbito da Rede Brasileira de Promoção Comercial — Brazil
Trade Net, que será tratada adiante;
os registros contábeis são escriturados em Livro Caixa e, posteriormente, inseridos no
Sistema de Administração dos Postos - ADMP;
os documentos são arquivados em pastas próprias no Setor de Contabilidade;
não existe a necessária segregação de função entre as atividades de Tesouraria e de
Contabilidade, visto que uma só pessoa é responsável pelo controle e guarda dos recursos disponíveis e
ainda da preparação das prestações de contas;
as despesas miúdas de pronto pagamento, assim compreendidas aquelas de valor inferior a
US$ 20.00, e que não possam ser comprovadas mediante faturas, notas fiscais ou recibos passados por
quem de direito, só são admitidas para a realização de despesas à conta das dotações Manutenção de
Chancelaria, Manutenção de Residência, Repatriação e Promoção Comercial, sendo controladas por
livro-caixa utilizado para o registro de dinheiro em espécie. Esse tipo de despesa refere-se ao pagamento
de gorjetas em geral, corrida de táxi, passagens de ônibus e similares, compras em supermercado que só
emite cupom de caixa registradora, sendo relacionadas mensalmente em formulário próprio, visado pelo
Chefe do Posto, com indicação da data, natureza e valor das despesas miúdas realizadas no mês, cujo total
será lançado na ficha contábil da dotação correspondente.
Oportuno, assinalar, que outras despesas inferiores a US$ 20 00, mas de que se disponha de
documento comprobatório, obedecem a mesma sistemática, diferindo, apenas, quanto ao lançamento que
é registrado na ficha contábil da dotação correspondente ao respetivo tipo de despesa.
O procedimento que envolve o controle de tais despesas está previsto nos Capítulos IX e X do
Guia de Administração dos Postos, editado em 1989, e evidencia uma burocracia excessiva e antiquada
que precisa ser abolida com urgência.
•

Corroborando essa constatação, a Equipe destaca o documento referente ao pagamento de
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lavagens de toalhas da Chancelaria, custeado pela dotação MC, no valor aproximado de US$ 9.00, no
qual foi necessário o certificado de prestação de serviço firmado pelo Encarregado da Administração e o
visto do Chefe do Posto Diplomático (fl. 16 do Volume I);
i) os recursos financeiros liberados para a Embaixada são depositados em uma única conta no
Banco do Brasil em Nova Iorque e, após comunicação da SERE, o Posto emite cheque contra o Banco do
Brasil, para depósito nas respectivas contas das diversas dotações, mantidas no Banco Merita, em
Helsinki, a maior instituição financeira da Finlândia.
Para cada dotação é cobrada pelo Banco, mensalmente, uma taxa de US$ 7.00. Comumente um
posto mantém cerca de 15 contas bancárias, representando, apenas em relação à Embaixada do Brasil em
Helsinki, uma despesa anual de aproximadamente US$ 1,260.00.
1.5 - Quanto à Devolução de Impostos
Mediante solicitação ao governo finlandês, são devolvidos ao Posto os impostos pagos relativos à
energia elétrica consumida, sendo o valor correspondente depositado nas contas Manutenção de
Chancelaria-MC, Manutenção de Residência — MR e Comunicações - COM.
A sistemática de controle da devolução de impostos é precária, uma vez que não garante que todas
as aquisições passíveis desse ressarcimento tenham tido a devolução requerida e, ainda, se essa devolução
foi creditada pelas autoridades fazendárias locais na conta-corrente específica do Posto. Esse fato será
comentado adiante, visto que comum a todos os postos auditados.
2 - Renda Consular
2.1 - Quanto ao Atendimento ao Público
A funcionária responsável pelo setor consular, de nacionalidade finlandesa, não demonstra
domínio do idioma português, isso apesar de trabalhar para a Embaixada Brasileira há mais de 37 anos, o
que nos parece pouco recomendável, especialmente para um cargo que demanda contato permanente com
brasileiros.
Não está exposta ao público, em lugar visível dentro da Repartição Consular, um exemplar da
Tabela de Emolumentos Consulares com as instruções que a acompanham (Guia de Administração dos
Postos no Exterior GAP - item 316).
Somente após reiteradas solicitações foi possível a obtenção de um exemplar da tabela de
emolumentos. Ao final dos trabalhos, essa falha já havia sido sanada.
2.2 - Quanto à escrituração de emolumentos e ao controle de estampilhas
Foram arrecadados, no período auditado, US$ 55,622.11, sendo US$ 33,051.35 em 1997 e US$
22,570.76 no período de janeiro a setembro de 1998, conforme discriminação a seguir:
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DEMONSTRATIVO DE VALORES (MENSAL/ANUAL)
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAIS

ANO/VALOR
1998 (US$)
2,464.58
2,749.76
1,547.79
3,144.52
2,282.77
2,962.97
2,682.47
2,184.46
2,551.46
22.570,76

ANO/VALOR
1997 (US$)
4,473.31
2,319.31
2,431.29
1,737.69
1,599.10
2,773.09
2,635.28
3,045.35
4,198.97
2,648.57
2,191.10
2,998.29
33,051.35

As estampilhas são guardadas no cofre da Chancelaria e entregues quando necessárias, por
pedido, ao setor consular. As retiradas são anotadas em caderneta própria.
Os registros da renda consular encontram-se regulares, sem erros, rasuras ou entrelinhas, estando
seus saldos coerentes com os valores transferidos ao Escritório Financeiro em Nova Iorque e com o
estoque de estampilhas.
Foram os seguintes os documentos processados pelo Posto nos exercícios de 1997 e 1998, até 31
de agosto:
DOCUMENTOS DE VIAGEM
1997
41
41

Documentos
PACOM (Expedição)
PACOM (Prorrogação)
LAISSEZ-PASSER
Outros Passaportes (Expedição)
TOTAL

1998
23
2
25

ATOS NOTARIAIS
Atos
Legalizações
Procurações
Registro de Nascimento
Registro de Casamento
Atestado de óbito
Alistamento Militar
Outros
TOTAL
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VISTOS
1997
1

Vistos
VIDIP
VISOF
VICOR
VITRA
VITUR
VITEM I
VITEM II
VITEM II (Adoção)
VITEM III
VITEM IV
VITEM V
VITEM VI
VITEM VII
VIPER
TOTAL (1997)
*Glossário de Serviços Consulares

3

39

50

18
89

24
61
7
24
13
180

-

14
34
17
-

-

5
-

ver fi. 17 do Volume

_

1998
1

220

3 - Pessoal
A lotação da Embaixada do Brasil em Helsinki na ocasião da auditoria era a seguinte:
Diplomatas
01 Embaixador
01 Conselheira (afastada por motivo de saúde)
Pessoal Administrativo do Quadro Permanente do MRE
01 Economista
01 Auxiliar de Chancelaria
01 Técnica de Comunicações
Contratados locais
Chancelaria
04 Auxiliares Administrativos (1 afastada, sem remuneração, para estudo no Brasil)
01 Auxiliar Técnico
01 motorista
01 faxineira
Residência
01 cozinheira
01 arrumadeira
Conforme se verifica, o número de diplomatas e de pessoal do quadro permanente do MIRE é
insuficiente para o adequado desempenho de uma missão diplomática.
O Chefe do Posto, sobrecarregado de funções administrativas, dificilmente conseguirá
desenvolver atividades com vistas ao estreitamento de laços com o pais hospedeiro.
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O retorno da Conselheira ali lotada não será suficiente para sanar a deficiência de recursos
humanos específicos da Embaixada.
Em agosto do corrente ano, foram transferidas para Helsinki uma Economista e uma Técnica de
Comunicações, a fim de minimizar a carência de pessoal do quadro permanente que contava somente com
os serviços de uma Agente Administrativa.
Os contratados locais desempenham um importante serviço de apoio ao Posto, não só pelo
domínio do idioma local, como também porque conhecem os costumes, práticas e preços de produtos e
serviços praticados naquele mercado.
Esses empregados são regidos pela Lei n° 8.745, de 09 de dezembro de 1993, e pelo Decreto n°
1.570, de 21 de julho de 1995, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, o
capítulo V da Lei n° 7.501, de 27 de junho de 1986, a qual define o regime de contratação dos auxiliares
locais, observada a redação dada pelo art. 13 da Lei n° 8.745/93. Aplicam-se, ainda, aos vínculos
empregatícios desses Auxiliares, as disposições da legislação trabalhista e previdenciária da Finlândia.
à

o

A legislação finlandesa não exige que as relações de trabalho sejam definidas em contrato formal,
sendo pactuadas diretamente entre as partes. Não há requisitos formais, podendo o contrato ser escrito ou
simplesmente oral. A legislação que rege os contratos de trabalho não especifica o nível dos salários a
serem pagos nem de eventuais reajustes destes. Prevê, contudo, que o empregador deve pautar-se pelas
condições definidas em contrato coletivo considerado "universal" para a classe correspondente.
Os contratos coletivos de trabalho têm aplicação geral, mesmo que o empregado não seja
sindicalizado. Tais contratos são uma extensão da lei, que prevê a sua aplicação obrigatória, não se
podendo cogitar, em conseqüência, que contratos individuais os possam derrogar. Na Finlândia, em
princípio, não se deve falar apenas na aplicação da lei, a qual só tem aplicabilidade em conjunto com os
contratos coletivos.
Ressalte-se que, por enquanto, dada a natureza especial das funções desenvolvidas pelas missões
diplomáticas, o trabalho de seus servidores não tem sofrido esse tipo de enquadramento.
Em face da complexidade da legislação trabalhista na Finlândia, foi contratada em 1997 a firma
DITTMAR AND INDRENIUS para analisar a situação de cada auxiliar local, visando dirimir dúvidas
acerca dos contratos de trabalho, evitando, assim, possíveis questões trabalhistas envolvendo o governo
brasileiro.
No assessoramento prestado pela firma já mencionada, foi aconselhada a formalização de
contratos individuais de trabalho. Medida necessária, sob o ponto de vista da legislação brasileira,
relativamente ao aspecto da execução financeira que requer a existência de documento formal a indicar
para o administrador público a obrigação de realizar a despesa.
Assim, foram tomadas as medidas necessárias visando assegurar que as relações trabalhistas entre
a Embaixada e seus contratados locais atendessem à perfeita integração dos procedimentos
administrativos brasileiros, sem, contudo, criar situação irregular perante o ordenamento jurídico local.
Foi firmado um termo aditivo à documentação, quando do início dos serviços prestados pelos auxiliares
locais, incorporando-se as disposições dos contratos coletivos de trabalho aos instrumentos celebrados
individual mente.
Ainda quanto à contratação de auxiliares locais, constatou-se, por meio dos assentamentos
funcionais em poder do Posto, que as Auxiliares Administrativas Nina Rintanen e Ulla Kristiina Hiltunen
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não assinaram os respectivos termos aditivos. A primeira encontra-se em situação indefinida, tendo em
vista que o chefe anterior do Posto não aconselhava a continuidade de seus serviços. A segunda trabalha
na Embaixada desde 1961, portanto há mais de 37 anos, e teme ser prejudicada pela nova orientação.
Quanto a esse tema, entende a equipe caber determinação ao Itamaraty.
Os demais contratados estão com suas situações regularizadas, sendo que todos aqueles admitidos
após 24.07.95, data da publicação do Decreto n° 1.570/95, participaram de processo seletivo, determinado
pela legislação em vigor.

•

Ressalte-se, por oportuno, a situação da AA Katarina Pusa, de origem finlandesa, admitida em
02.01.1997 e afastada de suas atividades desde 04 de março do corrente ano, tendo em vista sua
participação em curso promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. O afastamento está
previsto na legislação finlandesa, que assegura ao empregado que ao trabalhar por um ano para o mesmo
empregador, tem o direito de gozar, sem vencimentos, licença para estudos — "Study Leave Act". O
período de afastamento da referida Auxiliar Administrativa expirou em 31.07.98, tendo sido autorizada
prorrogação até 31.12.98.
Essa situação não se mostra compatível com o atual quadro de insuficiência de servidores
apresentado pelos postos do MRE, inclusive da Embaixada em foco. Entende, por isso, a equipe de
auditoria, caber determinação ao MIRE no sentido de que, findo o prazo de afastamento supramencionado,
seja este Tribunal informado acerca da regularização dos procedimentos relativos ao retorno ao trabalho
da auxiliar local, ou que outra solução será dada.
Direitos e Vantangens
Adicional de férias e 13° salário

•

Na Finlândia, o adicional de férias não está previsto em normas legais, mas sim nos diferentes
contratos coletivos de trabalho que prevêem um adicional de 50% sobre a remuneração mensal. Segundo
orientação da firma DITTMAR AND INDRENIUS, em face da legislação brasileira conceder 30%
(grifamos) da remuneração, poderia o Posto conceder este percentual, sem risco de ferir a legislação local,
devendo ser o beneficio concedido indistintamente a todos os servidores locais.
Cumpre assinalar, em relação ao adicional de férias, que, de acordo com a art. 76, da Lei n°
8.112/90, o servidor terá direito a receber 1/3 da remuneração mensal do período de férias, devendo por
esse motivo ser recomendado à Embaixada do Brasil em Helsinki que conceda o referido beneficio nos
exatos termos da legislação brasileira.
O pagamento do 13° salário não corresponde a uma obrigação legal. Entretanto, é prática
generalizada na Finlândia a concessão, no final do ano, de um bônus equivalente, em geral, a uma
remuneração mensal. Seguindo orientação da já citada consultoria, o "direito adquirido" é intocável
naquele país no que diz respeito ao 13 0 salário ou bonificação similar. Assim, com vistas a não criar
situações diferenciadas, foi pago o 13° salário à copeira e à arrumadeira da Residência em dezembro de
1997 e, a partir de janeiro de 1998, tal beneficio passou a ser distribuído pelas remunerações mensais das
aludidas contratadas, da mesma forma como já fora em exercícios anteriores em relação aos demais
contratados locais.
Em relação aos salários dos auxiliares locais, o Posto comunicou à SERE em outubro de 1997
(Te1-429) que a legislação trabalhista finlandesa, obrigava o pagamento de salários até o último dia útil de
cada mês. Foi então adotado um procedimento que permitiu, excetuando o mês de janeiro do corrente
exercício, que as parcelas mensais dos salários chegassem sempre com a antecipação de um mês. Por esse
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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motivo, não houve atraso no pagamento de salários referente ao mês de outubro dos auxiliares locais, ao
contrário do que foi verificado nos Postos de Atenas e Ancara.
Os valores dos salários pagos aos auxiliares locais mostram-se compatíveis com os praticados no
mercado finlandês, conforme demonstra o quadro comparativo a seguir:
QUADRO COMPARATIVO DOS NÍVEIS SALARIAIS DOS CONTRATADOS LOCAIS COM
OS PRATICADOS PELO MERCADO FINLANDÊS
S$$ 1.00)

CARGO
Aux. Administrativo
Assistente Técnico
Motorista
Copeira
Faxineira
Cozinheira

Embaixada
do
Brasil
1,760.79
1,592.50
1,798.00
1,269.00
1,135.00
1,269.00

Município
(1997)
(*)
1,786.00
1,786.00
1,621.00
1,701.00
1,418.00
1,629.00

Estado (1997)
(*)

Setor Privado (*)
(1996)

1,684.00
1,684.00
1,726.00
1,427.00
1,793.00

1,860.00
1,860.00
1,658.00
1,708.00
1,352.00
1,455.00

(*) Fonte: Statistics Finland
Obs: a conversão em dólar foi feita ao câmbio de US$ 1.00/FIM 5,20

Cumpre destacar que, apesar do esforço e dedicação daquelas pessoas que trabalham no Posto, os
recursos humanos disponíveis para a completa execução das atividades atinentes à Embaixada mostramse insuficientes. Isso tanto no que diz respeito à quantidade de diplomatas e de pessoal permanentes do
MIRE, quanto no tocante ao contratados locais.
Assim, na busca de uma otimização dos trabalhos afetos à Embaixada, mister se faz sugerir à alta
administração do MIRE que sejam supridas as necessidades do Posto com recursos humanos em número
bastante para o desempenho de suas atribuições, se é que se deseja que a representação cumpra seus
objetivos constitucionais e políticos, bem como as exigências do bom senso.
4 - Licitações
Não são realizados procedimentos licitatórios, ainda que simplificados, para a aquisição de
material de consumo e permanente, como no caso da compra de 3 (três) computadores realizada no final
de 1997, sendo que, quanto ao material de consumo, o próprio Titular do Posto informou, mediante
documento à fl. 08 do Volume I, que as aquisições se dão diretamente de estabelecimento comercial
pertencente à grande rede de comércio local.
Não há sistemática de cadastramento de fornecedores de material e de prestadores de serviços.
O material de escritório, por exemplo, é comprado na Casa Stocicman, loja de departamento que
oferece os melhores preços em Helsinki, segundo os servidores do Posto.
O materiais são adquiridos mediante pedido dos diversos setores da Embaixada na medida de suas
necessidades imediatas. Segundo informações prestadas pelo Posto, devido às limitações orçamentárias e
financeiras, somente são feitas as aquisições estritamente necessárias, não havendo formação de estoques.
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5- Patrimônio
5-1 Quanto à elaboração dos inventários e à identificação dos bens
O último inventário histórico dos bens móveis, cuja periodicidade passou a ser anual, a partir de
determinação emanada do TCU por meio da Decisão n° 009/95- Plenário — Sigilosa, da Relatoria do
Ministro Carlos Átila, foi realizado em 31.12.97, tendo-se chegado aos seguinte valores:
INVENTÁRIOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1997
SETOR

N° DE ITENS

Chancelaria
Residência
Biblioteca

2.442
195
2.091

VALOR (USS)
214,875.26
60,939.40
3,064.24

Examinados por amostragem, os bens encontram-se devidamente numerados com etiquetas
individuais e os livros carimbados e numerados, não havendo sido constatado qualquer incompatibilidade
entre os dados do inventário e a conferência fisica dos bens.
Ressalte-se que, quando da mudança para o novo prédio em 1995, foram encaixotados lustres e
cortinas que não poderiam ser aproveitados nas novas dependências, não tendo sido providenciada até o
momento da auditoria a alienação dos referidos bens
5-2 Quanto aos bens imóveis
As dependências da chancelaria e da residência ocupam um mesmo prédio de 06 andares,
construído em 1995, sendo os 03 andares inferiores ocupados pela aquela (416,2 m 2) e os outros 03
andares utilizados por esta (624 m 2).
O prédio, localizado em área nobre da cidade, de fácil acesso ao público em geral, é de
propriedade da firma KIINTEISTO OY e o contrato prevê a ocupação até maio de 2005 e a renovação
automática por mais 10 anos.
Merece destaque, contudo, o montante despendido para pagamento dessa lotação. Em Helsinki são
gastos por ano US$ 266,344.00 para fazer face à despesa com aluguel, valor representado por 46,52% dos
recursos referentes às dotações recebidas pelo Posto.

5-3 Quanto à guarda e distribuição do material de consumo
O material de consumo é armazenado em local apropriado e encontra-se sob a guarda de servidor
do quadro permanente do MIRE, responsável por sua distribuição.
O estoque supre as necessidades do Posto por um período de 2 meses e as requisições são
registradas em formulário próprio, no qual são efetuadas as baixas a cada saída de material.
6 - Veículos

•

A Embaixada dispõe de três veículos de propriedade da União, a saber:
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Veiculo

Mercedes Benz
Mercedes Benz
Toyota

Tipo

Modelo

S320
SEDAM
C180
SEDAM
STATION Corolla 16XLI
WAGON

Ano
1995
1995
1995

elenir

Valor de
aquisição US
65,159.00
27,792.00
15,605.91

2. CP. dardos

Secretaria do Plenário

N°
Inventário
CH 2417
CH 2418
CH 2444

Os citados veículos encontram-se em bom estado de conservação, estão segurados de acordo com
contrato anual e foram adquiridos mediante permuta.
Segundo opinião do Chefe do Posto, há excesso de veículos na Embaixada, tendo em vista que só
há um motorista e, também, que a Chancelaria e a Residência estão localizadas num mesmo prédio.
Tal fato poderia, se assim entender a SERE, ensejar a cessão de um dos veículos a outro posto que
esteja com dificuldade para aquisição desse meio de locomoção, caso tal alternativa se mostre viável, ou
então a alienação de um dos veículos.
A Embaixada mantém fichas de controle e registro sobre a movimentação dos veículos do
consumo de combustíveis.

4,2 ASPECTOS OPERACIONAIS
I— Da Promoção Comercial
Gerenciamento do Setor
O Setor encontra-se sob a responsabilidade de uma Auxiliar Técnica, de nacionalidade finlandesa
que, além do idioma nativo, domina bem o inglês e, em certa mediada, o português Seu trabalho, no
período de realização da auditoria, não se submetia à supervisão direta de servidores brasileiros da
carreira do Serviço Exterior.

•

Em entrevista com a responsável pelo Setor, foi informado à equipe ser a sua principal tarefa a
realização de contatos comerciais de interesse do Brasil, consistentes, basicamente, no incentivo e
acompanhamento do cadastramento no Sistema Brazil Trade Net, que será tratado pormenorizadamente
adiante, de empresas finlandesas interessadas em importar produtos brasileiros ou em realizar
investimentos em nosso país.
Essa atividade, segundo informado, era concentrada pelo antigo Chefe do Posto, o que ocasionou
certa dificuldade quando de seu afastamento do cargo, demandando um período de transição maior do que
o desejado nessa área tão estratégica para os interesses econômicos do país, isso apesar do treinamento de
11/2 dia ministrado à técnica encarregada da oparacionalização do Setor, por ela considerado suficiente
para a utilização do referido Sistema Brazil Trade Net.
Consultado o referido Sistema em Brasília, constatou-se o registro de apenas 39 empresas
finlandesas, o que se afigura muito pouco face às mais de 100 empresas daquele país instaladas no nosso,
quer pelas subsidiárias, com plantas em funcionamento (22 empresas), quer por meio de representação de
empresas brasileiras (81 empresas), conforme informação prestada por aquele SECOM (fl. 18/26 - vol. I)
Esses números denotam, no entender da equipe, pouca agressividade da Embaixada na
implementação de ações de promoção comercial, quadro decorrente da falta de supervisão das atividades
do SECOM por profissional de carreira do Itamaraty, devidamente qualificado e identificado com os
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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interesses de nosso país, posto que, mesmo reconhecendo o esmero da funcionária local no desempenho
das rotinas do setor, é nítida a falta de orientação quanto às finalidades dessas rotinas, inexistindo,
tampouco, avaliação superior quanto a seus acertos e erros.
O Setor contratou, em 1997, a elaboração de um manual da série "Como Exportar para a
Finlândia", ao custo de US$ 17,941.17, que foi remetido ao Departamento de Promoção Comercial do
MIRE para divulgação aos interessados, não se tendo notícia dos resultados dessa divulgação no
incremento das exportações brasileiras para aquele país
Com relação a esse ponto, entende a equipe caber recomendação ao MIRE no sentido de que
realize estudos, se ainda não os fez, para identificar o impacto dos investimentos nesse tipo de
instrumento no comportamento das exportações das exportações brasileiras.

•

Pelos motivos expostos, entende-se, também, necessária a reformulação da sistemática de
funcionamento dos Setores de Promoção Comercial em geral e da Embaixada em Helsinki, em particular,
que deverá passar pela designação de profissionais da carreira diplomática para a orientação, supervisão e
avaliação das atividades desenvolvidas por aqueles setores

4.3 ASPECTOS POLÍTICO OPERACIONAIS
-

1— Das ações de integração
A distância geográfica existente entre o Brasil e a Finlândia, somada a diferenças climáticas,
lingüísticas, étnicas etc., indicariam, em uma análise precipitada, a inexistência de qualquer identificação
cultural entre os dois países. Essa previsão, entretanto, não encontra respaldo na mera observação da
realidade.
A partir de entrevistas com o Embaixador, soube-se da existência de um Centro de Estudos IberoAmericano na maior Universidade do país, onde, entre outras disciplinas, se estudam a língua portuguesa
e as culturas lusófonas. Identificaram-se, também, diversos outros pontos de contato entre as culturas
brasileira e finlandesa, materializados na existência de escolas de samba na cidade de Helsinki; na
apresentação de companhias de dança como o Balet da Bahia e o Grupo Corpo, de Minas Gerais; na
realização recente festivais de cinema brasileiro, entre outras manifestações.
Não se vislumbraram claramente, entretanto, ações pró-ativas sistemáticas, por parte da
Embaixada brasileira, no sentido de promover o estreitamento dos laços culturais entre os dois países,
municiando, por exemplo, o referido Centro de Estudos com informações e material de estudo acerca do
Brasil.
Em vistoria à coleção de livros dispostos assistematicamente em várias salas do Posto,
pretensamente chamada de biblioteca, foram encontradas obras de autores brasileiros traduzidas para a
língua sueca, uma das oficiais da Finlândia, sem qualquer destinação, quando poderiam ser de grande
interesse e utilidade se encaminhadas para aquele Centro de Estudos. Esse fato exemplifica, embora não
demonstre, o pouco empenho despendido para uma melhor divulgação cultural do Brasil naquele país

Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc

- 25 -

131
Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministm Marcos Vilaça

•
Professor Timo Riiho e Ministro Marcos Vilaça

elenir T. (9. (5'7

"

Socrotárla do Plenário

Em reunião realizada
o
Presidente da Junta
com
Diretiva do Centro de F.studos
Ibero-Americanos. Professor
Timo Ri iho. apresentado a
equipe de auditoria pelo
Embaixador Brasileiro, teve-se
a oportunidade de se conhecer o
trabalho desenvolvido por
aquele instituto, tendo-se
constatado, também, o grande
interesse pelo Brasil, existente
na comunidade académica da
Finlândia. Naquela ocasião,
aproveitou-se para fazer doação
de alguns livros de autores
brasileiros àquele Centro de
Estudos.

Esses fatos demonstram. no parecer da equipe de auditoria, a necessidade da promoção de
esforços. por parte do Itamaraty, em conjunto com os Ministérios da Educação e do Desporto e da
Cultura, para melhorar a divulgação da cultura brasileira naquele pais. que poderiam passar pelo incentivo
à criação de um Centro de Estudos Brasileiros na Finlândia ou pela melhor articulação com o Centro de
Estudos Ibero-Americanos já existente, o que se poderia dar a baixo ou nenhum custo para o Tesouro
Nacional, se realizado com o patrocínio de empresários brasileiros
3 — Dos programas de auxílio ao desenvolvimento de países do Terceiro Mun do
A Finlândia participa ativamente de programas de auxílio a países em desenvolvi mento, segundo
informado pelo Chefe do Posto, não sendo o Brasil beneficiário desses programas. ao con trário de outros
países da América Latina, como o Peru, pela falta de demonstração de interesse por part e do Governo
brasileiro
e

Há quem defenda a tese de que nosso pais não mais pertenceria ao rol do países
muitos
Terceiro Mundo, sendo, portanto, desnecessário o recebimento de auxílios dessa natureza, do por
chamado
considerados até desabonadores para a imagem do país.
Se essa assertiva é relativamente verdadeira em referência às regiões mais desenvolvi das e aos
extratos privilegiados da sociedade brasileira, soa totalmente equivocada quando se tem em
pobreza
miséria ainda reinante em vastas regiões como o semi-árido nordestino e, também, nos bolsões de mente
a
mesmo de nossas cidades mais prosperas
Não parece razoável, portanto, que se desprezem auxilios colocados à disposição do pais,
especialmente em tempos de escassez generalizada de recursos no mercado financeiro internacional.
Um desses programas é voltado para o intercâmbio entre instituições de ensino, vinculad o a
instituto ligado ao Ministério da Educação Finlandês denominado Centre for International Mobility
CIMO. Esse órgão, por meio de expediente datado de 07.10.1998, solicitou à Embaixada informaço es
variadas sobre as universidades e outras instituições de ensino superior brasileiras, seus programas e as
possibilidades e requisitos para o oferecimento de cursos a estrangeiros.
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O Embaixador providenciou o envio de expediente, em 15/10/1998, à Sede do MIRE, juntamente
com cópia da carta do referido instituto, solicitando urgência em sua resposta, para que se pudesse
aproveitar o que considerou excelente oportunidade de interação, tendo em vista o elevado nível
educacional da Finlândia, com cujo intercâmbio o Brasil teria muito a ganhar.
Até o final dos trabalhos da presente auditoria, entretanto, não se soube de resposta ao referido
expediente, o que denota pouco interesse por parte do MIRE a oferta de intercâmbio que se afigura
extremamente interessante para nosso pais
Por todo o exposto, seria recomendável, no entender da equipe de auditoria, a adoção de
providências pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada em Helsinki, em
articulação com os Ministérios da Educação e do Desporto, da Fazenda, entre outros, para o
aproveitamento efetivo, pelo Brasil, das oportunidades de participação, como beneficiário, dos programas
de auxilio ao desenvolvimento de países do terceiro mundo oferecidos pelo Governo finlandês, bem como
dos programas de intercâmbio educacional como o referido.
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V.2 - UCRÂNIA
DADOS DA UNIDADE FISCALIZADA
NOME: Embaixada do Brasil em Kiev
ENDEREÇO: Lva Tolstogo, 11, 6° andar, apt. 10, Kiev - Ucrânia
1_2.Rol de Responsáveis
Nome: Asdrubal Pinto de Ulysséa
CPF: 237.925.077-49
Cargo: Embaixador
Períodos: 01.01 a 06.04.97; 07.05.97 a 31.12.97 e 31.01 a30.06.98
Nome: Sóstenes Arruda de Macedo
CPF: 273.336.474-04
Cargo: Terceiro Secretário
Períodos: 07.04 a 06.05.97
Nome: Gustavo Mesquita de Siqueira
CPF: 430.244.167-49
Cargo: Conselheiro
Períodos: 01 a 30.01.98 e 01.07 a 31.07.98
Nome: Mário Augusto Santos
CPF: 045.671.705-25
Cargo: Embaixador
Períodos: a partir de 01.08.98

2.L DADOS DA FISCALIZAÇÃO
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 26.10.1998 a 30.10.1998
PERÍODO ABRANGIDO PELOS EXAMES: 01.01.1997 a 30.10.1998
MONTANTE DOS RECURSOS FISCALIZADOS: US$ 1,756,367.52 (dotações e salários) + US$
26,851.47 (Renda Consular) = US$ 1,783,218.99.
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3.1. VISÃO GERAL
A UcR

it

Vista de Kiev Praça Nezalezhnist

DADOS BÁSICOS
Ucrânia
603.700
Leste Europeu
Ucraniano e Russo
Grivnia (UAH)
Kiev
Kiev, Odessa, Sinferopol, Sebastopol e Chernivtsi.

Nome oficial
Superficie (Km2)
Localização
Línguas oficiais
Moeda
Capital
Principais cidades
Fonte: EIU

-

The Economist Inteligence Unit

-

Country Profile. 1997/8.

Ucránia. localizada no Leste Europeu, ocupa uma área de 603.7 mil Km 2 , fortemente povoada
por 51.23 milhões de habitantes (1997). o que implica uma densidade demográfica de 84,86 hab/Km 2 . O
pais faz fronteira com Rússia a leste. Bielorrússia a norte. Polónia. Eslováquia. Roménia e Nloldávia a
oeste e o Mar Negro a sul. Sua capital. Kiev, com cerca de 5 milhões de habitantes, situa-se na região
central do pais. as margens do Rio Dmpro, importante rota de navegação do pais

A
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Fonte: Enciclopédia Virtual Grolicr.

ASPECTOS POLÉTICO-ECONÔMICOS

Os idiomas oficiais do pais são o ucraniano e o russo. Além dessas duas etnias (ucranianos 73,6% e russos - 21,1%), residem na Ucrânia minorias de ongem bielorussa, moldava, polonesa e buigara
que, juntas. perfazem 5,3% da população.

INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS - 1996*

População (milhões de hab.)
Densidade demográfica (hab/Km 2)
PNB a preços de mercado (US$ bilhões)
PIB per capita (US$)
Crescimento real do PIB (%)
Inflação anual (%)
Reservas internacionais em ouro (US$ bilhões)
Divida governamental geral (% do PIB)
Câmbio (UAH/USS)
Posição no ranking do índice de Desenvolvimento Humano 1DH/ONU

51,23
84,86
80.00
1,560
-10,00
25,00**
1,764
N/d
3,45***
10? ****

Fonte: Elli - The Econornist Inteligence Uni( - Country Profile. 1997/8.
*Últimos dados disponíveis: **Em 1997; ***Em outubro/1998: ****Verstlo 1998.

O pais conquistou sua independência politica frente à antiga União Soviética em 24 de agosto de
Naquele
mesmo ano, foram realizadas eleições gerais. juntamente com um referendo sobre a sua
1991.
declaração de independência
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A soberania política, entretanto, não teve o condão de romper laços econômicos, sociais, culturais
e bélicos, entre outros, com a vizinha Rússia, à qual a Ucrânia esteve permanentemente subordinada
desde o século XVII e, mais fortemente, durante o período soviético, em que o regime dominante impôs a
chamada "divisão social do trabalho", não apenas entre as pessoas, mas entre as diversas repúblicas
integrantes daquela confederação, que tiveram suas atividades econômicas especializadas nos setores
considerados apropriados pelo planificador central.
A expressiva produção agropecuária ucraniana, responsável por cerca de 25% da produção da exURSS, graças à grande fertilidade de seu solo, fez florecer, em sua esteira, fortes indústrias alimentícia e
têxtil. No período pré 2' Guerra Mundial, desenvolveram-se no país outras importantes indústrias como as
de carvão, cimento e fertilizantes, bem assim a de maquinaria pesada, destacando-se, ainda, as indústrias
de equipamentos agrícolas, a naval, a aeronáutica, a espacial e a bélica. No campo energético, todavia, o
país tornou-se mais e mais dependente, importando da Rússia praticamente 100% do petróleo e gás
natural e boa parcela da eletricidade consumidos, a despeito da existência de plantas nucleares como a de
Chernobyl, cujos problemas de eficiência e segurança dispensam comentários.
A herança daquele malfadado acidente nuclear, no gênero, o mais grave da história da
humanidade, que ceifou milhares de vidas, ainda hoje se faz sentir pelos elevados índices de câncer em
crianças e adultos; pela inutilização de terras aráveis em um grande perímetro em torno do local do
vazamento radioativo; refletindo-se, também, em suspeitas de contaminação de águas e dos produtos
agro-pastoris do país, com sérias conseqüências econômicas em sua capacidade de exportação.
Os investimentos industriais do regime soviético na Ucrânia rarearam-se após o final da 2'
Grande Guerra, o que ocasionou a retração da indústria nacional, de modo que, à época de sua
independência, essa se encontrava em adiantado estado de obsolescência, sendo também considerada
altamente poluidora para os padrões internacionais.
Permanecem fortes os vínculos de dependência entre a Ucrânia e a Rússia, os dois países mais
importantes da extinta União Soviética, o que, juntamente com o significativo arsenal bélico-nuclear
pertencente a ambos os países deve ser levado em consideração em qualquer análise geo-política da
região e do globo.
A diversidade étnica do país tem ensejado movimentos secessionistas em sua região leste, de
maioria russa, incentivados pelo crescimento do nacionalismo na grande vizinha, o que se soma aos
problemas econômicos vividos por uma nação que debuta em sua soberania política, em pleno processo
de transição do socialismo para a economia de mercado, enfrentando fortes resistências políticas para a
implementação das reformas necessárias à criação de uma infra-estrutura para o funcionamento do
capitalismo e, ainda, fortemente abalada pela crise financeira internacional que se iniciou na Ásia e
mudou seu epicentro para a Rússia em agosto deste ano, provocando a desvalorização da moeda local, a
grivnia, em mais de 45% desde então (de UAH 1,90 por US$ 1.00 para UAH 3,45 por US$ 1 00).
O processo de privatização da economia ucraniana, inicialmente avaliado em mais de US$ 1,3
trilhão, tem-se mostrado frustrante, quer pelas resistências internas, quer pelo desinteresse dos
investidores estrangeiros e, também, pelo insucesso de grande parte dos negócios já privatizados. As
dificuldades econômicas começam pelo mencionado sucateamento do parque industrial, passando pela
falta de tradição negociai da emergente classe empresarial, pelo caótico sistema tributário e pela
incipiência do sistema financeiro. Apenas em 1995 o processo de desestatização iniciou-se de fato,
abrangendo 300 companhias até maio daquele ano, o que representava, então, 10% dos ativos estatais.
A inflação é outro problema a afligir a economia ucraniana. Combatida mediante congelamentos
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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de preços, tem gerado desabastecimento, ágio, e o surgimento de mercados negros, o que amplia as
possibilidades de atuação das crescentes "máfias" locais.
Resultante dessa desorganização econômica, o desempenho macroeconômico da Ucrânia tem-se
mostrado bastante negativo nos últimos anos, tendo o Produto Interno Bruto - PIB desabado de US$
289,8 bilhões em 1990 para US$ 156,8 bilhões em 1994, chegando a US$ 80 bilhões em 1996, segundo
os últimos dados disponíveis. O controle inflacionário apresentou maior êxito, recuando os índices de
10.225% em 1993 para 181,7% em 1995, 39,7% em 1996 e 25% em 1997.
Como reflexo das dificuldades econômicas por que passa o país, especialmente da queda da renda
per capita (cerca de US$ 1,560 em 1996), seus índices sociais vêm apresentando forte deterioração.
Exemplos disso são o crescimento da pobreza, o aumento da informalidade econômica e a piora dos
serviços de educação, saúde e habitação prestados à população. A crescente criminalidade é outro sintoma
da desagregação social em curso.

Tal quadro conferiu à Ucrânia a 102' colocação no ranking do índice de Desenvolvimento
• Humano elaborado pela ONU — versão 1998 -, num franco descenso frente à 95' posição no ano anterior e
à 54' posição em 1995, a despeito de seus ainda bons índices de alfabetização (99%), de mortalidade
infantil (20/1000), e de expectativa de vida (68 anos), em que pese a recente redução deste último,
principalmente da parcela masculina da população.
No âmbito militar, a questão referente às armas nucleares estacionadas em território ucraniano,
que fazem do país a terceira potência nuclear do mundo, tem sido objeto de preocupação da comunidade
internacional. Após o encontro tripartite de Moscou, realizado entre os Presidentes dos EUA, da Rússia e
da Ucrânia em janeiro de 1994, esta última concordou em entregar à Rússia, para destruição, o arsenal
nuclear sob seu poder. Em 16 de novembro do mesmo ano, o Parlamento Ucraniano ratificou o Tratado
de Não-Proliferação de Armas Nucleares — TNP, após ter recebido garantias de segurança satisfatórias
sob forma de memorando multilateral assinado pelos EUA, Reuno Unido e Rússia.
Em maio do presente, os países-membros do Regime de Controle de Tecnologias Missilisticas —
MTCR — aprovaram o ingresso da Ucrânia na organização, decisão que abre amplas perspectivas de
cooperação internacional para aquele país.
A aproximação do país em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte — OTAN —, por
meio da Parceria para a Paz, tem causado reações negativas por parte da Rússia, embora a intenção
declarada da Ucrânia seja de cooperação e não de adesão àquela organização.
Tendo por principais parceiros comerciais a Rússia, os demais membros da Comunidade dos
Estados Independentes — CEI, os EUA, a China, a Polônia, a Alemanha e os outros membros da União
Européia, a balança comercial da Ucrânia apresentou déficit de US$ 3.6 bilhões no ano de 1996, com
exportações de US$ 16.4 bilhões e importações de US$ 20.0 bilhões.
RELAÇÕES BRASTL-UCRÂNIA

Em relação ao Brasil, que exporta para aquele pais café, açúcar, bauxita, cacau e pneus, dele
importando amônia, uréia, amoníaco e couro salgado, a balança comercial bilateral tem apresentado
comportamento errático, conforme demonstra o quadro a seguir:
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BALANÇA COMERCIAL BRASIL-UCRÂNIA
(US$ milhões FOB)
Exercício
Exportações para a Ucrânia
Importações da Ucrânia
Total (volume de comércio)
Saldo (déficit/superávit)

1995
52.88
71.60
124.49
-18.72

1996
86.73
55.68
142.40
31.05

1997
74.03
91.87
165.90
-17.84

1998*
31.40
21.93
53.33
9.47

Fonte: Ministério das Relações Exteriores
*período de janeiro a junho

Nota-se que o volume de comércio bilateral, embora reduzido, apresentou incrementos constantes
no período entre 1995 e 1997, pendendo a balança ora para o Brasil, ora para a Ucrânia. Esse trajeto
ascendente, entretanto, sofreu descontinuidade no presente exercício, cujo primeiro semestre apresentou
volume bem inferior à metade do volume de 1997. Tal fato pode ser atribuído à crise financeira
internacional que se abateu sobre ambos os países.
ACORDOS INTERNACIONAIS

Estão vigentes entre o Brasil e a Ucrânia os seguintes acordos:
Protocolo sobre Consultas entre os ministérios das relações exteriores de ambos os países,
Acordo sobre isenção de visto para portadores de passaportes diplomáticos e de serviço;
Tratado sobre as relações de amizade e cooperação; e
Acordo sobre cooperação econômico-comercial.
A EMBAIXADA DO BRASIL EM KIEV
Nosso Governo reconheceu a independência da Ucrânia em 26 de dezembro de 1991, sem,
todavia, considerar aquele pais como sucessor da extinta URSS, não validando, em relação ao novo
estado, os acordos bilaterais assinados com a extinta confederação soviética.
As relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia foram estabelecidas em 11 de fevereiro de 1992.
Por meio de decreto presidencial de 31 de março de 1993, foi criada a Embaixada do Brasil na Ucrânia,
cumulativamente com a Embaixada em Moscou. Em 25 de maio de 1994, foi criada a Embaixada
residente em Kiev. O primeiro Embaixador brasileiro apresentou credenciais ao Governo daquele país em
4 de janeiro de 1995. Também esta é a primeira vez que o Posto sofre auditoria por parte do TCU.
Por sua vez, o Governo Ucraniano abriu Embaixada em Brasília a 10 de julho de 1995 e solicitou
aprovação para a designação de Cônsul Honorário em Curitiba, capital do estado brasileiro que concentra
grande colônia ucraniana de mais de 500 mil pessoas entre nascidos na Ucrânia e seus descendentes,
constituindo-se a 4a maior colônia de ucranianos no mundo, depois das instaladas nos EUA, Canadá e
Argentina.
Após alguns encontros preliminares entre os chanceleres e outros ministros de estado dos dois
países, o intercâmbio bilateral ganhou força com a visita, em outubro de 1995, do presidente ucraniano
ao Brasil, ocasião em que foram firmados os acordos já citados.
Por meio de telex (fl. 27/ vol. I), a Secretaria de Estado das Relações Exteriores — SERE informou
à Embaixada em Kiev a designação, pela Presidência da Câmara dos Deputados brasileira, de diversos
parlamentares, inclusive do Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Ucrânia, Deputado
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc
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Paulo Cordeiro. para. a convite do Embaixador ucraniano no Brasil. visitarem aquele pais no período de {4
a 19 de outubro proximo passado
Essa que seria a l reunião da Comissão Mista Brasil-Ucrânia foi adiada sine die. Estão na pauta
desse encontro, entre outros temas, a discussão e possível assinatura de acordos nas áreas de proteção e
promoção de investimentos, espaço exterior, bitributação, trabalho de dependentes de diplomatas e
cooperação cientifica, técnica e tecnológica.
Alguns desses assuntos, de grande interesse para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do
Brasil. reclamam urgente tratamento, sob pena de se perderem excelentes oportunidades de negócios e de
cooperação mútua, urna vez que a situação de transição e fragilidade econômica por que passa aquele pais
dá ao nosso uma possibilidade única de a ele se associar em condições vantajosas, circunstância que em
POUCO tempo poderá ser revertida, caso parceiros mais céleres venham a se adiantar nesses contatos.
Em outubro de 1997, visitou a Ucrânia delegação composta pelo Presidente e técnicos do BNDES,
representantes do Banco Central e do Banco do Brasil, oportunidade em que foram contactados órgãos
governamentais como os Ministérios da Economia, das Relações Econômicas Internacionais e Comércio
Exterior, além do Eximbank local, do Banco Nacional da Ucrânia e da Fábrica de aviões Antonov.
Nesses encontros. chegou-se ao entendimento comum de que ambas as partes deveriam iniciar
reuniões de caráter técnico com o objetivo de avaliar a viabilidade de projetos nas áreas de produção de
aeronaves, oleodutos e gasodutos e equipamento ferroviário
Segundo informação obtida em entrevista com o Embaixador brasileiro em Kiev. há interesse de
empresários do setor agrícola brasileiro em associação com empresários locais para a realização de
projetos agricolas naquele país, para o cultivo de soja com tecnologia brasileira, que combinaria fatores
como a alta fertilidade de solo ucraniano. a proximidade dos mercados europeus e a entre-safra no
hemisfério sul.
A Embaixada Brasileira em Kiev
encontra-se, ainda, em processo de instalação. A
Chancelaria, funciona em urna área alugada de
250 m 2, adequada para o atual quadro de pessoal
da Embaixada, mas que pode-se tornar
insuficiente caso se concretizem as
potencialidades de ampliação das atividades do
Posto nos setores consular, comercial e de
intercâmbio cultural.
O prédio em que se situa a Embaixada
encontra-se em péssimas condições de
conservação, como, aliás, quase todas as
edificações da cidade. Em que pesem os esforços
do primeiro Titular do Posto em melhorar as
condições de aparência e funcionalidade do
local, consertando elevadores de uso comum e
reformando acessos. o aspecto físico do local
permanece. a nosso ver. inapropriado para a
instalação de um posto.
Chancelaria Brasileira em Kiev
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O aluguel do imovel, ao custo de USS 8,000
mensais, somado aos US$ 10,000 pagos de aluguel
pela residència diplomática do Embaixador e os
cerca de US$ 25.000, despendidos mensalmente nas
rubricas residència diplomática e auxilio-moradia
para diplomatas e servidores do quadro do !VIRE,
respectivamente ( Dotação Imóvel -- I M - )
totalizaram, em 1997. US$ 425.861,00,
correspondentes a 37,01° o do custo total do Posto
naquele ano, incluídos Os salários do pessoal do
Quadro Permanente do MRE.
A inadequação dessa solução, bem como a
situação jurídica do contrato de aluguel do imóvel
utilizado pela Chancelaria serão discutidas adiante.

•

Quanto a equipamentos, o Posto encontra-se
bem servido de recursos de informática, possuindo
5 microcomputadores tecnologicamente
atualizados, com acesso à Internet, embora não
dispondo de linha telefónica privativa para tal. O
Posto conta com móveis e equipamentos
necessários ao desempenho de suas atividades. com
exceção de um cofre apropriado para a guarda das
estampilhas de controle da renda consular. uma vez
que o existente não é adequado.
Aspecto interno do prédio da Chancelaria
A Embaixada dispõe de 3 veículos próprios. sendo I tipo van, utilizado para serviços e transporte
de servidores do Posto, 2 tipo sedan, sendo 1 para serviços da residência, e outro de representação. Os
dois primeiros, vistoriados pela equipe, encontram-se em bom estado de conservação, não tendo sido
possivel o exame do terceiro por encontrar-se, no período da auditoria, em deslocamento entre Kiev e
Sebastopol, para onde o Embaixador viajara, por terra, para recebimento do Navio-Escola da Marinha
Brasileira que se encontrava naquele porto, em visita pioneira à região.
Os serviços públicos de água. luz e telefonia disponíveis no pais hospedeiro são de pouca
regularidade e de má qualidade, tendo sido observadas várias interrupções no fornecimento de água e luz
à Embaixada durante o período da auditoria, o que, ante a falta de equipamento tipo no brea k, gera
problemas como perda de arquivos em computadores, afora o risco de danificação de máquinas e o risco
ja verificado de servidores ficarem presos nos percursos dos elevadores.
-

O serviço de calefação, mdispensavel ante as condições climaticas do pais, e fornecido pela
Municipalidade de Kiev, apresentando, também, inconstància, além de haver sido ligado, neste ano.
apenas em 1 de outubro. quando ia lazia muito trio na reuião. o que comprometeu o funcionamento do
Posto. obviamente
Os recursos humanos alocados á Embaixada são considerados insuficientes pela Sub-Chefia do
Posto. tendo em vista a crescente demanda por serviços na Embaixada. lia necessidade de reforço de
auxiliares locais para serviços de secretaria e de um diplomata para dividir a carga de trabalho afeto a
carreira e possibilitar o exercido do direito da salda quadrimestral, assegurado aos diplomatas lotados em
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postos do tipo C. Isso não vem sendo possível e se faz mais necessário ante as condições de insalubridade
do país, devido ao acidente nuclear já referido, que recomendam a freqüente realização de exames
médicos preventivos em outros países de medicina mais atualizada.
4. DETALHAMENTO DOS ACHADOS DE AUDITORIA

4.1. ANÁLISE QUANTO À CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO
1 - Execução Orçamentário-Financeira
1.1 - Quanto ao encaminhamento da Proposta Orçamentária dos Postos - POP
A Embaixada do Brasil em Kiev, com base nas despesas realizadas até agosto de 1996,
encaminhou à SERE, em tempo hábil, a proposta orçamentária para o exercício de 1997, realizando
idêntico procedimento quanto aos gastos previstos para o corrente exercício.
1.2 - Quanto à escrituração das dotações
As despesas realizadas pelo Posto no período auditado envolvem basicamente custos com pessoal
e instalações, conforme evidenciado a seguir:
Dotarão
anutenção de Chancelaria - MC
anutenção de Residência — MR
omunicações — COM
essoal de Apoio da Chancelaria —PAC
essoal de Apoio da Residência —PAR
uxiliares Administrativos — AA
uxiliares Técnicos — AT
móvel — Chancelaria — IM
móvel — Residência — IM
móvel—Auxílio Moradia
ransporte e Bagagem — TB
quipamento e Material Permanente - EMP
utros Serviços de Terceiros - Pessoa
urídica — OST
OTAL

01.01 a 31.12.97
US$
8,59
57,600.00
3,58
24,000.00
6,44
43,200.00
3,71
24,925.00
3,55
23,796.00
3,02
20,275.36
1,94
13,016.63
16,26
108,600.00
12,54
84,000.00
34,80
233,261.00
1,72
11,552.00
0,18
1,235.54
3,67
24,639.92
670,101.45

100 _

01.01 a 31.07.98
US$
7,69
24,480.00
3,58
11,400.00
6,73
21,420.00
5,90
18,796.51
5,85
18,639.28
4,31
13,734.72
2,62
8,340.00
19,91
63.350.00
22,06
70,000.00
16,11
51,250.00
4,62
14,710.11
0,62
1,975.000
318,095.62 _

100

Aos totais supra indicados, acrescentam-se, ainda, os valores referentes ao pagamento de pessoal
do Quadro do MIRE, assim representado:
01.01 a 31.12.97
01.01 a 31.07.98

US$ 480,642.90
US$ 287.527,55

O pagamento está sob a responsabilidade do Departamento de Serviço no Exterior-DAEx,
Unidade Gestora Coordenadora da SERE. O DAEx ao liberar o recurso, autoriza o Escritório Financeiro
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em Nova Iorque — EFNY (Unidade Gestora Executora) a efetuar o depósito na conta mantida por cada
servidor no Banco do Brasil S/A — Agência Nova Iorque, como de rotina.
Verifica-se, assim, que o custo total da Embaixada do Brasil em Kiev atingiu, no período coberto
pela auditoria, o montante de US$ 1,756,367.52, sendo despendido US$ 1,150,744.35 no exercício de
1997 e US$ 605,623.17 no período de janeiro a julho do corrente exercício.
Das despesas mencionadas, cabe destacar:
a) as dotações Pessoal de Apoio de Chancelaria-PAC, Pessoal de Apoio da Residência-PAR,
Auxiliares Administrativos-AA e Auxiliares Técnicos-AT compreendem o total de auxiliares locais que
prestam serviço à Embaixada, assim distribuídos:
Categoria

Quantidade

PAC
PAR
AA
AT
TOTAL

03
02
01
01
07

Custo mensal da Folha
c/encargos (US$)
2,595.87
2,651.80
2,289.12
1,390.00
8,926.79

Os encargos incidentes sobre a Folha correspondem à previdência social, horas extras (somente
para as categorias PAC e PAR) e alimentação (somente para a categoria PAR).
b) Imóveis — por essa dotação foram pagos os aluguéis pela ocupação de imóvel destinado ao
funcionamento da Chancelaria e da Residência do Embaixador. Ressalte-se que, em caráter excepcional,
foram pagos também pela dotação Imóvel, sob a rubrica Auxílio-Moradia, o aluguel do pessoal do
Quadro Permanente do MRE, incluindo 01 Diplomata, 01 Oficial de Chancelaria e 01 Assistente de
Chancelaria.
1.3 - Quanto às Operações de Câmbio
O Posto não realiza operações de câmbio exclusivamente com instituições bancárias ou
financeiras habilitadas a emitir borderôs de câmbio (Norma infringida: Guia Adm. Postos no Exterior
GAP - item 125)
A análise das operações cambiais efetuadas pela Embaixada deve levar em consideração a
conturbada situação econômica por que passa a nação, ainda em fase de transição do regime soviético
para a inédita soberania, situação por si só peculiar, que se acentua pela igualmente radical transição
vivida por sua economia, de um sistema socialista planificado para uma proto-economia de mercado. A
tudo isso deve-se acrescentar, recentemente, os efeitos da crise financeira russa que, previsivelmente,
repercutem na Ucrânia.
Em decorrência dessa crise, que tem causado sérias dificuldades cambiais ao país, diversas
medidas restritivas à saída de divisas têm sido adotadas pelas autoridades locais, desde a proibição da
utilização de moeda estrangeira nas relações comerciais, até a criação de inúmeras restrições para a
remessa de recursos para o exterior.
Assim, desde o mês de setembro, a Embaixada está impossibilitada de remeter sua arrecadação de
renda consular para o Escritório Financeiro de Nova Iorque, vendo-se obrigada a valer-se de artifícios
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escriturais para contornar o problema, como, por exemplo, a utilização da renda consular para o
pagamento de despesas locais a exemplo de aluguéis; salários de auxiliares locais, compras em geral e,
inclusive, salário do próprio Embaixador, gastos que, em termos orçamentários, correriam por conta das
dotações de manutenção de chancelaria (MC), de residência (MR), pessoal de apoio de chancelaria (PAC)
ou de residência (PAR) etc. Para fechar a operação, o Posto transfere recursos de sua conta bancária
respectiva em Nova Iorque, ou do funcionário do quadro que recebeu os valores em espécie em Kiev,
para a conta de renda consular (fl. 28/41 do Volume I).
Essas sistemática, não usual segundo as normas administrativas do MIRE, foi excepcionalmente
autorizada pela Secretaria de Estado (Desptel n°. 220).
A mesma triangulação vem sendo igualmente adotada com relação aos recursos recebidos pela
Embaixada pela alienação de um veículo de representação, realizada em 04/09/1998, segundo as normas
aplicáveis à matéria (ver material), no valor de US$ 11,700.00; bem como os valores recebidos do
Governo local, em grivnias (UAH), correspondentes à devolução de impostos sobre telecomunicações
(único imposto devolvido pela fazenda local).
Surge como complicador, nessa conjuntura, a realização de pagamentos, inclusive de salários a
auxiliares locais, em dólares americanos, o que se choca com orientação expedida pelo MIRE (Circular no.
XXX), bem como a legislação local, conforme informado pelo servidor responsável pela contabilidade do
Posto, Sr. Aldair Alves de Aquino. Esse procedimento, cuja autorização não foi solicitada ao Ministério, é
justificado pela instabilidade econômica por que passa o país, cuja moeda perdeu mais de 45% de seu
valor de compra (de UAH 1,90 por US$ 1.00 para UAH 3,45 por US$ 1.00) entre 01.08 e 30.10.1998, o
que, aliado à inexistência de um sistema de indexação ou de convivência com elevados índices de
inflação, tornaria muito difícil a situação dos auxiliares locais, além de dificultar a contabilização e a
prestação de contas dessas despesas, que sofreriam constantes alterações com as variações cambiais.
1.4 - Quanto à Prestação de Contas
Examinadas, por amostragem as prestações de contas relativas às dotações retromencionadas,
verificou-se que:
os Mapas de Acompanhamento da Execução Orçamentária — MAEOR analisados
guardam conformidade com os valores efetivamente gastos nos respectivos períodos;
o Posto tem deixado de remeter o MAEOR à SERE até o dia 05 do mês subseqüente a que
se refere, descumprindo, assim o prazo determinado no item 152 do Guia de
Administração dos Postos;
devido a normas bancárias locais, o Posto só mantém uma conta corrente no UICRAINA
BANK para movimentação de todas as dotações utilizadas pela Embaixada, tendo sido
esse procedimento autorizado pela SERE;
os relatórios de câmbio encontram-se em situação regular, com as peculiaridades anotadas
no item 1.3 acima;
os registros contábeis são lançados em programa próprio desenvolvido pelo Posto e
inseridos no Sistema de Administração dos Postos — ADMP;
O os documentos são arquivados em pastas próprias no Setor de Contabilidade;
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g) não existe a necessária segregação de funções entre as atividades de tesouraria e de
contabilidade, visto que uma só pessoa é responsável pelo controle e guarda os recursos
disponíveis e ainda da preparação das prestações de contas;
as Despesas Miúdas de Pronto Pagamento assim compreendidas somente aquelas de valor
individual inferior a US$ 20.00, obedecem as normas estabelecidas nos itens 192 e 193 do
GAP;
os recursos financeiros liberados para a Embaixada são depositados em uma única conta
no Banco do Brasil em Nova Iorque e, após comunicação da SERE, o Posto emite cheque
contra o Banco do Brasil, para depósito no Banco local. Atualmente, em decorrência da já
mencionada crise cambial vivida pela Ucrânia, o Posto vem enfrentando dificuldades,
devido à oscilação das taxas de câmbio, para a compra de dólares no mercado local. Por
esse motivo, foi autorizado pela SERE que os recursos referentes à Renda Consular,
arrecadados em dólares (espécie), fossem utilizados para as despesas do Posto. Em
contrapartida, não foram remetidos pelo EFNY os recursos em dólares que seriam
despendidos por aquele Posto para atender as necessidades financeiras da Embaixada.

1.5 - Quanto à Conciliação Bancária
A Embaixada dispõe de apenas uma conta-corrente em grivnias para suas despesas e outra para o
recebimento de depósitos relativos à renda consular. Tal fato decorre das peculiaridades da legislação
ucraniana, que não permite a manutenção, por uma mesma pessoa física ou jurídica, de mais de uma
conta em uma mesma instituição financeira. A abertura da conta específica para a renda consular foi
autorizada, segundo informado pelo Posto, depois de insistentes solicitações de interferência do
Ministério das Relações Exteriores daquele país.
Dessa forma, a conciliação bancária é feita de forma consolidada para todas as dotações, sendo o
controle de saldos por dotação feito contabilmente pelo Posto, com auxílio do sistema de Administração
dos Postos — ADMP.
Discutir-se-á a obrigatoriedade da manutenção de várias contas-correntes pelos postos no exterior
em tópico específico, no Relatório Geral.
1.5 - Quanto à Devolução de Impostos
Mediante solicitação à Administração Estatal de Impostos da Ucrânia, o Posto é reembolsado dos
impostos sobre o valor agregado referentes às comunicações telefônicas. A indenização é transferida pelo
Governo Ucraniano diretamente para a conta bancária da Embaixada.
Sobre a ineficácia da sistemática de solicitação e controle das devoluções de impostos, tratar-se-á
em tópico referente a problemas comuns a todos os postos.
2 - Renda Consular
O Setor Consular da Embaixada foi instalado em janeiro do presente ano, contando, atualmente,
com os serviços de um Oficial de Chancelaria, ocupando a função de Vice-Cônsul, a trabalhar sob a
supervisão de um Conselheiro.
A partir de entrevistas com os servidores responsáveis e de observações in loco, a equipe de
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auditoria constatou que as normas do MIRE referentes ao atendimento ao público vêem sendo observadas,
funcionando o setor pelo período mínimo de 6 horas, conforme estabelecido pelo item 332 do GAP, a
partir de recomendação do TCU (Decisão n° 418/95 — Plenário); estando afixada, em local visível, a
tabela de preço dos emolumentos consulares; e sendo os interessados atendidos por servidor brasileiro.
Conta, também, o Setor, com o auxílio dos funcionários de nacionalidade ucraniana para o atendimento
ao público local.
A respeito do período mínimo de funcionamento, entende o Diplomata responsável pela
supervisão do Setor ser necessária a reformulação do comando emanado pelo item 322 do GAP, uma vez
que é conveniente que o Setor Consular, embora funcionando em período integral, dedique parcela de seu
tempo aos trabalhos internos de processamento dos serviços solicitados pelo público.
Parece-nos plausível essa argumentação, que terá mais fundamento quanto maior o movimento de
cada Serviço Consular. Assim, a Equipe entende que a referida norma deva ser reformulada no sentido de
restituir à discricionariedade de cada posto a decisão sobre os horários e períodos de atendimento ao
público, observadas as peculiaridades de cada local e os parâmetros de razoabilidade e de bom
atendimento esperados de qualquer serviço público
A demanda pelos serviços consulares na Embaixada em Kiev tem sido crescente, fazendo com que
o Diplomata responsável pela supervisão do Setor preveja a necessidade de um espaço fisico mais amplo
e adequado para um atendimento ao público, vez que, a pequena sala que hoje abriga o Serviço não
dispõe de espaço para espera. Tal necessidade, entretanto, até o momento não se concretizou, tendo em
vista a pequena média de serviços consulares prestados diariamente, como se pode constatar nos quadros
adiante.
Conforme verificado pela equipe, ressente-se, o Serviço, da falta de um cofre adequado para a
guarda do dinheiro arrecadado e das estampilhas, enquanto essas não forem substituídas por
instrumentomais idôneo de controle da Renda Consular, sendo esses valores, atualmente, guardados no
cofre do Serviço de Comunicações do Posto, que já apresenta espaço insuficiente.
A renda consular era usualmente arrecadada em moeda nacional da Ucrânia, a grivnia, uma vez
que é vedado aos nacionais daquele país portarem moeda estrangeira. Para esse mister, o Posto mantém
uma conta-corrente junto a banco local denominado Eximbank, sendo os emolumentos depositados
diretamente naquela instituição pelos requerentes dos serviços consulares.
Em decorrência dos problemas financeiros enfrentados por aquele país, todavia, a população local
vem armazenando moedas fortes, especialmente o dólar americano, como reserva de valor, na tentativa de
se proteger da instabilidade monetária reinante.
Seguindo essa mesma tendência, deste setembro último, a renda consular vem sendo cobrada em
dólares americanos (em espécie), por autorização da SERE, quando, com o agravamento da crise cambial
naquele país, medidas restritivas à saída de divisas foram adotadas, dificultando, inclusive, a conversão
para o dólar e a remessa da renda consular para a conta-corrente especifica junto à agência do Banco do
Brasil em Nova Iorque, como já mencionado.
O Posto arrecadou, desde a criação do Serviço Consular em janeiro de 1998, os seguintes valores:

•
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VALOR (US$)
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1,277.63
4,021.40
3,867.09
5,221.51
5,789.19
1,453.75
1,334.45
3,886.45
26,851.47

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Total acumulado

Os registros contábeis guardam conformidade com os mapas e guias de remessa da renda consular,
bem como com o estoque de estampilhas do Posto.
Foram os seguintes os documentos processados pelo Posto até 31.08.1998:
DOCUMENTOS DE VIAGEM
1998

Documentos
Passaporte Comum - PACOM (Expedição)
Passaporte Comum - PACOM (Prorrogação)
LAIS SEZ-PAS SER
Outros Passaportes (Expedição)
TOTAL

14
14

ATOS NOTARIAIS
Atos
Legalizações
Procurações
Registro de Nascimento
Registro de Casamento
Atestado de Óbito
Alistamento Militar
Outros (Reconhecimentos de firmas)
TOTAL
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VISTOS
1998

Vistos

94
22
122
24
7
2
271

VlDIP
VISOF
VICOR
VITRA
VITUR
VITEM I
VITEM II
VITEM II (Adoção)
VITEM III
VITEM IV
VITEM V
VITEM VI
VITEM Vil
VIPER
TOTAL (1997)
*Glossário de Serviços Consulares

-

ver fl. 17 do Volume

A inadequação da sistemática de controle da renda consular por meio do uso de estampilhas, de
sua contabilização manual e de sua remessa integral para a conta-corrente de Renda Consular junto à
agência do Banco do Brasil em Nova Iorque, bem como a tecnologia empregada para a emissão de vistos
serão objeto de discussão aprofundada em tópicos específicos no Relatório Geral.
3 - Pessoal
A lotação da Embaixada do Brasil em Kiev na ocasião da auditoria era a seguinte:
Diplomatas:
01 Embaixador
01 Conselheiro (não lotado no Posto)
Pessoal Administrativo do Quadro Permanente do MFtE:
01 Oficial de Chancelaria
02 Assistentes de Chancelaria
Contratados locais:

•

Chancelaria

Residência

01 Auxiliar Administrativo
01 Auxiliar Técnico
02 Motoristas
01 Faxineira

01 Cozinheira
01 Jardineiro

O Conselheiro que está prestando serviço na Embaixada ainda não tem definida sua lotação. Caso
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o referido diplomata venha a exercer, de forma permanente, suas atribuições naquele Posto, ainda assim a
lotação (2 diplomatas) seria insuficiente para sanar a deficiência de recursos humanos específicos da
Embaixada.
Os Auxiliares Locais são regidos pela Lei n° 8.745, de 09.12.93 e pelo Decreto n° 1.570, de 21 de
julho de 1995, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, o capítulo V da Lei n°
7.501, de 27 de junho de 1986, a qual define o regime de contratação dos auxiliares locais, observada a
redação dada pelo art. 13 da Lei n° 8.745/93 e, também, pelas normas vigentes na Ucrânia.
O disciplinamento jurídico e trabalhista próprio daquele País ainda não foi implantado. Prevalece
ainda o regime então vigente na ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Segundo informações prestadas pela Embaixada, aguarda-se que o Parlamento da Ucrânia
estabeleça normas trabalhistas próprias, tendo em vista que após a dissolução da URSS não foram
definidas regras específicas sobre o assunto.
A taxa de desemprego naquele país é bastante elevada. Esse fator talvez seja o responsável pela
ótima qualificação dos auxiliares locais, nas diversas áreas de contratação.
Como exemplo, destacamos que o Assistente Técnico, contratado para executar tarefas que
requerem especialização nas áreas de comércio exterior, cooperação científica e tecnológica, divulgação
cultural, dentre outras, já exerceu o cargo de Vice-Reitor da Universidade de Kiev, sendo graduado em
línguas estrangeiras.
Os auxiliares locais contribuem para a previdência social e têm direito a um período de 30 dias de
férias por ano de serviço efetivamente trabalhado, não lhes sendo assegurado naquele país o direito a
adicional de férias, nem qualquer outro tipo de gratificação ou beneficio.
As contratações dos auxiliares locais, após 24.07.95, data da vigência do Decreto n° 1.570/95,
foram realizadas mediante processo seletivo e obedeceram as exigências contidas no citado Decreto.
Os auxiliares locais são de bom nível cultural e educacional, embora em número insuficiente,
especialmente no que tange à carência de uma secretária executiva com domínio sobre os idiomas
português, inglês, russo e ucraniano.
número de diplomatas e de pessoal do quadro permanente do 1VIRE é insuficiente para o
adequado desempenho de uma missão diplomática.
Chefe do Posto, sobrecarregado de funções administrativas, vê prejudicada suas nobres
atribuições de defender os interesses do Brasil naquele país e de desenvolver atividades com vistas ao
estreitamento de laços bilaterais.
Assim, na busca de uma otimização dos trabalhos afetos à Embaixada, mister se faz sugerir à alta
administração do MRE que sejam supridas as necessidades do Posto com recursos humanos em número
bastante para o exercício de suas atribuições.
4 - Licitações

Devido, principalmente, à grave crise econômica e social vivenciada pela Ucrânia, torna-se
impraticável o cadastramento de fornecedores. Segundo informações prestadas pelo Posto, as firmas não
têm estabilidade de funcionamento. Constantemente são transformadas ou encerradas sem justificação
aparente.
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Para a compra de materiais necessários ao funcionamento da missão diplomática, é preciso
percorrer um longo caminho entre várias empresas para a aquisição dos bens necessários às atividades do
Posto.
Dentre os contratos permanentes firmados pela Embaixada do Brasil em Kiev, destacam-se
aqueles referentes à manutenção da central telefónica, do aparelho de fax, da máquina copiadora, do
sistema de calefação da Residência e de guarda e limpeza do prédio da Chancelaria, importando todos em
um custo total de US$ 2,910.00 no presente exercício.
5 - Patrimônio
5-1 Quanto à elaboração dos inventários e à identificação dos bens
O último inventário histórico dos bens móveis foi realizado em 31.12.97, estando de acordo com
as normas e princípios gerais aplicáveis à matéria.
Os bens estão devidamente numerados com etiquetas individuais, não existindo, contudo, Termo
de Responsabilidade pela guarda do material permanente em cada setor do Posto (carga parcial).
A aquisição de móveis e equipamentos para a Embaixada teve início em dezembro de 1994, época
da instalação do Posto, contando no momento da auditoria com aparelhagem adequada ao
desenvolvimento de suas atividades
Os bens da Chancelaria e os da Residência estão segurados, respectivamente, por US$ 50,000.00 e
US$ 60,000.00, e a validade do seguro expirará em 31.12.1998.
O Posto não dispõe de biblioteca.
INVENTÁRIOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1997
SETOR
Chancelaria
Residência

N° DE ITENS
222
81

VALOR (US$)
193,091.17
33,369.22

5-2 Quanto aos bens imóveis
O Posto foi implantado em dezembro de 1994, funcionando inicialmente no Hotel DNIPRO em
Kiev.
Em agosto de 1995, ocorreu a mudança para um prédio no centro da cidade, com área útil de 240
,
cuja
construção data de 1914. Embora as instalações internas da Embaixada estejam em razoável
m2
estado de conservação, condizentes com suas atividades, o aspecto externo e as áreas comuns do prédio
causam grande espanto e constrangimento aos usuários. Suas dependências são soturnas e deprimentes,
não existindo conservação ou manutenção das áreas comuns. Alguns serviços feitos nas áreas de
circulação do prédio, como a recuperação das escadas de acesso ao 2° piso e o conserto dos dois
elevadores, indispensáveis, já que a Embaixada funciona no 4° pavimento, foram realizados a expensas do
Posto, com recursos concedidos pelo MRE, sob pena de inviabilização de seu funcionamento.
à

Pelo aluguel do imóvel, nessas condições, são pagos, mensalmente, US$ 8,000.00, o que reflete as
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peculiaridades do mercado imobiliário local.
O Posto está enfrentando sérias dificuldades com a locação dos imóveis. Inexiste no país uma
cultura de respeito aos pactos privados, fato decorrente do sistema socialista vigente até bem pouco
tempo, em que a propriedade era monopolizada pelo Estado. Não prospera ali o princípio do pacta sunt
servanda. E comum o descumprimento, pelos proprietários de imóveis, dos termos acordados entre as
partes, o que, ao lado da incipiência do sistema jurídico-judicial do país, que não oferece meios para a
tutela jurisdicional dos direitos subjetivos, leva, muitas vezes, os litigantes a resolverem suas contendas
por meios próprios, sobressaindo-se, obviamente, os mais fortes, em detrimento da segurança, da paz
social e da justiça.
Percebe-se que, na atual conjuntura daquele País, os proprietários estão procurando
permanentemente maximizar seus rendimentos, independente dos compromissos assumidos.

•

O proprietário do imóvel destinado à Residência do Embaixador mora no exterior e
constantemente solicita aumento de aluguel, ao arrepio do contrato firmado, hoje no valor de US$
10,000.00. Além disso, oferece a casa a outros possíveis interessados, sem dar conhecimento ao locatário
de suas reais intenções, tal como ocorreu em período de ocupação do Posto pelo Embaixador Aldrábal
Pinto de Ulysséa.
Mais grave, contudo, é o caso do imóvel utilizado pela Chancelaria. O proprietário também vive
no exterior, segundo informações, impedido de retornar à Ucrânia por problemas com as máfias locais, e
não queria renovar o contrato de locação, expirado em agosto passado, insistindo em pedir a desocupação
imediata do imóvel, o que a Embaixada está impossibilitada de fazer por não haver encontrado, ainda,
outro lugar para se instalar.
O Posto vinha pagando o aluguel do imóvel sem cobertura contratual desde então, tendo
interrompido o pagamento no último mês de agosto por receio de que, em decorrência desta auditoria, o
TCU considerasse ilegais tais pagamentos.
Parece-nos não ser essa a solução mais adequada para o problema, uma vez que, se o pagamento
sem cobertura contratual não é recomendável, segundo as normas regedoras da despesa pública, pior é o
inadimplemento da obrigação que, independentemente de avença formal, subsiste, uma vez que a
Embaixada vem utilizando, efetivamente, imóvel pertencente a terceiro, devendo remunerá-lo por isso
sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, o que é ilícito, a par de prejudicial à imagem do
Brasil naquele país.
Em 21.09.1998 o Chefe do Posto informou à Secretaria de Estado, via fax (fls. 42/46 do Volume
I) a extensão do referido contrato de locação até 31.07.1999, solicitando o restabelecimento dos repasses
para o pagamento dos aluguéis.
Espera-se que isso resolva a situação de inadimplência encontrada pela equipe de auditoria,
cabendo, salvo melhor juízo, recomendação à SERE no sentido de que informe a este Tribunal o deslinde
dessa matéria.
Segundo esclarecimentos prestados pela Embaixada, a solução definitiva para a instalação da
Embaixada seria firmar contrato de aluguel com empresa imobiliária estrangeira ou com órgão do
Governo Ucraniano. No primeiro caso, o custo tem se revelado bastante elevado em relação aos recursos
a serem disponibilizados pelo Itamaraty, tornando-se inviável. Dessa forma, a segunda hipótese talvez se
apresente como solução mais adequada para garantir estabilidade, segurança e custo compatível com as
possibilidades do Posto.
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Outra alternativa seria a aquisição, no mercado local, de prédio a ser reformado ou de terreno para
construção, o que, dados os elevados aluguéis praticados naquele mercado, como já mencionado, em
poucos anos compensaria o investimento, dando ao Posto condições mais adequadas e estáveis de
funcionamento, além de possibilitar a reunião, em um único prédio, da chancelaria e da residência
diplomática, com vantagens em termos de segurança, de funcionalidade e de custo.
Há, ainda, outra possibilidade, talvez a mais interessante, que é obtenção de terreno junto ao
Governo local para a construção de um prédio próprio para o Posto, com os beneficios acima
mencionados e, também, com a vantagem adicional de que essa aquisição poderia-se dar mediante
permuta com o Governo Brasileiro. Foi-nos informado pelo Embaixador que o Governo Ucraniano está
em negociações com a Companhia Imobiliária de Brasília — Terracap, empresa do Governo do Distrito
Federal GDF, para o recebimento, por doação, de um terreno para a construção da sede da Embaixada
daquele país em Brasila. O momento para a efetivação dessa permuta é o mais adequado, cabendo, a
nosso ver, recomendar ao MRE que estude, em conjunto com o GDF, a viabilidade de efetivação dessa
transação que poderá trazer grande economia ao nosso Governo, além de viabilizar a solução definitiva
do problema enfrentado pela Embaixada em Kiev.
Ressalte-se que, entre janeiro e julho do corrente exercício, foram despendidos recursos no
montante de US$ 185,600.00 para fazer face às despesas referentes à dotação "Imóveis", incluindo-se
nesse total o Auxílio Moradia concedido ao pessoal do Quadro Permanente do MIRE residente em Kiev.
5-3 Quanto à guarda e distribuição do material de consumo
O material de consumo é armazenado em local apropriado e encontra-se sob a guarda de servidor
do quadro permanente do MRE, responsável por sua distribuição.
O estoque supre as necessidades do Posto, por períodos pequenos, sendo adquiridos de acordo
com as requisições dos diversos setores. Essas requisições são registradas em formulário próprio, no qual
são efetuadas as baixas a cada saída de material.
6 - Veículos
Conforme já mencionado, a Embaixada dispõe, atualmente, de 3 veículos de propriedade da
União, conforme abaixo discriminado, tendo sido um quarto veículo alienado por meio de processo
licitatório simplificado (fls. 47/67 do Volume I), para futura aquisição de veículo similar novo:
Veículo
BMW
WV
WV

Tipo
SEDAN
VAN
SEDAN

Modelo
730i
KO1VIBI
GOLF

Ano
1996
1996
1997

Valor de aquisição
US$
41,482.00
20,000.00
12,000.00

Os citados veículos estão segurados de acordo com contrato anual.
O Posto mantém fichas de controle e registro sobre a movimentação dos veículos e do consumo de
combustíveis.
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ASPECTOS OPERACIONAIS

1 Da Promoção Comercial
—

O Setor de Promoção Comercial encontra-se sob a responsabilidade de um diplomata de carreira,
conselheiro, que trabalha com o auxílio de um técnico local, de elevada formação acadêmica e domínio
de diversas línguas estrangeiras, entre elas o português, o russo, o inglês.
Na Proposta Orçamentária dos Postos — POP para o presente exercício, a Embaixada informou ser
membro do Kyiv International Trade Club, que tem por principal finalidade a divulgação das
oportunidades comerciais e de investimento disponíveis na Ucrânia para as empresas dos paísesmembros.
O Clube, além de promover encontros com empresários locais, organiza, mensalmente, viagens
aos centros industriais mais importantes do país para a identificação de potenciais negócios. O custo de
cada uma dessas viagens de serviço varia entre US$ 200 e US$ 300, sendo a taxa anual de adesão ao
Clube de US$ 100.
Ainda na POP/98, o Posto ponderou sobre a importância da organização de seminários, em
parceria com empresários brasileiros e com as câmaras de comércio locais, para a divulgação do "produto
Brasil".
A concretização das intenções acima, entretanto, vê-se prejudicada pela crônica escassez dos
recursos repassados aos Postos que, quando muito, são suficientes para a manutenção de sua vida
vegetativa, introjectada, ficando as poucas ações dirigidas à promoção comercial dos produtos e serviços
brasileiros, vital para o País em virtude dos persistentes déficits comerciais, na dependência de ações
pessoais dos funcionários, muitas vezes custeadas por seus próprios recursos.
No dia-a-dia, segundo informado, o Posto procura divulgar, na imprensa local (fl. 68 do Volume
I), as empresas brasileiras interessadas em comerciar com a Ucrânia, atuando, também, no cadastramento
de empresas locais da rede Brazil Trade Net, a ser em tópico adiante

•

Outra ação da Embaixada nessa área foi a contratação, junto a instituição de pesquisa local
denominado "Instituto de Transformação da Sociedade", da elaboração de um manual da série "Como
Exportar", ao custo de US$ 20,500 (fl. 69 do Volume I) que, já traduzido para o português, foi
encaminhado ao Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores Brasileiro,
para divulgação ao público interessado.
Esse material, com cerca de 250 páginas apresenta bom conteúdo, estando a demandar algumas
retificações na tradução efetuada por Auxiliar Técnico do Posto, de nacionalidade ucraniana que, embora
de boa qualidade, apresenta termos lusitanos, de pouca compreensibilidade para o público brasileiro
Independentemente disso, o documento pode vir a constituir-se, no entendimento da equipe, importante
instrumento para o alavancamento das exportações brasileiras para aquele páis.
Necessária se faz, pois, a reavaliação dessa situação por parte do MIRE, das autoridades
econômicas brasileiras e do próprio Presidente da República, no sentido de propiciar às representações
diplomáticas as condições mínimas para o exercício de suas atribuições relativas à promoção comercial,
sob pena de tornarem-se cada vez menos eficazes no desempenho desse importante mister.
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2— Do serviço de mala diplomática
Os serviços de mala diplomática do MIRE foram reformulados pelo Departamento de
Comunicações do Ministério, que centralizou e assumiu a cobertura de seus custos, tendo sido a sua
operacionalização terceirizada com a contratação dos serviços da empresa DHL — World Wide Express,
especializada em transporte de encomendas.
Essa reformulação resultou em significativa redução de custos, graças à economia de escala do
contrato e à eliminação da necessidade de utilização de viaturas e pessoal dos postos nessas tarefas,
melhorando, também, a eficiência dos serviços, com as malas passando a ser recolhidas e entregues nos
postos, gerando maior rapidez, comodidade e flexibilidade para os usuários.
A melhoria de serviços, entretanto, não se refletiu na burocracia interna do MIRE, tendo a equipe
experimentado dificuldades no recebimento, em Brasília, de papéis de auditoria enviados, via mala
diplomática, da Embaixada em Kiev. Esses documentos, despachados por aquele Posto em 03.11.1998
(Mala n° 1984/4-0356-5 — Guia n° 9), apenas em 16.11.1998 chegaram ao destinatário, após inúmeras e
reiteradas cobranças, apesar de terem sido recebidos no Ministério em 09.11.1998, gastando uma semana
para percorrer os caminhos dos escaninhos e gavetas do Itamaraty em Brasília.

4.2 ASPECTOS POLÍTICO-OPERACIONAIS
1 Das ações de integração
A dimensão dos laços culturais e étnicos existentes entre o Brasil e a Ucrânia, em decorrência da
grande colônia de descendentes daquele país no nosso, aliada ao crescente interesse entre os governos,
povos e empresas dessas duas nações, recomenda a adoção de esforços para a institucionalização de ações
para uma aproximação que muito teria a acrescentar a ambos os países, não apenas em termos culturais,
mas, também, econômicos e políticos
Um importante elo cultural entre nossos países é a escritora Clarice Lispector, nascida na Ucrânia,
mas brasileira por adoção, tendo aqui se destacado, primeiramente no Recife e depois no Rio de Janeiro,
como uma das mais importantes escritoras da língua portuguesa.
Uma possível maneira para se incrementar e institucionalizar as relações bilaterais nos âmbitos
cultural, econômico e político, divulgando, naquele país, informações relevantes sobre o nosso, seria a
criação de uma cátedra de estudos brasileiros em uma das universidades ucranianas.
Isso poderia-se dar sem custo para o Tesouro Nacional, com a realização de parcerias entre o
MIRE, via Embaixada, o Ministério da Cultura e seu congênere ucraniano, além de empresários,
associações comerciais, centros culturais e comunidade ucraniana no Brasil, entre outros
Ante o exposto, entende a equipe de auditoria ser cabível a expedição de recomendação ao MIRE
para que estude, em conjunto com o Ministério da Cultura, a possibilidade de fazer as gestões necessárias
à instalação, em universidade ucraniana, de uma cátedra de estudos brasileiros, para a qual se sugeriria,
pelos motivos expostos, o nome Clarice Lispector.

2

—

Da política de imigração

A transição política e econômica por que passa a Ucrânia tem gerado grande instabilidade no país,
levando à desestruturação de diversos setores tais como indústrias, universidades e centros de pesquisa,
entre outros, detentores de respeitável patrimônio científico e tecnológico nas áreas espacial, naval,
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balística, bélica, nuclear, de transportes etc.
O desemprego e os baixos salários pagos a profissionais desses setores altamente especializados,
afora os constantes atrasos de ordenados, têm levado muitas pessoas a procurar, no exterior, melhores
oportunidades profissionais.
A existência de uma grande colônia de ucranianos e descendentes no Brasil torna-nos um destino
natural para essas pessoas, que além de oportunidades profissionais, poderão aqui encontrar ambiente
acolhedor e cultura familiar, especialmente no sul do país, região que concentra aquela colônia.
Esse quadro abre a países como o Brasil, carentes de especialistas nas áreas de tecnologia de
ponta, como as mencionadas, oportunidade única de angariar a colaboração desses profissionais para
desenvolverem seu trabalho aqui, quer de forma temporária, quer definitiva, a custo relativamente baixo
se comparado com os recursos necessários à formação de uma massa crítica de pessoal com igual nível de
especialização.
•

Uma política de incentivo à vinda legal desses profissionais para trabalhar no Brasil teria forte
impacto positivo sobre o nível geral de desenvolvimento tecnológico de nossas universidades, centros de
pesquisa e indústrias, constituindo-se, pois, importante ferramenta para o desenvolvimento do país, a
exemplo do que foi e continua sendo feito pelos Estados Unidos, um dos maiores importadores de
cérebros do planeta e, talvez por isso, a maior potência da atualidade.
Obviamente há, também, outras pessoas interessadas em migrar para o Brasil, como vêm fazendo
para a Argentina, por exemplo, mas cujas características profissionais ou pessoais não recomendam o seu
recebimento, haja vista os grandes problemas sociais que já nos desafiam.
Segundo informação obtida em entrevista com o Chefe do Posto, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq, Fundação vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT, esteve na Ucrânia avaliando as potencialidades de intercâmbio com o Brasil nas áreas
em foco, não se tendo notícia dos resultados desse levantamento.
Entende a equipe, por todo o exposto, ser recomendável avaliação, por parte do MRE, em
coordenação com o MCT, outras agências governamentais ou privadas interessadas no tema, da
possibilidade de elaboração de uma política de imigração restrita aos referidos profissionais de alta
especialização, que possibilite o aproveitamento de sua disponibilidade, custo relativamente baixo para
trabalhar em projetos empresariais ou em universidades e centros de pesquisa brasileiros.
3

—

Da ajuda humanitária às vítimas do acidente de Chernobyl

As já mencionadas conseqüências do acidente nuclear de Chernobyl até hoje se manifestam na
forma de diversas doenças na população ucrâniana. A desestruturação econômica e social daquele país,
refletida na perda de qualidade dos serviços públicos de saúde, tem gerado crescentes necessidades do
recebimento de ajuda humanitária internacional nessa área.
Em geral, espera-se que países ricos como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França sejam
responsáveis pelo oferecimento desse tipo de ajuda, o que vem sendo feito de forma insuficiente, segundo
informado pelo Embaixador em Kiev. Cuba, em situação econômica bem distinta daquelas potências,
tem-se destacado na ajuda às vítimas de Chernobyl, havendo recebido, para tratamento médico em seu
território, mais de 19.000 crianças até hoje, além de estar construindo, em parceria com o governo local,
uma clínica médica para o tratamento daquelas vítimas na Criméia, região da Ucrânia de clima mais
ameno.
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Nosso país, apesar das conhecidas deficiências na área de saúde pública, dispõe de centros de
excelência em diversas especialidades médicas, inclusive do câncer, havendo, ainda, acumulado
conhecimentos específicos no tratamento de doenças decorrentes de contaminação radioativa, em
decorrência do acidente com o Césio-137 em Goiânia, o que, segundo nosso Embaixador, nos coloca em
condições de prestar auxílio nessa área.
Ressalte-se, ainda, que, muitas vezes, o tratamento daqueles doentes consiste tão-somente no seu
envio para regiões mais quentes, durante o rigoroso inverno ucraniano, como forma de minimizar seu
sofrimento A existência da comunidade ucraniana em nosso país poderia viabilizar a realização de ações
nesse sentido, o que se daria a baixo ou nenhum custo para o Tesouro Nacional.

e.

Entende a equipe de auditoria, portanto, em consonância com o pensamento do Titular daquele
Posto, que o Brasil, a exemplo dos outros países citados, também teria condições de prestar auxílio
humanitário às vítimas daquele acidente, como forma de proporcionar-lhes melhor qualidade de vida,
com reflexos positivos à imagem do nosso país no exterior.

•
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc

- 50 -

156
lnbunai de Comas da Unido
Gabinete do Ministro Marcos Vilaça

V.3

elentr .u.

. janto,

Secrotáda do Plenário

. 0 . 11 . RQUIA

I. DADOS DA UNIDADE FISCALIZADA
NOME: Embaixada do Brasil em Ancara
ENDEREÇO: lran Caddesi 47 - 1 - Gaziosmanpasa - 06700 Çankaya - Ancara
1.1 Rol de Responsaveis

Nome: Luiz Antonio Jardim Gagliardi
CPF: 126.979.741-72
Cargo: Embaixador
Período: A partir de 1995
DADOS DA FISCALIZAÇÃO
PERIODO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 02 a 06/11/1998
PERIODO ABRANGIDO: 01/0111997 a 06/11/1998
MONTANTE DOS RECURSOS FISCALIZADOS: USS 1,279.327.51 (Dotações e Vencimentos) + US$
103,257.94 (Renda Consular) = USS 1,382,585.45

INTRODUÇA0

3.1. VISÃO GERAL
A

Vista de Ancara
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DADOS BÁSICOS
República da Turquia
769.360 km2
Sudeste europeu e centro-oeste da Ásia
Turco
Lira turca (LT)
Ancara
Istambul, Ancara, Izmir, Adana e Bursa

Nome oficial
Superfície
Localização
Língua oficial
Moeda
Capital
Principais cidades

Fonte: EIU The Economist Intelligence Unit. Country Prollie, 1997/1998.
-

INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS — 1997 ( 1 )
63,7
82,8
184,48
2.896
6,0
85,9
18,66
80,6
151.920
69'

População (em milhões de habitantes)
Densidade demográfica (hab/km 2)
PNB, a preços de mercado (US$ bilhões)
PIB, per capita (US$)
Crescimento real do PIB (%)
Indice de preços ao consumidor (%)
Reservas internacionais, excluído ouro (US$ bilhões)
Dívida Externa Total (US$ bilhões)
Câmbio (LT/USS)
Posição no Indice de Desenvolvimento Humano da ONU
Fonte EIU - The Economist Intelligence Unit, Country Fteport, 11h. Quartet .. 1998.
(1) Estimativa
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ASPECTOS POLÍTICO-ECONÔMICOS

A Turquia, situada em sua maior parte na Ásia (97%) e o restante no sudeste da Europa, é um país
do Oriente Médio que limita-se ao norte com o Mar Negro e a Bulgária; a oeste, com a Grécia e o Mar
Egeu; ao sul, com o Mar Mediterrâneo, a Síria e o Iraque; e a leste, com o Irã, a Geórgia e a Armênia.
Em decorrência de sua localização estratégica, a Turquia desempenha papel de destaque na
Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN. Em passado recente, serviu de bloqueio ao avanço
soviético e, nos dias atuais, neutraliza a ação de grupos radicais sediados em países vizinhos.
Nessa área, a questão mais delicada diz respeito à tensa relação com a Grécia, decorrente das
disputas entre as comunidades greco-cipriota (80% da população) e turco-cipriota (20%) pelo controle da
ilha de Chipre, que tornou-se independente em 1960. Em 1974, ocorreu a ocupação militar da metade
setentrional da ilha por tropas da Turquia, que resultou na criação, em 1983, da "República Turca do
Norte de Chipre", não reconhecida pelo Brasil.
A decisão da União Européia de oferecer a Chipre a possibilidade de associar-se a esse bloco, ao
mesmo tempo que tem indeferido as reivindicações turcas, contribuiu para o agravamento da situação. A
solicitação de ingresso, feita desde 1963, vem sendo protelada, devido a pressões da Inglaterra e da
Alemanha. A principal alegação para a negativa relaciona-se com o problema de desrespeito aos direitos
humanos, mas, na verdade, os motivos também estão ligados à mão-de-obra barata na Turquia e ao
provável fluxo de cidadãos turcos para a Europa continental, em particular para a Alemanha.
Um dos fatos mais importantes na atualidade do Oriente Médio foi o relacionamento entre Turquia
e Israel, a partir de 1991, notadamente na área militar, tanto no intercâmbio de material militar, que abre
as portas do mercado turco a Israel, quanto da tecnologia israelense à Turquia, principalmente em
atividades bélicas.
A economia turca consiste em uma mistura de modernos setores industriais e comerciais e um
tradicional setor agrícola e artesanal. A agropecuária é responsável por 20% do produto interno bruto e
emprega quase metade da força de trabalho. A Turquia é grande produtora de cereais, principalmente
trigo, cevada e milho, e tem como principais produtos de exportação o algodão e o fumo. A pecuária
ovina e, em menor escala, a bovina e a caprina têm considerável importância econômica.
As limitadas reservas de petróleo, que só atendem a 1/6 das necessidades nacionais, obrigam-na a
despender grande parte de suas divisas na importação do produto. Dois terços da eletricidade consumida
são gerados por usinas termelétricas e um terço, por hidrelétricas.
A indústria, responsável por 1/5 do produto interno bruto, emprega 10% da mão-de-obra. A
produção de lã e algodão tornou a indústria têxtil o setor de maior crescimento durante as décadas de
1960 e 1970, apesar da baixa produtividade. A indústria petroquímica, assim como a mecânica, expandiuse rapidamente na década de 1980, e a Turquia tornou-se o maior produtor de aço do Oriente Médio. Em
contrapartida, a crescente industrialização das zonas urbanas favoreceu um intenso êxodo rural para as
grandes cidades costeiras e para a capital.

•

Desde a Segunda Guerra Mundial, a Turquia tem-se integrado progressivamente ao cenário
econômico da Europa Ocidental, tal como demonstrou o ingresso na Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico - OCDE. A situação econômica vinha melhorando significativamente desde
a crise de 1994, ano marcado por forte recessão e por inflação de três dígitos, até a nova recessão de 1997.
A crise — provocada pelo rebaixamento da Turquia no ranking de agências de crédito norte-americanas —
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representou o ponto culminante de um longo período de políticas monetária e fiscal deficientes,
resultando em constantes déficits orçamentários e numa gigantesca dívida pública.
Em abril de 1994, o governo introduziu um pacote de estabilização com o apoio do FMI, mas as
incertezas mais ou menos crônicas no cenário político turco dificultaram a solução de problemas como as
crescentes taxas de inflação, a queda nos investimentos internos e externos, um certo desequilíbrio no
balanço em conta corrente e o agravamento do déficit público. A desagregação do quadro econômico
turco tem sido atribuída, em parte, à expansão do movimento fundamentalista islâmico, na medida em
que aumenta os temores dos investidores e demais agentes econômicos nacionais e internacionais. Apesar
do quadro negativo, o PIB cresceu cerca de 8% em 1995 e de 7% em 1996, o que, até certo ponto,
compensou a severa recessão de 1994.
Em 1996, uma série de medidas tentou resolver o problema do déficit público. As medidas,
objetivando obter ingressos na faixa de 10 bilhões de dólares no prazo de doze meses, incluíram a
emissão de títulos, a criação de estímulos para a repatriação de capitais aplicados no exterior, a venda de
imóveis e propriedades pertencentes ao governo e a aceleração do processo de privatizações.
O governo enfrenta, ainda, oposição interna à implementação do acordo de união aduaneira com a
União Européia, já que muitas empresas não estão preparadas para a competição e a eliminação de tarifas
reduzirá ainda mais as já combalidas receitas públicas. Nos últimos três anos, a balança comercial tem
apresentado déficit, que alcançou cerca de US$ 20 bilhões em 1996. O principal mercado das exportações
foi a Alemanha, seguida dos EUA, Itália, Reino Unido, França e Rússia. As importações vieram
principalmente da Alemanha, EUA, Itália, França, Reino Unido e Japão.
O ano de 1997 caracterizou-se pela deterioração dos indicadores econômicos da Turquia,
particularmente pelo aumento acentuado do desemprego, que levou 100.000 trabalhadores às ruas de
Ancara, exigindo a criação de novos empregos.
A Turquia está implementando um programa de privatização teoricamente igual ao brasileiro, mas
marcado por forte oposição de grupos contrários a sua realização e por suspeitas de favorecimento a
interessados. Em conseqüência, o ritmo das privatizações sofre interrupções e está sendo afetado por
decisões dos tribunais, a exemplo do cancelamento da venda de 51% das ações da estatal do petróleo, fato
que causou o fim do consórcio que ofereceu o maior preço de compra da empresa.
Apesar disso, o ano de 1998 está sendo considerado importante, uma vez que, de janeiro a
outubro, o país arrecadou US$ 3.17 bilhões com a venda de empresas que atuam nas áreas de produção de
cimento, bancária, fornecimento de alimentos em aeroportos, telecomunicações e fabricação de cigarros
Essa quantia equivale a cerca de 80% da receita auferida desde o início do programa em 1985 (mais de
US$ 5.6 bilhões). Para 1999, está prevista a venda de empresas das áreas de telecomunicações,
petroquímica, transporte aéreo, siderurgia, bancária e papel.
RELAÇÕES BRASIL/TURQUIA

Posteriormente à visita do Presidente da Turquia ao Brasil, em 1995, uma delegação de
autoridades visitou Brasília, em março passado, para a primeira reunião de consultas bilaterais. Os pontos
principais do encontro disseram respeito à avaliação da conjuntura econômica e política dos dois países; à
proposta de visitas de alto nível, para um melhor conhecimento recíproco; à cooperação econômica; ao
estudo das possibilidades de exploração conjunta da política de privatização; a meios de cooperação
técnica, científica e cultural; e à implementação dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países.
Do ponto-de-vista multilateral, tem sido ampla a cooperação turco-brasileira no apoio recíproco a
candidaturas a organismos internacionais.
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As relações bilaterais são boas, mas podem ser melhoradas, principalmente o intercâmbio
comercial, cujos dados são mostrados a seguir. A deficiência existente poderia ser corrigida pela
realização, em bases mais freqüentes, de visitas recíprocas de missões empresariais.
INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/TURQUIA (US$ milhões)

Exportações Brasileiras (FOB)
Importações Brasileiras (CIF)
Balança Comercial (1)—(2)
Intercâmbio Comercial (1)+(2)
Participação no total do comércio exterior
brasileiro (%)

1994

1995

149.426
19.427
129.999
168.853
-

197.590
31.661
165.929
229.251
-

1996

237,11
47,37
189,74
284,48
0,28%

1997

276,71
54,41
221,30
330,12
0,29%

1998(1)

100,00
9,00
91,00
109,00
-

Fonte: MICT/SECEX/Sistema ALICE
(1) Até março

O Chanceler da Turquia visitou o Brasil, a Argentina e o Chile no início de novembro de 1998.
Como a viagem ocorreu durante a auditoria, não há condições de registrar o que decorreu dessa visita.
No período de 30/11 a 04/12/98, uma delegação militar da Escola de Comando e Estado Maior do
Exército — ECEME viajaria a Istambul e Ancara com a finalidade de visitar instituições militares de
ensino do país.
INVESTIMENTOS

De acordo com informações previamente solicitadas ao Banco Central do Brasil, não há
investimentos turcos em empresas brasileiras nem brasileiros em empresas turcas.
ACORDOS INTERNACIONAIS

Por ocasião da visita oficial do Presidente da Turquia ao Brasil, em abril de 1995, foram assinados
Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e Industrial (aprovado pelo Congresso Nacional em
13.03.98), Acordo de Cooperação no Setor de Turismo (em tramitação no Congresso Nacional), Acordo
de Isenção de Vistos em Passaportes Diplomáticos, Especiais e de Serviço (em vigor, desde 09.07.95),
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional (em tramitação no Congresso Nacional) e Memorando de
Entendimento para o Estabelecimento de Consultas entre as Chancelarias brasileira e turca (em vigor,
desde 10.04.95).
Além desses, os seguintes acordos encontram-se em vigor: Tratado de Amizade, Comércio e
Navegação (assinado em Londres, em 05.02.58), Tratado de Amizade (assinado em Roma em 08.09.27),
Acordo Comercial (assinado em Ancara em 02.07.33) e Acordo sobre Transportes Aéreos (assinado em
Ancara em 21.09.50).
SITUAÇÃO DE BRASILEIROS NO PAÍS

Não existe registro, na Embaixada, da quantidade de brasileiros residentes na Turquia e no
Azerbaijão. O número é de difícil quantificação, pois a maioria dos residentes é constituída por esposas
de cidadãos turcos que, por diversos motivos, não procuram o Posto. Aliás, os principais problemas
detectados referem-se a mulheres que sofrem maus tratos do marido e da família dele. Há indícios de que
a colônia seja reduzida.
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Encontram-se matriculados no Setor Consular 95 brasileiros, sendo 40 mulheres (04 estudantes),
14 homens (01 estudante) e 41 crianças. Não existem presos brasileiros na Turquia.
A EMBAIXADA DO BRASIL EM ANCARA

Em seu Programa de Trabalho para 1996.
o atual Chefe do Posto destacou os seguintes
pontos, que têm atualidade:

Fachada do prédio onde funcionam a chancelaria e a residéncia.

a) a Guerra do Golfo e o fim da União
Soviética aumentaram o valor da Turquia como
aliado estratégico do Ocidente, acentuando-lhe.
também, a importância geopolitica em sua
própria região. Ante esse novo cenário, a
Turquia decidiu dinamizar e diversificar as
relações na área, mantendo entendimentos para
aproximação com os Bálcãs. o ('aucaso. a Asia
Central e o Oriente Médio, fundamentados não
apenas em afinidades históricas e culturais, mas.
sobretudo. na percepção de que. com o fim da
guerra fria, houve uma multiplicação das
oportunidades de parceria com outras regiões do
mundo.

seria recomendável que o Presidente do Brasil, atendendo a convite recebido e aceito em abril
de 1995. visitasse a Turquia, em reciprocidade ao gesto de aproximação e para discutir questões de
interesse mútuo, a exemplo dos temas comerciais, claro, que o Itamaraty saberá qual o melhor momento,
que em 1999 talvez ainda não seja o indicado.
a via comercial é "a mais propicia para a intensificação do relacionamento turco-brasileiro,
inclusive com interesses em terceiros mercados. Realisticamente. a Turquia na visão brasileira se
classifica ainda corno um parceiro alternativo. No entanto, o pais possui um setor empresarial dinâmico e
ávido de novas oportunidades. A abertura da economia ao exterior empreendida pelo governo durante a
década de 80 teve o efeito positivo de modernizar o pais e diversificar os padrões de consumo da
população, ainda que à custa de muitas importações e pesada divida externa - ,
após se referir às perdas causadas à Turquia pelo alinhamento ao Ocidente e pela crise
económica de 1993, que criou "o fenômeno de sobrevivência da economia turca sobretudo à custa de
operações comerciais não oficialmente contabilizadas com as novas repúblicas do Cáucaso e da Ásia
('entral - , o Embaixador afirma que, "com respeito ao Brasil, os novos fluxos se refletem no grande e
crescente número de pedidos de firmas turcas registradas no SECOM para importação de produtos
brasileiros (principalmente alimentos) com vistas à reexportação para aqueles mercados_ Caberá á
Embaixada, pois, continuar acompanhando esta nova tendência e detectar as oportunidades que melhor
servem ao interesse empresarial brasileiro e, no plano oficial, entabular contactos para verificação da
possibilidade de loint-ventures . com a Turquia naqueles países, não somente na área de intercâmbio
comercial_ corno também em outros setores_ corno. por exemplo, o da construção civil - ,
são tópicos prioritários nas discussões com os turcos a criação da Câmara de Comércio BrasilTurquia a contribuição dos Consulados Honorários em Istambul e Mersin para a intensificação do
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intercâmbio comercial; o interesse do Banco do Brasil na abertura de escritório em Istambul; e a
exportação de armamentos para a Turquia;
f) a Embaixada submeteu à apreciação da SERE as propostas de acordos institucionais para
intercâmbio cultural entre a "Middle East Technical University", de Ancara, e a Universidade de Brasília,
bem como entre a "Universidade Çukorova", de Adana, e a Universidade de São Paulo.
Quanto à situação atual desses tópicos, o Embaixador esclareceu que:
em 1991, a proposta de criação da Câmara de Comércio Brasil-Turquia foi apresentada à
Associação Comercial da Indústria de Base por ocasião de visita de missão comercial à Turquia, mas o
assunto não evoluiu. Ante o número reduzido de representantes de empresários brasileiros no país, é
conveniente incentivar a criação de uma Associação Comercial Turco-brasileira, primeiro passo para uma
futura Câmara de Comércio;
houve um grande mercado de exportação de armamentos para a Turquia, mas atualmente não
há boas perspectivas nesse campo;
as universidades brasileiras não se pronunciaram a respeito das propostas de acordo;
a implementação dos demais itens ainda é possível e deve ser avaliada com critério.
Por sua vez, o antigo Embaixador registrou no relatório de gestão que, graças a uma diplomacia
atuante, dinâmica e multi-dimensional, a Turquia vem ocupando espaços e marcando presença na área,
conforme atesta a criação da Black Sea Economic Cooperation, que congrega Turquia, Bulgária,
Romênia, Moldávia, Ucrânia, Rússia, Geórgia, Grécia, Albânia, Armênia e Azerbaijão. Inclusive, essa
entidade tem promovido reuniões com representantes do Mercosul.

COMPOSICÃO DA UNIDADE

A) PESSOAL
Não houve substituição dos empregados e serviçais nos últimos anos, sendo importante observar
que não existe procedimento usual de seleção desses funcionários. No que se refere aos prestadores de
serviços eventuais, procura-se sempre que possível, por razões de segurança, recorrer às mesmas pessoas
e firmas que vêm tradicionalmente prestando serviços à Embaixada.
Embora não tenha procedido a uma pesquisa de mercado, a unidade presume que os salários dos
contratados locais estão próximos aos praticados no mercado. No tocante à remuneração dos Auxiliares
Administrativos e Assistentes Técnicos, a Equipe de Auditoria constatou, mediante comparação com
salários pagos por outras embaixadas, que há compatibilidade com o mercado.
Não existe um mecanismo automático de atualização dos salários dos funcionários e empregados
da Embaixada.

•

A última alteração salarial dos auxiliares do Posto ocorreu em 1996, por força da decisão de
ajustar os vencimentos desses auxiliares à legislação local, o que resultou na suspensão do pagamento do
décimo terceiro salário, não previsto na lei turca. A diferença foi incorporada aos salários mensais, e, no
início do primeiro semestre de 1997, pequenos ajustes (arredondamentos) foram efetuados
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ALMOXARIFADO
O depósito de material e almoxarifado dispõe de instalações adequadas, com janela protegida por
grades, e tem acesso restrito. Regularmente, parte do material de consumo é transferida para armário na
Chancelaria, sob a responsabilidade da encarregada da administração.
Existe um registro de entrada e saída de material que permite o controle de estoque. Contudo, o
atraso no recebimento das dotações não permite traçar um esquema regular de compras de reposição. No
ano de 1997, a Embaixada só recebeu a primeira parcela das dotações MC e MR em fevereiro e não
recebeu a dotação MC no período de 02/09/97 a 03/11/97, o que acarretou o término de todo o material de
expediente.
O formulário de requisição de material é pouco usado. A regra básica é a de que a encarregada da
administração só entrega novo material após verificar o uso do requisitado e entregue anteriormente.
Não existem itens de grande consumo. Papel para computadores e para xerox seriam os itens com
maior uso no Posto, mas a aquisição é limitada pela ausência de recursos na dotação específica.
O material inservível ou ocioso também está guardado no depósito no subsolo da Chancelaria. Ali
se encontram diversos itens que já receberam baixa, em alguns casos à espera de ocasião oportuna para
seu desfazimento ou não, tais como peças do mobiliário da Residência (sofás, cadeiras, poltronas, tapetes
e quadros), por não serem necessários, tendo em vista o uso de bens de propriedade do Chefe do Posto.
CONTROLE PATRIMONIAL
Segundo as instruções em vigor, os inventários da Embaixada (Residência, Chancelaria,
Biblioteca e Imóveis) são feitos ao final de cada ano. Cerca de 80% dos bens da Residência estão
fotografados em álbum próprio, sistemática que pode ser tomada como exemplo por outros postos, já que
possibilita a identificação dos bens de forma muito mais eficiente do que qualquer texto descritivo.
Os últimos inventários históricos datam de 31 de dezembro de 1997 e foram elaborados com base
em programa de computador fornecido pela SERE. Não houve variação patrimonial no primeiro semestre
do corrente ano, e sim em setembro, com a aquisição de material de computação (impressoras, modem e
scanner), devidamente registrado no inventário da Chancelaria e informado à Secretaria de Estado e ao
EFNY. Não houve perda ou extravio de bens patrimoniais.
Basicamente, o controle permanente dos bens inventariados e em uso é feito pelos funcionários da
Embaixada, aos quais foram distribuídos como carga os bens existentes em suas salas de trabalho. O
controle do acervo da Biblioteca é praticamente inexistente, já que os livros não saem das estantes em que
estão contidos, em sala no subsolo da Chancelaria.
Os bens de valor inferior a US$ 20.00 (vinte dólares) ou de duração ou uso restrito (roupa de
cama, mesa e banho da Residência, uniformes de subalternos etc.) estão contidos em "relação carga", sob
a responsabilidade dos usuários ou responsáveis pela guarda (caso de bens transferidos do inventário da
Residência, por determinação da Secretaria de Estado, devido a seu ínfimo valor, e que se encontram na
"relação carga" sob responsabilidade do Chefe do Posto).
IMÓVEIS
A Chancelaria e a Residência estão situadas no mesmo edificio. A Residência e parte da
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Chancelaria foram alugados de um mesmo proprietário e a outra parte da Chancelaria foi alugada de
outro. Os atuais contratos foram renovados em 1995 e vigoram até 1999, com custo mensal total de
aluguel e condomínio no valor de US$ 9,696.00. Também encontram-se em vigor até 1999 duas apólices
de seguro dos bens da Residência e da Embaixada, com prêmios de US$ 225.44 e US$ 208.18,
respectivamente.
Existem dois lotes contíguos, registrados em inventário próprio, recebidos como doação do
governo turco, a título de reciprocidade pelo terreno doado pelo governo brasileiro para a construção da
Embaixada da Turquia em Brasília. A utilização desses imóveis para construção da Chancelaria e/ou da
Residência, no entanto, é desaconselhável, em razão da grande distância em relação ao centro da cidade e,
no momento, do baixo custo de aluguel, condomínio e seguro, que, no ano de 1997, representaram
13,81% do orçamento do Posto.
E) VEÍCULOS
A Embaixada possui três veículos, discriminados no inventário da Chancelaria:
veículo de representação marca Volvo 1995, modelo 960. Estado de conservação: muito bom.
Seguro válido até 02/08/99 e prêmio anual de US$ 996.00;
veículo de serviço marca FIAT 1993, modelo Tempra. Estado de conservação: razoável.
Seguro válido até 19/07/99 e prêmio anual de US$ 292.00;
veículo de serviço marca Volkswagem 1987, modelo Santana. Estado de conservação: ruim.
Seguro válido até 02/09/99 e prêmio anual de US$ 43.00.
Para os veículos Volvo e FIAT, as apólices cobrem os riscos contra incêndio, roubo, acidentes,
ataque de outra pessoa contra o veículo e danos a terceiros no valor de cerca de US$ 5,000.00. Não há
franquia (casco total). No caso do Santana, a apólice cobre apenas o seguro obrigatório para terceiros,
para permitir sua circulação.
F) COMPRAS/CONTRATAÇÕES
A aquisição de material de consumo da Chancelaria é feita nos fornecedores tradicionais,
verificando-se os preços, sempre que possível, em catálogos fornecidos pelos interessados. Quanto a
serviços, por questões de segurança, procura-se recorrer às mesmas pessoas e firmas que vêm prestando
serviços à Embaixada.
As propostas de compras de material permanente são feitas na chamada Proposta Orçamentária
dos Postos (POP), enviada no final de um exercício para ser utilizada no ano seguinte. Tratando-se de
posto pequeno, a POP apresenta poucos itens na rubrica material permanente.
A Secretaria de Estado reduziu em 30%, em relação a 1997, o quantitativo em dólares da dotação
Manutenção de Chancelaria para o ano de 1998. Além disso, a liberação desses recursos é feita de forma
irregular, com maiores ou menores atrasos, não permitindo contar com um regular fluxo de caixa que
favoreça a existência de uma programação de compras de qualquer tipo de material, permanente ou não.
A declaração de recebimento de bens ou da prestação de serviços é assinada pela funcionária
encarregada da administração e conferida pelo Chefe da Chancelaria, em princípio controlador de todas as
prestações de contas, antes de sua apresentação ao Chefe do Posto. As faturas, em geral, só são pagas
após a aposição do respectivo carimbo de recebimento do material ou execução do serviço, momento em
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que também é aposto o carimbo de "visto" do Chefe do Posto, única pessoa autorizada a movimentar as
contas da Embaixada. No momento, apenas o Chefe do Posto tem condições de assinar cheques ou outros
documentos bancários. Existem exceções à sistemática da aposição dos carimbos relativos à entrega do
material ou à prestação de serviços: é o caso das compras em supermercados, que exigem o pagamento da
despesa em espécie contra a apresentação da fatura, ou seja, no momento da compra. Raramente, verificase a existência de numerário no cofre da contabilidade da Embaixada.
G) EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A previsão orçamentária do Posto é feita com base na POP encaminhada à SERE no final do
exercício anterior. O quantitativo recebido em 1997 foi apenas suficiente para manter a Embaixada em
funcionamento. No que se refere a 1998, com o corte de 30%, os recursos não serão suficientes para
fazer face a todas as necessidades, tendo já sido solicitado reforço para cobrir despesas correntes. Só foi
possível à Embaixada sobreviver financeiramente até o presente momento em razão de cortes drásticos na
aquisição de material de trabalho e da alteração na sistemática de envio e recebimento de malas
diplomáticas, determinada pelo Departamento de Comunicações em Brasília, que, ao assumir a cobertura
desses custos, gerou significativa economia na dotação MC. A título de exemplo, cada mala recebida
custava ao Posto, como pagamento à transportadora aérea, cerca de US$ 80.00 e cada mala expedida
custava cerca de US$ 135.00.
Os saldos existentes nas prestações de contas de exercícios anteriores ou foram recolhidos à conta
do Escritório Financeiro em Nova Iorque — EFNY, ou foram passados, mediante o registro/autorização da
SERE, para as contas de "Restos a Pagar".
A partir de 1995, todas as contas da Embaixada foram transferidas do banco estatal Türkiye I§
Bankasi para o também estatal Türkiyr Vakiflar Bankasi (Vakif Bank), em razão de o I§ Bankasi cobrar
comissão pela troca dos cheques em dólares emitidos pela Embaixada contra sua conta corrente no Banco
do Brasil em Nova Iorque. Tais despesas eram debitadas na rubrica Manutenção de Chancelaria, o que
onerava dotação já tão debilitada. Inicialmente, ainda em 1995, os débitos foram transferidos para as
dotações contra as quais os cheques eram emitidos. Posteriormente, verificou-se que algumas
representações diplomáticas tinham aberto contas em bancos que não cobravam esse tipo de despesas.
Não concordando o I§ Bankasi em mudar sua sistemática, foi feita consulta ao Vakif Bank que aceitou
descontar os cheques sem qualquer ônus. Transferiram-se, assim, todas as contas do Posto para aquele
banco.
A exceção, resultante do fato de o Valcif Bank não trabalhar com cêntimos, é a conta da Renda
Consular, mantida no Citibank, de quem se compra cheque em dólares, no valor da taxa de câmbio do dia,
sem arredondamentos e com todos os cêntimos, para remessa à SERE.
Em resposta a consulta sobre como proceder em relação a cheque, no valor de US$ 3,00, emitido
há mais de três anos e não descontado pelo beneficiário, a Equipe orientou a unidade a dar baixa no
referido cheque e apropriar o valor na conta respectiva. O saldo restante na conta-corrente deverá ser
restituído ao EFNY somente quando houver outro montante a ser devolvido, a fim de evitar despesa de
envio desnecessária.
Tomando-se por base o ano de 1997, em que a unidade movimentou US$ 900,871.75, é
inadmissível que a contabilidade mantenha o controle de valor tão pequeno durante tantos anos. O fato
serve para demonstrar o excessivo controle a que o Itamaraty submete os Postos, engessando a
contabilidade e obrigando os embaixadores a dedicar a maior parte de seu tempo à solução de problemas
irrelevantes.
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H) EMOLUMENTOS CONSULARES
controle do estoque das estampilhas é feito diariamente, por meio de registro de seu uso em
livro próprio (Diário de Emolumentos), e mensalmente, mediante a elaboração do Mapa de Emolumentos,
que acompanha o oficio que encaminha a Renda Consular à SERE. Adicionalmente, em cada mudança de
chefia do Posto, é novamente verificada a existência física do estoque, comparando-o com o registrado no
Diário de Emolumentos. Não há registro, pelo menos nos últimos três anos, de qualquer divergência.
controle da contabilização da renda consular é feita pela SERE através da conferência dos dados
informados no Mapa de Emolumentos. No Posto, esse controle é feito pelo Vice-Cônsul (Oficial de
Gabinete) encarregado da assinatura do referido mapa.
No último dia útil de cada mês, o Posto adquire um cheque em nome de "MRE-RENDA
CONSULAR CONTA NR. 84299011-6" na agência do Citibank e o envia à SERE, pela primeira mala
diplomática de cada mês, acompanhado de: mapa de emolumentos consulares; borderô no qual é
registrada a cotação da lira turca no dia da efetivação do câmbio; extrato bancário, que registra a situação
da conta corrente no último dia útil do mês; e cópia do recibo de pagamento, com recursos da dotação
MC, da comissão pela transferência do valor.

3.2. FUNCIONAMENTO DO POSTO
A) PRINCIPAIS ATIVIDADES DO POSTO
Na área política, o Posto procura incrementar o relacionamento bilateral com a Turquia e com o
Azerbaijão e atender de maneira eficaz ao crescente número de brasileiros que procuram o Setor
Consular. Também apóia e presta assistência às delegações brasileiras em conferências internacionais
realizadas em sua área de competência, a exemplo das que participaram do Congresso da União
Interparlamentar e da Cúpula da ONU sobre Assentamentos Humanos (HABITAT H), em Istambul, em
1996, e do Fórum Internacional da Água e dos I Jogos Aéreos Mundiais, em 1997.
Quanto à área econômica, o Embaixador afirma que a ação prioritária se desenvolve no Setor de
Promoção Comercial, mas os resultados não são animadores. Hoje, o comércio entre Brasil e Turquia é
praticamente espontâneo, não havendo uma atuação efetiva nessa área, que apresentou como destaque
apenas a participação do Brasil na Feira de Ismir de 1998, com custo total de US$ 3,801.50. Em relação
ao Azerbaijão, a Embaixada tem atuado junto ao governo local, no sentido de concluir as negociações da
Petrobrás para explorar petróleo no Mar Cáspio.
Na área cultural, o evento mais importante foi a realização do Festival de Cultura e Gastronomia
Brasileira, em Istambul, em cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
da Bahia, VASP e entidades locais. Consta como meta a criação de um Centro de Estudos Brasileiros na
Faculdade de Línguas da Universidade de Ancara, mas nada foi feito até o momento. Como não existem
recursos oficiais para implementar essa ação, a Embaixada deve buscar parceria com a iniciativa privada.

B) PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
planejamento e organização das atividades estão baseados no organograma da unidade, no
relatório apresentado pelo Embaixador anterior ao fim de sua gestão e no projeto de atividades
apresentado pelo atual ao assumir as funções em 1995.

•
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MEIOS DISPONÍVEIS FRENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS
No que se refere aos meios disponíveis frente às atividades operacionais, a situação da embaixada
é confortável. As instalações fisicas são adequadas, com uma Chancelaria e Residência bastante boas.
Quanto a equipamento, o posto possui, devidamente instalados e em funcionamento, todos os
instrumentos necessários a sua atuação em níveis corretos e em condições de viabilizar a modernização
contábil (computadores, modens para comunicações, máquinas de escrever, scanner eletrônico, máquina
copiadora, impressoras e sistema telefónico).
A infra-estrutura de pessoal administrativo local, apesar da redução de dois funcionários em 1997,
é adequada, dando suficiente cobertura aos Setores Consular e de Promoção Comercial. O mesmo não
ocorre com pessoal diplomático e recursos orçamentários, que não são suficientes para atender às
necessidades do Posto.
ASSUNTOS CONSULARES
A renda consular vem revelando constantes aumentos nos últimos anos. Como demonstra o
quadro a seguir, o total recolhido até outubro de 1998 é superior ao do ano de 1996 e provavelmente
superará o de 1997.
RENDA CONSULAR MENSAL RECOLHIDA NO PERÍODO 1993-1998 (US$ )

MÊS/ANO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

1993
1,443.71
2,060.70
2,370.00
1,875.12
1,112.04
1,112.86
4,277.52
1,336.03
3,581.60
1,847.55
1,878.14
4,354.35
27,249.62

1994
2,769.06
1,602.25
2,960.00
3,713.88
2,474.19
1,773.01
1,888.00
2,492.72
1,510.72
2,944.90
5,448.00
4,548.85
34,125.58

1995
1,237.50
4,176.47
2,494.19
5,669.86
1,166.67
1,779.38
3,844.90
2,324.84
3,258.52
3,106.22
2,941.07
4,745.67
36,745.29

1997
4,786.23
4,182.16
4,704.96
3,094.61
2,977.05
3,246.30
3,270.96
3,369.19
4,546.31
12,122.08
4,834.74
4,059.85
55,194.44

1996
5,861.96
6,504.71
6,476.08
2,654.77
2,356.31
1,648.67
2,997.13
1,921.08
3,653.98
3,478.55
2,975.93
4,339.05
44,868.22

1998
6,477.48
6,944.50
9,101.11
3,722.46
2,047.22
3,017.94
4,107.31
4,157.81
3,060.67
5,427.00
48,063.50

O movimento do Setor Consular da Embaixada, no ano de 1997 e no período de janeiro/outubro
de 1998, está refletido nos quadros a seguir:
DOCUMENTOS DE VIAGEM

PACOM — Expedição
Autorização de Retorno ao Brasil
Outros Passaportes — Expedição — PADIP
Outros Passaportes — Prorrogação — PADIP
TOTAL
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Legalizações
Procurações
Registro de Casamento
Alistamento Militar
Outros
TOTAL

1997
127
3
1
3
8
142

1998
83
1
1
11
96

1997
3
886
46
333
8
15
3
1.294

1998
4
1
3
1
1
805
30
239
60
23
10
1
1.178

VISTOS

•

VICOR
VIDIP
VIPER
VISOF
VITRA
VITUR
VITEM I
VITEM II
VITEM III
VITEM IV
VITEM V
VITEM VII
TOTAL

10%
90%

Vistos solicitados na Sede do Posto (Ancara)
Vistos solicitados em outras cidades (principalmente Istambul)
ATENDIMENTOS NO SETOR CONSULAR (MÉDIA DIÁRIA)

Pessoas atendidas
Telefonemas recebidos sobre assuntos consulares

1997
5
10

1998
6
11

4. DETALHAMENTO DOS ACHADOS DE AUDITORIA
4.1. ASPECTOS DE CONFORMIDADE
4.1.1. Quanto à Remuneração dos Auxiliares Locais
O Posto paga os salários dos auxiliares locais e do pessoal de apoio em dólares americanos, apesar
da orientação do MIRE no sentido de que o pagamento seja feito em moeda local.
Em síntese, o Embaixador manifestou-se por escrito, nos seguintes termos:
a) a recomendação do TCU de que fossem atualizados ou assinados contratos de trabalho entre as
representações brasileiras no exterior e seus funcionários locais, de acordo com a legislação local, pôs fim
à prática de conceder a essas pessoas vantagens não previstas naquela legislação;
Min-mv_118/C: \Auditoria no Exterior\Relatório Geral.doc

- 63 -

b

Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Marcos Vilaça

s

cg. c afaga
Secretála do Plookl•

seguindo essa orientação e as instruções da Secretaria de Estado e da firma de advocacia
contratada, a Embaixada concluiu negociações com seus funcionários, que resultou na assinatura, em
janeiro de 1998, de contratos de trabalho com os Auxiliares Administrativos e Assistentes Técnicos;
não se cogitou de modificar a moeda de pagamento dos salários desses auxiliares porque desde
a contratação inicial — em alguns casos havia mais de dez anos — eles recebiam os salários em dólares;
simplesmente mudar para a moeda local não lhes seria favorável; a lei local não impõe restrição ao
recebimento de salários em moeda estrangeira; a maioria das representações diplomáticas paga seus
funcionários locais em dólares; e, em país com alta taxa de inflação (cerca de 90%, em 1997), o
pagamento em moeda local representaria substancial ônus às tarefas administrativas da Embaixada, que
deveria recalcular mensalmente o valor dos salários, a partir de cláusula que seria necessariamente
incluída nos contratos para garantir a correção monetária desses salários;
o pagamento em dólares não acresce nem diminui as despesas da embaixada, já que os novos
contratos, se tivessem sido assinados em moeda local, deveriam conter cláusula de preservação do poder
aquisitivo dos salários. Também, os futuros contratados estariam em situação desigual em relação aos
antigos, com quebra do princípio da isonomia;
e) o pagamento é feito com o assentimento da Secretaria de Estado, que aprovou as minutas de
contrato previamente submetidas, após consultar se a legislação local permitia pagamentos em moeda
estrangeira (desptel 286/97), havendo a resposta da Embaixada sido positiva.
4.1.2. Quanto ao Controle da Utilização de Veículos
A utilização dos veículos não está sendo controlada de forma satisfatória, apesar de estar
implementada uma sistemática de acompanhamento. O controle é feito pelos próprios motoristas, que
nem sempre anotam na ficha correspondente a quilometragem e a quantidade de litros correta.
No caso do veículo de serviço, verificou-se que, no curto período de 5 meses utilizado como
amostra pela Equipe de Auditoria, por duas vezes deixou de ser anotado o volume de combustível
adquirido. Considerando que as notas fiscais relativas a esses abastecimentos também não acusam a
quantidade de litros de gasolina, a falha inviabiliza a aferição da relação quilômetros rodados por litro de
combustível. Quanto aos demais valores, o consumo médio (6 km/1) manteve-se em faixa compatível com
a estimada para o modelo.
Com relação ao veículo de representação, o descuido é ainda mais evidente. Verifica-se, a julgar
pelas informações anotadas nas fichas consultadas, que, dependendo do período de observação, o carro
pode ser prodigiosamente econômico (22,46 km/1) ou um exemplo de desperdício de combustível (2,45
km/1). Mesmo considerando que o veículo é pouco utilizado, o que tende a prejudicar esse tipo de
controle, a faixa de variação é inaceitável. A conclusão que se tira é que os números anotados nas fichas
não são verdadeiros. Registre-se, no entanto, que não há qualquer indício de má-fé ou desvio de recursos,
já que o consumo médio da viatura no período (7,96 km/l) pode ser considerado razoável.
Cabe, portanto, determinação ao Chefe do Posto para que o controle da utilização dos veículos e
do consumo de combustível seja feito com o devido critério.
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4.2. ASPECTOS OPERACIONAIS
4.2.1. Quanto à Estrutura Organizacional
Não há outro diplomata lotado no posto, além do Embaixador, que, por falta de substituto, fica
praticamente impossibilitado de se ausentar de Ancara, ainda que em missão oficial. Considerando que o
centro comercial da Turquia é Istambul, essa limitação mantém o Chefe do Posto afastado dos grandes
grupos econômicos, que poderiam ser vistos como potenciais parceiros comerciais de empresários
brasileiros. Além disso, a efetiva implementação das relações entre Brasil e Azerbaijão demandaria a
presença habitual do Embaixador em Baku, o que, na situação atual, é impossível.
A situação da embaixada é preocupante, em razão das dificuldades decorrentes da falta de
recursos e da carência de pessoal diplomático. A Portaria do Ministro das Relações Exteriores, de
19/06/98, prevê a lotação de 02 Conselheiros e/ou Secretários e de 02 Assistentes de Chancelaria no
Posto, mas apenas uma vaga do último cargo está ocupada. Atualmente, o Quadro de Pessoal da
Embaixada apresenta a seguinte composição:
Pessoal do Itamaraty
Diplomata (1)
Oficial de Chancelaria
Assistente de Chancelaria
Agente de Segurança

1
1
1
1

Pessoal Local
Assistente Técnico
Auxiliares Administrativos
Pessoal de Apoio da Chancelaria (2)
Pessoal de Apoio da Residência (3)

1
2
4
4

Apenas o Embaixador
2 Motoristas, 1 Continuo e 1Faxineira
1 Mordomo, 1 Cozinheira, 1 Camareira e 1 Passadeira/arrumadeira

A falta de diplomatas leva a situações vexatórias, como a ocorrida por ocasião da visita do
Embaixador ao Azerbaijão para entrega de carta do Presidente da República: a substituição coube a
ocupante do cargo de Assistente de Chancelaria.
Faz-se necessário dotar a Embaixada de recursos humanos especializados e das condições
necessárias ao desenvolvimento de ações destinadas a consolidar o processo de aproximação com a
Turquia.

4.3. ASPECTOS POLÍTICO-OPERACIONAIS
4.3.1. Quanto às Relações com o Azerbaijão
Desde 1995, a Embaixada passou a acumular a representação do Brasil junto à República do
Azerbaijão, que é, dentre os antigos integrantes da extinta União Soviética, o que oferece maior potencial
de cooperação com o Brasil, e tem-se mostrado um mercado promissor para produtos brasileiros,
principalmente alimentícios (açúcar, frango, soja e derivados, etc.).

•

Em janeiro de 1998, o Chefe do Posto apresentou as credenciais às autoridades azeris, mas as
relações com o Azerbaijão ainda não se concretizaram principalmente em virtude da carência de pessoal
no Posto, que impossibilita a presença habitual do Embaixador em Baku. Contudo, algumas
oportunidades de negócios têm-se mostrado, a exemplo do interesse da Braspetro em extrair petróleo no
Mar Cáspio.
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4.3.2. Quanto ao Potencial de Mercado da Turquia e Região
A Turquia vem adotando medidas para controlar a inflação e reduzir o déficit público e a dívida
interna, sem causar reflexos negativos na dívida externa. Ao mesmo tempo, além de pleitear a admissão
na União Européia, vem tentando ampliar suas relações com países, localizados nos Bálcãs, Cáucaso,
Ásia Central, Oriente Médio e América Latina.
O governo turco acredita que o estabelecimento de ligações econômicas com a América Latina
lançará a base necessária a uma cooperação política produtiva. Assim sendo, em setembro, a Turquia
iniciou um processo que tem como alvo os grandes mercados da área, com a realização de reuniões que
contaram com a participação dos seis embaixadores na América Latina, representantes das maiores
empresas estatais e dirigentes do setor privado para definir a estratégia de abertura. Dentro dessa
iniciativa, será dada prioridade à inauguração de vôos diretos da Turquia para os países sul-americanos e
à obtenção do status de observador em organizações da região.
A determinação da Turquia em conseguir novos aliados e a quantidade de possíveis candidatos
mostram que o Brasil deve agir com rapidez e estreitar relações com aquele país, sob pena de ser
superado por outras nações, inclusive da América do Sul, haja vista que o Chanceler turco também esteve
no Chile e na Argentina por ocasião da viagem ao nosso país, em continuidade à visita do Primeiro
Ministro ao México no mês de setembro
Como exemplo da importância da Turquia e das oportunidades que ela oferece, a Espanha
demonstra interesse em ampliar as relações comerciais e de cooperação técnica com aquele país. Com
esse propósito, o governo espanhol adotou duas medidas, que mereceram destaque na edição de 12 de
julho de 1998 do jornal El País: assinatura, em janeiro passado, do Acordo de Cooperação Econômica e
Financeira para o período de 1998-2000 e realização de uma macroexposição de bens de capital e alta
tecnologia espanhóis, denominada Expotecnia, em Istambul, de 24 a 29 de abril de 1999. Trata-se, na
verdade, da criação de condições para que a Espanha tenha acesso, o mais rápido possível, não só à
Turquia, mas também à sua zona de influência, que inclui as principais economias do Mar Negro e as exrepúblicas soviéticas.
O autor da matéria esclareceu que a escolha do país foi feita pelas próprias associações
empresariais espanholas participantes da mostra, apesar das turbulências que acompanham a história
recente das relações da Turquia com seus vizinhos, com base no potencial turco criado pela entrada em
vigor, em janeiro de 1996, da união aduaneira com a União Européia e no forte crescimento da economia
do país nos últimos anos, com taxas superiores a 7%. Ressaltou, ainda, que esses aspectos favoráveis são,
de certa forma, prejudicados pelos altos índices de endividamento e inflação e pela adoção de políticas
consideradas instáveis e controvertidas.
Além disso, conforme destacou o Turkish Daily News do dia 07/11/98, no período de 09 a
15/11/98, representantes de 29 grandes corporações - sediadas nos Estados Unidos, África do Sul e
América do Sul e ocupantes de posição de destaque nas áreas de construção, finanças, seguros e têxteis participaram de uma missão comercial e de investimentos que envolveu visitas a integrantes do governo e
do setor privado turcos.
Essas multinacionais, cuja soma de ativos atinge vários bilhões de dólares, estão interessadas em
realizar investimentos na Turquia, considerada não apenas um forte aliado dos Estados Unidos, mas
também uma economia extremamente favorável aos investidores, em razão das recentes reformas e de
medidas implementadas pelo governo.
11,
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Em síntese, o governo determinou a uma firma que o representa, sediada em Washington, D.C.,
que levasse o maior número possível de empresas de alto nível para negociar na Turquia, com a
finalidade de promover uma competição saudável e dar às empresas nacionais oportunidades de criar
novas "joint-ventures".
De acordo com matéria publicada pelo mesmo jornal no dia 05/11/98, a Turquia está aumentando
o apoio às suas empresas de exportação, mediante a assinatura de acordos de livre comércio com países
não integrantes da União Européia (Hungria, Israel, Romênia, Lituânia, Estônia, República Tcheca,
Letônia, Eslováquia, Eslovênia e Bulgária), com a finalidade de ampliar o número de produtos
exportados, visando superar a crise econômica mundial que repercutiu naquele país Negociações estão
sendo feitas com Polônia, Macedônia, Tunísia, Egito, Marrocos, Jordânia e Palestina
O governo também está criando novas zonas industriais e de livre comércio, a fim de tornar o país
mais atraente como base de exportação e abrindo créditos bancários a juros baixos.
Com relação à abertura de vôos diretos para a Turquia, houve gestões junto às companhias aéreas
brasileiras que não demonstraram interesse no assunto, sob a alegação de não haver movimento de carga
capaz de garantir a rentabilidade do negócio.
4.3.3. Quanto à Exploração de Petróleo no Mar Cáspio
A Braspetro vem mantendo negociações com a estatal azeri com o objetivo de assinar contrato de
risco para exploração de petróleo no Mar Cáspio. Por se tratar de área com imensas reservas e tendo em
vista o investimento a ser feito, o governo brasileiro está se esforçando para garantir a participação da
empresa nesse filão que está atraindo o interesse das maiores companhias do ramo. Com este propósito, o
Embaixador do Brasil em Ancara foi a Balcu, em 09/11/98, com a finalidade exclusiva de entregar ao
governo do Azerbaijão carta em que o Presidente do Brasil solicita apoio para assinatura do acordo.

•

Para se ter uma idéia da importância do empreendimento, conforme publicou o jornal Athens
Business News de 10/11/98, projeções indicam que as reservas dos países da área do Cáspio, excluindo a
Federação Russa e o Irã, variam de 3 a 15 bilhões de toneladas (20 a 100 bilhões de barris). As
estimativas aumentam significativamente se forem adicionados os dados relativos a campos petrolíferos
individuais, a exemplo da formação Tengiz no Casaquistão, cujos depósitos, avaliados em cerca de 70
bilhões de barris, são equivalentes às reservas conhecidas do Kuwait e ao dobro das do Mar do Norte.
Além disso, espera-se que um único campo com quatro plataformas marítimas no Azerbaijão produza de
2 a 3 milhões de barris por dia, igualando o total das exportações do Irã.
A mesma situação ocorre com o gás natural, cuja previsão de depósitos varia de 7,7 a 20 trilhões
de metros cúbicos, localizados principalmente no Turcomenistão, no Casaquistão e no Uzbequistão. As
imensas quantidades de gás, particularmente no Azerbaijão e no Casaquistão, constituem uma excelente
oportunidade para liquefação e transporte para os mercados europeus.
Nesse contexto, o consórcio criado com a finalidade de construir o principal oleoduto que
transportará o petróleo azeri para o Ocidente, denominado Azerbaijani International Operating Company AIOC e liderado pela Amoco e pela British Petroleum, dispõe de US$ 4 bilhões para executar a obra.
Quanto ao percurso, existe disputa entre Irã, Turquia, Rússia e Geórgia, que apresentam rotas alternativas
(vide mapa a seguir), conforme seus interesses.

•

O Irã argumenta que dispõe de vasta malha de oleodutos que servem a seus poços, o que reduziria
o custo da obra, mas está praticamente descartado em razão do dificil relacionamento com os americanos
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A Rússia defende o itinerário Baku-Novorosisk. via Chechènia, com capacidade de escoar cerca
de 5 milhões de toneladas por ano, e a Geórgia apresenta o traçado Baku-Supsa, com capacidade em torno
de 9 milhões de toneladas por ano, sendo que as duas apresentam o inconveniente de que o óleo seria
transportado por navio via Estreito de Bósforo e de Dardanelos, com grande risco de acidentes causados
por derramamento e/ou explosão do produto, que causariam danos irreparáveis à área e a Istambul.
Restaria, então, o traçado proposto pelos turcos, conhecido como Baku-Ceyhan, via Tbilisi, com
mais de 2000 km de extensão e capacidade de 40 a 45 milhões de barris por ano, que recebeu apoio em
declaração conjunta assinada em Ancara pelos presidentes da Turquia, da Geórgia, do Azerbaijão, do
Casaquistão e do Uzbequistão. Contra ele, pesa a objeção de setores da indústria petrolífera que
argumentam que o atual conhecimento da base de reservas do Cáspio e a provável produção não
justificam o custo, estimado entre US$ 2 bilhões e US$ 4 bilhões.
O governo americano tem feito um lobby ostensivo a favor dessa proposta, confirmando a posição
em favor do Azerbaijão, da Turquia e da Geórgia e tentando evitar a passagem do oleoduto pelo território
do Irã. Confirmando essa tendência, o Secretário de Energia dos Estados Unidos, em visita á Turquia por
ocasião das comemorações do 75° aniversário da República Turca, elogiou a assinatura da Declaração de
Ancara e ressaltou que o oleoduto contribuirá para o desenvolvimento econômico das nações envolvidas e
para a prosperidade das suas populações, além de garantir a estabilidade regional e fornecer energia para
o mundo.
Em represália contra a Declaração de Ancara, a AIOC adiaria para dezembro a decisão sobre a
rota a ser utilizada para o transporte do óleo.
As controvérsias sobre o assunto existem e podem até ser consideradas previsíveis, ante o volume
de recursos e os interesses envolvidos, mas, qualquer que seja o resultado, a Braspetro deve estar atenta e
pronta para ocupar espaços em região tão importante E para isso também deverá estar preparada a nossa
Representação na Turquia
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V.4 — GRÉCIA
DADOS DA UNIDADE FISCALIZADA
NOME: Embaixada do Brasil em Atenas
0
ENDEREÇO: Platia Philikis Eterias, 14, 3 andar — Atenas — Grécia

1.1

Rol de Responsáveis:

Nome: Álvaro da Costa Franco Filho
Cargo: Embaixador
CPF: 075.064.144-49
Período: até fevereiro/98

•

Nome: Mansa Baranski
Cargo: Primeira Secretária
CPF: 918.646.748-49
Período: de fevereiro/98 a setembro/98
Nome: João Carlos Pessoa Fragoso
Cargo: Embaixador
CPF: 083.531.407-30
Período: a partir de setembro/98
2. DADOS DA FISCALIZAÇÃO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS: 09/11/1998 a 13/11/1998
PERÍODO ABRANGIDO PELOS EXAMES: 01/01/1997 a 13/11/1998
MONTANTE DOS RECURSOS FISCALIZADOS: US$ 1,467,576.22 (Dotações e Vencimentos) + US$
122,243.54 (Renda Consular) = US$ 1,589,819.76
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3. INTRODUÇÃO

3.1

11X-i0 GERAL

A GRÉCIA

DA DOS BÁSICOS

Nome oficial
Superfície
Localização
Língua oficial
Moeda
Capital
Principais cidades

República Helênica
131.957 km2
Sul da Europa
Grego
Dracma (Dr)
Atenas
Atenas, Salônica, Pireu e Patras

Fonte: E1U - The Economist Inteligence Unit. Country Prolile. 1997/1998.

Min-m_118/C:1.Meus documentos1Relatório Geral.doc

- 70 -

176
eienir C. cg. dan"

Tribunal de Contas da União
Gabinete do ‘linistro Marcos Vilaça

Secu,tála do Plonádo

INDICADORES SOC 1 0-ECONÔM I CO S - 1997 ( ' )
10,5
79,6
116,8
11.124
3,5
5,4
14,4
45,6
283,0
',cri

População (em milhões de habitantes)
Densidade demográfica (hab/km 2)
PIB, a preços de mercado (US$ bilhões)
PIB, per capita (US$)
Crescimento real do PIB (%)
Índice de preços ao consumidor (%)
Reservas Internacionais, exclusive ouro (US$% bilhões)
Divida Externa Total (US$ bilhões)
Câmbio (Dr/US$)
Posição no índice de Desenvolvimento Humano da ONU

_

Fonte: EIU - Thc Economist Intcligcnce Unit - Country Prolilc. 1997/98.
( 1) Estimativa
ASPECTOS POLITI('O-ECONOMICOS

À Grécia, na qualidade de membro da OTAN e único pais da União Européia - IJE na área dos
Bálcãs, desempenha papel de fundamental importância para a segurança e o desenvolvimento da região.
O Pais centrou a sua politica externa nas questões dos Bálcãs e do leste da região mediterrânea,
onde mantém relações tensas com os seguintes vizinhos.
a) Ex-República Iugoslava da Macedônia disputa em torno do direito à utilização do nome
Macedônia, que os gregos reivindicam como parte de sua cultura,
h) Albânia: conflitos entre as autoridades albanesas e a minoria de origem grega ,c) Turquia. independência de Chipre e disputas a respeito do Mar Egeu (extensão das águas
territoriais, direitos da plataforma continental, jurisdição do espaço aéreo, implementação das
regras de desmilitarização estabelecidas para as ilhas da região e soberania sobre alguns
rochedos).
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Embora ainda não se tenha qualificado para a adesão à moeda única européia, o Euro, a Grécia
participa da União Européia desde 1981, o que lhe custou alguns sacrifícios em prol da estabilização
política e econômica (convém lembrar que o País viveu uma ditadura na década de 70). A progressiva
integração à UE tende a fazer com que a política internacional grega se aproxime das posições européias,
exceto naquelas questões em que a Grécia, identificando interesses nacionais prioritários — as chamadas
questões nacionais — reclama, ao contrário, a solidariedade européia. Isto explica que, em questões de
interesse do Brasil em suas relações com a UE, a Grécia tenha revelado uma tendência a simplesmente
alinhar-se ao consenso europeu, sem se aprofundar no fundamento ou nas razões de nossos pleitos.
As autoridades gregas divulgaram, no início de novembro, o chamado "orçamento de entrada na
União Monetária Européia (UME)", que pretende habilitar o país à adesão ao Euro, a partir de 2001. As
projeções do governo para 1999 são de um déficit orçamentário equivalente a 1,9% do PIB, com uma
inflação média em torno de 2,4% ao mês. Extraoficialmente, tanto o Ministro das Finanças quanto o
Governador do Banco Central projetam um nível inflacionário ainda mais baixo. Esses indicadores seriam
suficientes para transformar o País no 12° membro da UME, já que os limites previstos para 1999 são de
déficit orçamentário igual ou inferior a 3% do PIB e inflação média de, no máximo, 2,5%.
Entretanto, há quem duvide da capacidade do governo grego de realizar tal prodígio. Parte da
imprensa especializada local afirma que a verdadeira evolução do custo de vida experimentado pelo
consumidor grego faz desacreditar da inflação oficial (atualmente em torno de 5%) e da tendência de
baixa anunciada. Essa suspeita é alimentada pela inexistência de verificação independente do cálculo da
inflação mensal, ou seja, o processo de coleta e análise dos dados econômicos é de inteira
responsabilidade do governo, por intermédio do Serviço Nacional de Estatística. Vive-se, portanto, uma
situação semelhante à que o Brasil já enfrentou no passado, quando a incessante atividade de remarcação
dos preços nos supermercados colocava em xeque os índices de inflação publicados pelos órgãos oficiais.
Por ser o membro mais pobre, a Grécia recebe da UE os chamados recursos estruturais, destinados
a obras de infra-estrutura, o que tem contribuído para acelerar seu ainda incipiente processo de
industrialização. Entretanto, excluída a indústria naval, a economia grega ainda se concentra nos setores
do comércio e dos serviços, notadamente os transportes marítimos e o turismo
Apesar dessas características, que a colocam em situação de inferioridade em relação aos parceiros
da UE, a Grécia ocupa posição de destaque e exerce grande influência junto aos seus vizinhos balcânicos,
principalmente em função da precária condição econômica desses países, recém emergidos da antiga
União Soviética ou da Cortina de Ferro. Os gregos têm consciência do grande mercado que começa a
surgir na região, e já consolidaram sua presença, não apenas como intermediários no abastecimento dos
mais diversos produtos, mas também como prestadores de serviços e até como pequenos exportadores
Nesse contexto, pode-se citar o exemplo da estatal de telecomunicações grega, que, além de operar
a telefonia na Armênia, detém cerca de 35% das ações dos sistemas búlgaro e romeno. Estima-se, ainda,
que cerca de outras mil empresas gregas atuem em situação de destaque nos países dos Balcãs.
A política externa grega, voltada para a conquista e consolidação de mercado nos países vizinhos,
não é apenas conseqüência da sua supremacia econômica na região, mas pode ser entendida como uma
estratégia voltada para o médio e longo prazo, quando as outras nações, tradicionais parceiras comerciais
da Grécia, vierem a ser admitidas na União Européia. É o caso da Hungria, de Chipre, da Eslovênia e da
Estônia, que integram, juntamente com a Polônia e a República Tcheca, a relação dos seletos candidatos
com os quais a UE já abriu negociações. Na lista de espera, Bulgária, Romênia, Lituânia e Eslováquia,
que ainda não são consideradas suficientemente maduras para o início do processo de seleção.
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No tocante às relações com a América Latina, a grande preocupação da Grécia com o processo de
estabilização e integração à UE, além da concentração quase obsessiva com os problemas do seu entorno
imediato, fazem com que nosso Continente ocupe uma prioridade discreta na política exterior grega.
Uma das maiores fontes de receita da Grécia é o recebimento de divisas enviadas do exterior pelos
emigrantes, que somam um contigente de 8 a 9 milhões (quase o equivalente à população residente no
País). A maior colônia, cerca de 3 milhões de gregos, está radicada nos Estados Unidos. Em seguida,
destaca-se a Austrália, especificamente Melbourne, cidade que concentra a maior população de gregos
fora da Grécia. Também a Albânia e as Repúblicas que constituíam a Iugoslávia abrigam grandes
colônias, conseqüência da acomodação político-ideológica pás r Guerra Mundial.

•

No Brasil, vive a quarta colônia de gregos emigrados, ainda que sejam apenas uns 25 mil. Tal
contingente faz com que a primeira preocupação de Atenas seja a preservação dos laços com essa
comunidade. Essa política traduz-se na manutenção de uma rede consular relativamente importante
(consulados em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de consulados honorários no Recife e em Santos), no
estímulo ao ensino do grego moderno em escolas secundárias e em nível universitário (Universidade de
São Paulo), e no apoio à Igreja Ortodoxa, que desempenha papel importante na coesão dos núcleos de
descendentes de gregos no exterior.
RELAÇõES BRASIL/GRÉCIA

As relações econômicas entre o Brasil e a Grécia se caracterizam por uma assimetria nas
transações comerciais e de serviços. Enquanto o Brasil apresenta um regular superávit comercial, a
balança de serviços é largamente favorável à Grécia, graças à ampla participação dos armadores gregos,
no mercado brasileiro de fretes marítimos internacionais.
INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/GRÉCIA — 1994 a 1998
(US$ milhões FOB)
1998(5
1997
1996
1995
1994
86,24
187,58
188,50
217,04
193,19
Exportaçiies Brasileiras
14,20
40,39
70,39
76,84
39,50
Importações Brasileiras
72,04
147,20
118,13
140,20
153,69
Balança Comercial (1)-(2)
100,43
227,97
258,90
293,88
232,69
Intercâmbio Comercial (1)+(2)
0,19
0,20
0,26
comércio
do
total
no
Participação
exterior brasileiro (%)
Fonte: MICT/SECEX/Sistema ALICE.
(1) Janeiro-junho.

Se o intercâmbio comercial fosse analisado apenas sob o ponto de vista da balança comercial,
poder-se-ia deduzir que as trocas entre os dois países realizam-se de maneira desvantajosa para a Grécia.
Todavia, uma avaliação mais correta das relações econômicas deverá atentar para o perfil da totalidade
das relações comerciais Brasil-Grécia, incluindo venda de mercadorias e prestação de serviços, que
apenas repetem as relações deste país com o mundo, ou seja: se por um lado a Grécia é tradicionalmente
importadora líquida de mercadorias, por outro, esta situação é contrabalançada, em sua maior parte, pela
oferta de serviços, sobretudo o transporte marítimo.
Para isso, a Grécia conta com a maior frota marítima da Europa, composta por 984 navios da
Marinha Mercante e pelas 1.883 embarcações que operam sob bandeiras de outras nações, a exemplo das
Bahamas, Belize, Ilhas Cayman, Chipre, Honduras, Libéria, Malta, Panamá, Cingapura e Síria.
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Os dados mais recentes disponíveis no Banco Central do Brasil sobre a balança de serviços
Brasil/Grécia, solicitados previamente à realização da auditoria, datam de 1992. Naquele ano, o total de
fretes pagos pelos brasileiros aos gregos teria sido de US$ 92,7 milhões, valor seguramente desvirtuado
em virtude da utilização de "bandeiras de favor" (conforme mencionado no item anterior). No mesmo
ano, o dado oficial registra que a balança de serviços teria sido desfavorável ao Brasil em US$ 75,2
milhões.
Vale mencionar, também, que cerca de 10.000 turistas brasileiros visitam a Grécia a cada ano,
contingente bastante superior ao de gregos que fazem turismo no Brasil. Esse quadro somente deverá
sofrer algum tipo de alteração depois de ratificado o Acordo de Cooperação no Setor de Turismo, que
certamente viabilizará a melhor exploração do setor pelas agências brasileiras.
Portanto, limitar as relações bilaterais à evolução da balança comercial resulta em uma apreciação
equivocada da verdadeira natureza desse intercâmbio. De fato, a balança de serviços é tradicionalmente
desfavorável ao Brasil, carreando elevados déficits que, até anos recentes, mais do que compensaram,
para a Grécia, os saldos favoráveis ao Brasil, acumulados na transação de bens.
INVESTIMENTOS

De acordo com informações do Banco Central do Brasil, não há investimentos gregos em
empresas brasileiras nem brasileiros em empresas gregas.
ACORDOS INTERNACIONAIS

O único ato internacional vigente entre o Brasil e Grécia é o Acordo de Previdência Social,
assinado em Atenas, em 12 de setembro de 1984.
O Acordo de Cooperação no Setor de Turismo já tem seu texto aprovado pelos dois governos,
havendo as minutas sido rubricadas, em Atenas, em 3 de julho de 1996, pela Representante do Brasil e
pelo Presidente da EOT — Organismo Helênico de Turismo.

O Acordo de Comércio, concluído em 9 de junho de 1975, tornou-se insubsistente, em virtude da
adesão da Grécia à União Européia. Em 30 de novembro de 1994, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Grécia informou à Embaixada que, com exceção do artigo 8°, o mencionado acordo comercial era
incompatível com os compromissos assumidos pela Grécia com a UE, e propôs, para substituí-lo, a
assinatura de dois atos: um "Tratado de Cooperação Econômica e Tecnológica" e um "Tratado de
Promoção e de Proteção Recíproca de Investimentos".
Além desses dois atos, encontram-se também sob consideração dos dois governos os seguintes
projetos de acordos:
a) Acordo de Transporte Aéreo: o Governo brasileiro propôs à Grécia, em maio de 1994,
a abertura de negociações sobre transporte aéreo. A proposta não foi acolhida pela Grécia que, alegando
não estar em condições de negociar o acordo, sugeriu a obtenção de autorização temporária para os
transportadores brasileiros. Em maio de 1996, o Ministério dos Negócios Estrangeiros propôs à
Embaixada um texto de acordo. Ao que parece, a revisão da postura original da Grécia se deveria tanto
aos resultados da linha operada pela VASP, ao amparo de um acordo empresarial com a Olympic
Airways, quanto ao desejo de angariar a simpatia do governo brasileiro para a negociação de um acordo
de transporte marítimo, igualmente proposto pela Grécia. Um projeto foi aprovado, em nível técnico, em
17 — 18 de março de 1997, após negociações conduzidas em Atenas.
lb
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Acordo sobre Transportes Marítimos: projeto de acordo foi apresentado pelo governo
grego em 17 de outubro de 1994. O Ministério dos Transportes aguarda o desenvolvimento do processo
de mudança da legislação nacional sobre o tema para pronunciar-se sobre o projeto em questão.
Acordo sobre a Promoção e Proteção de Investimentos: proposto em 1994 pelo
governo grego, não chegou a ser apreciado, já que as negociações de acordos do gênero estão
momentaneamente suspensas, aguardando o exame pelo Congresso Nacional de atos similares concluídos
com outros países. O governo grego mantém o interesse no assunto e firmou um acordo sobre
investimentos com o Chile, em julho de 1996.
Acordo para Evitar a Dupla Tributação de Renda: o Ministério dos Negócios
Estrangeiros elencou o tema como sendo de interesse para o governo grego. Retoma, assim, proposta
apresentada em 1984, por ocasião da primeira reunião da comissão mista (do acordo comercial de 1975).
Naquela oportunidade, a proposta da delegação grega limitava-se à tributação dos lucros decorrentes de
operações de navios. Acreditando que a proposta grega não atenderia aos interesses brasileiros relativos à
competência para tributar os rendimentos do transporte marítimo internacional, o Itamaraty decidiu
apresentar, por intermédio da Embaixada em Atenas, em janeiro de 1985, um projeto de acordo para
evitar a bi-tributação de renda, nos moldes dos atos concluídos com outros países. Não ouve evolução do
assunto.
Acordo de Cooperação Judicial em Matéria Civil e Penal: o Governo grego propôs a
assinatura de um acordo sobre a matéria e apresentou um projeto. Aguarda-se a fixação de datas para o
início das negociações.
Acordo de Cooperação Cultural: a iniciativa partiu da Grécia, que apresentou, por
intermédio da Embaixada em Brasília, em 1993, uma proposta de acordo. A contra-proposta brasileira foi,
em princípio, aceita pela parte grega, com pequenas alterações de forma, que aguardavam a anuência do
Brasil. Entretanto, a nova sistemática adotada para os acordos culturais determinou a elaboração de uma
nova proposta brasileira, apresentada pelo Itamaraty à Embaixada da Grécia em Brasília e,
posteriormente, pela Embaixada do Brasil em Atenas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia.
Ainda não houve resposta.
Acordo sobre Exercício de Atividades Remuneradas por Dependentes de Pessoal
Diplomático, Consular e Outros: por instrução da SERE, a Embaixada consultou o Ministério dos
Negócios Estrangeiros da Grécia sobre a possibilidade de ser negociado acordo bilateral sobre a matéria.
A reação da Chancelaria grega foi favorável, aguardando a Embaixada as competentes instruções sobre
texto a ser proposto ao governo grego.

A EMBAIXADA DO BRASIL NA GRÉCIA

Brasil e Grécia mantêm relações diplomáticas desde o princípio do século, sempre assinaladas por
um clima de cordialidade e pela ausência de atritos ou litígios. Fechada durante a 2a Guerra Mundial, a
Legação do Brasil foi reaberta em março de 1945 e elevada à categoria de Embaixada em 1958.
Um de seus principais objetivos sempre foi a observação política da região, já que a Grécia e a
Turquia persistiram, desde o final da Segunda Guerra Mundial, como as únicas nações capitalistas dos
Balcãs Europeus. Ao seu redor, a Albânia, a União Soviética e seus tradicionais aliados, como Bulgária,
Iugoslávia e Romênia.

•
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Além desse importante papel e do
razoável movimento consular, pouco mais
podia a Embaixada fazer, pois os gregos
viviam por demais preocupados com seus
problemas internos e com os —.conflitos
regionais para terem condições de se
interessar pela ampliação das relações de
intercàmbio com o distante Brasil.
Entretanto, com o processo de
estabilização politica experimentado tanto
pelo Brasil quanto pela Grécia a partir dos
anos 80, surgiram condições para diversas
parcerias.
Fachada do prédio onde funciona a Chancelaria

•

Com o intuito de explorar essas oportunidades, o Posto diz ter buscado colocar os produtores
brasileiros em contato com os importadores gregos, a exemplo do apoio dado, em março deste ano, á
visita do Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais a Atenas.
Da mesma forma, a Embaixada deu suporte à participação da EMBRAER em licitação para venda
de aviões militares ao governo local. Além de agendar e participar de reuniões entre os representantes da
Empresa brasileira e os responsáveis pelo certame, o Posto municiou a concorrente nacional com
informações a respeito da legislação e dos costumes locais, bem como dos prováveis usos que seriam
dados aos equipamentos licitados. O resultado da concorrência ainda não foi anunciado.
Também a Grécia tem demonstrado interesse em ampliar as relações de parceria com países da
América Latina. Confirmando esse desejo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros local agendou visita ao
Brasil para março do próximo ano. Vem, assim, ratificar a decisão de reorganizar o organograma de seu
Ministério, separando o Departamento da América Latina do Departamento da América do Norte.
Cabe, ainda, registrar a existência de convite ao Chanceler brasileiro para visitar a Grécia.
Formulado inicialmente em outubro de 1985 pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, o convite foi
reiterado em 1996 durante a 51 Assembléia Geral da ONU, mas ainda aguarda fixação de data.
COMPOSICÃO DA UNIDADE

Pessoal do Itamarajy
Diplomatas )
Oficial de Chancelaria
Assistentes de Chancelaria

3
1
2

Pessoal Local
Assistentes Técnicos
Auxiliares Administrativos
Pessoal de Apoio da Chancelaria rirPessoal de Apoio da Residência (3)

1

1 Embaixador. 1 Conselheiro c 1 Secretaria:
1 Motorista c 1 faxineira:
1 Passadeira/arrumadeira (cozinheiro c/ou mordomo a serem contratados cm breve).

No que se refere ao pessoal vinculado ao Itamaraty, o Posto tem todas as vagas preenchidas, de
acordo com o disposto na Portaria MRE de 19/06/98.
Também no tocante aos auxiliares locais, a lotação é adequada, tendo em conta a quantidade de
tarefas necessárias ao fimcionamento da Embaixada. Cumpre registrar que as Assistentes Técnicas e
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quase todos os Auxiliares Administrativos têm fortes vínculos com o Brasil, quer por terem nascido em
solo brasileiro, quer por terem vivido em nosso País durante longo tempo.
A questão mais delicada, no tocante à administração do pessoal, diz respeito à herança deixada por
uma prática adotada no Posto entre 1978 e 1994, que consistia em recolher ao Instituto de Previdência
grego contribuição calculada com base em valor inferior ao efetivo salário. Esse procedimento, detalhado
na mensagem telegráfica no 075 (fls. 70/76 do Volume I), aliado ao fato de o Posto somente ter
contribuído ao órgão de previdência a partir do final da década de 70, tem gerado alguns conflitos com
auxiliares locais em vias de se aposentar. Alguns deles, inclusive, tentam negociar acordos com a
Embaixada, a fim de garantirem, se não a aposentadoria, ao menos uma boa indenização, sob a ameaça de
recorrerem ao Poder Judiciário. Sobre o assunto, a CISET/MRE, ciente de todo o problema, tem
recomendado ao Posto, de forma sensata, que "questões previdenciárias não devam ser solucionadas por
meio de acordo entre as partes, mas sim pela aplicação da legislação local". As demandas têm sido
tratadas diretamente entre os advogados dos funcionários e o da Embaixada. Verifica-se, portanto, que o
posicionamento adotado é o mais adequado e que a situação atual, conseqüência de um procedimento
absolutamente impróprio dos antigos gestores, tem sido tratada com a devida prudência tanto pelos atuais
responsáveis quanto pelo Controle Interno.
Assim como os recursos humanos, os imóveis também podem ser considerados adequados. A
Chancelaria ocupa, desde 1974, o terceiro andar de um prédio comercial no bairro do Kolonaki, região
central de Atenas. Na vizinhança podem-se encontrar outras embaixadas, como a do México (no mesmo
prédio), a da Inglaterra e a da Itália. A residência, por sua vez, está instalada, desde 1995, em apartamento
a três quarteirões da Chancelaria. Ambos os imóveis são protegidos por seguro contra incêndio, roubo,
atos terroristas e outros sinistros.
DESPESAS COM IMÓVEIS
Cobertu rd"
54,000.00
37,000.00
91,000.00
.
•
(1) Sendo os imóveis alugados, o seguro visa proteger apenas o patrimomo nacional existente em seu interior.
Imóvel
Chancelaria
Residência
TOTAL

Despesa Anual com Aluguel e Condomínio
US$ 54,837.00
US$ 57,105.00
US$ 111,942.00

Prêmio
US$ 360.00
US$ 277.00
US$
. .637.00

Considerando a localização privilegiada, num dos bairros mais caros da cidade, e as instalações
absolutamente compatíveis com as necessidades do Posto, em termos de tamanho, distribuição, aparência
e conforto, os custos apresentados na tabela anterior podem ser tidos como razoáveis.
Os veículos utilizados pelo Posto, embora já não sejam novos, cumprem seu papel. São eles:
uma BMW 730i, ano 1992, veículo de representação utilizado pelo Chefe do Posto, segurado
por US$ 26,670.00, com prêmio de US$ 826.00;
um Honda Accord, ano 1992, utilizado como veículo de reserva, segurado por US$ 13,350.00,
com prêmio de US$ 493.00; e
um Opel Kadett Caravan, ano 1987, veículo de serviço em estado de conservação ruim,
segurado por US$ 3,670.00, com prêmio de US$ 212.00.
À primeira vista, causou estranheza à Equipe de Auditoria o fato de o Posto contar com 3 veículos
e apenas 1 motorista. Entretanto, verificou-se que o Opel Kadett, em função do desgaste acumulado em
11 anos, é muito pouco utilizado, à exceção das ocasiões em que é prestada assistência a grandes
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delegações. Sua alienação, no entanto, aparentemente não traria qualquer beneficio, dado o baixíssimo
valor de mercado. O Honda, portanto, termina sendo o verdadeiro veículo de serviço, dirigido pelo
motorista do Posto nos momentos em que este não é requisitado pelo Embaixador.

4.2. FUNCIONAMENTO DA EMBAIXADA
E,WCUÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA E RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
A Embaixada realiza um serviço normal de contatos em nível governamental, mantendo a
Secretaria de Estado, ao que parece, informada do acompanhamento das políticas interna e externa
gregas, esta no que concerne ao seu relacionamento bilateral com o Brasil, regional (Turquia, Chipre,
Albânia), aos pontos de interesse internacional (ONU, OTAN) e à inserção progressiva da Grécia no
contexto da União Européia.

ASSUNTOS CONSULARES E DE ASSIS11NCIA A BRASILEIROS NO EXTERIOR
RENDA CONSULAR MENSAL (US$ )

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
~O
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

1994
3,402.35
5,132.76
5,778.92
6,630.49
10,349.61
7,087.27
7,903.23
6,500.34
11,219.64
4,524.46
7,680.26
6,674.00
82,883.33

1995
6,677.00
4,482.14
6,529.43
5,481.86
8,010.23
9,716.48
6,936.59
7,306.11
6,888.01
8,342.65
6,647.54
4,364.16
81,382.20

1997
5,923.56
5,783.70
5,821.19
6,492.20
6,897.29
7,729.42
10,990.20
5,838.08
6,339.10
7,515.87
12,126.18
5,744.72
87,201.51

1996
7,205.03
4,237.00
4,915.31
5,401.65
8,865.63
8,017.96
10,998.32
6,974.23
7,402.14
7,307.04
7,781.47
5,127.54
84,233.32

1998*
5,784.34
5,172.61
4,658.04
5,975.56
8,360.11
5,091.37
6,609.37
3,854.55
8,381.02
5,976.24
59,863.21

*janeiro a outubro.

DOCUMENTOS DE VIAGEM
1997

Expedição
PACOM Autorização de Retorno ao Brasil
Outros Passaportes — Expedição — PAD1P
Outros Passaportes — Prorrogação — PAD1P

205
11
3

TOTAL

220

1

1998*

175
10
4
1
190

*janeiro a outubro.
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Legalizações
Procurações
Registro de Casamento
Alistamento Militar
Outros
TOTAL

1997
533
52
30
16

1998*
326
36

187

165

818

545

1997

/998*
1

1
4

1

10

8

*janeiro a outubro.

VISTOS

VICOR
VEDIP
VIPER

•

VISOF
VITRA
VITUR
VITEM I
VITEM II
VITEM III
VITEM IV
VITEM V
TOTAL

2

80
17
469
15
1

101
9
642
5

1

587

762

*janeiro a outubro.

ATENDIMENTOS
1997
Média diária

Total

1998*
Média diária

Total

20

5.000

20

4.400

Pessoas atendidas

25

6.500

27

5.940

Telefonemas recebidos sobre
assuntos consulares
*janeiro a outubro.

Os dados apresentados nos quadros anteriores revelam que a renda consular vem crescendo a cada
ano. Comparada ao total das despesas de manutenção da chancelaria em 1997 (US$ 21,162.00), a renda
auferida no mesmo ano foi quatro vezes superior. Vê-se, portanto, que a manutenção de parte da renda
consular no Posto para fazer face às despesas fixas seria, no caso de Atenas, perfeitamente viável e muito
•

oportuna.
- 79 -
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O Serviço Consular tem desempenhado satisfatoriamente seu papel, tendo em vista não haver
registro de reclamações no Posto ou no Itamaraty, embora a Embaixada coloque à disposição dos usuários
instrumentos para apresentação de queixas ou sugestões. São promovidas visitas a brasileiros presos
(quase sempre sob acusação de tráfico de drogas), bem como a busca do paradeiro de nacionais perdidos.
A Equipe tomou conhecimento, durante a auditoria, da existência de uma colônia de cerca de 300
brasileiros residentes no bairro de Glifada, em Atenas. Sabe-se que o grupo é bem organizado, havendo
inclusive uma associação destinada a dar apoio aos brasileiros em momentos de dificuldade. Incentivouse o Setor Consular a estreitar os laços com essa comunidade, buscando conhecer suas preocupações e
necessidades, a fim de melhor desempenhar a função assistencial que lhe compete, tal como recomenda a
nova política consular brasileira.

C) PROMOÇÃO COMERCIAL
As atividades de promoção comercial incluem a divulgação das ofertas de produtos brasileiros por
intermédio das Câmaras de Comércio e Indústria (Atenas, Pireu e Salônica) e da imprensa especializada,
bem como entre os importadores do ramo. O mesmo procedimento de divulgação é adotado para as feiras
e exposições no Brasil.
Nos primeiros oito meses de 1997, foram atendidas cerca de 45 empresas brasileiras e 250
empresas gregas interessadas em produtos brasileiros, preenchidos 65 Boletins de Oportunidade
Comercial, 5 Boletins de Concorrência Pública e realizadas 6 pesquisas de mercado (PPS), remetidos à
Secretaria de Estado.
No decurso do presente exercício, foram mantidos contatos com o Ministério das Finanças da
Grécia, a fim de verificar o regime de importações relativo a produtos originários do Brasil, e com a
alfândega grega, para a identificação dos impostos e taxas incidentes sobre produtos brasileiros.
A obtenção de informações econômicas sobre a Grécia é efetuada por meio de visitas ao Banco da
Grécia, ao Ministério da Economia Nacional e ao escritório da União Européia em Atenas
Entre as realizações da Embaixada por iniciativa do Setor de Promoção Comercial (Secom),
merecem destaque:
a promoção de aeronaves civis e militares, produzidas pela EMBRAER, junto a empresas
aeronáuticas privadas e ao Ministério da Defesa;
a participação em feiras e eventos similares, para as quais os produtores brasileiros são
incentivados a contribuir com material de promoção dos seus produtos. As feiras são também
boas oportunidades para divulgação de publicidade da EMBRATUR e do SEBRAE;
a freqüente realização de pesquisas de mercado para produtos brasileiros
Já a partir do próximo ano, o Posto deverá participar das Feiras de Salônica, eventos tradicionais e
de grande importância para o desenvolvimento do intercâmbio comercial e de serviços na Região dos
Balcãs.
Outro trabalho que vem sendo realizado pelo Posto é um esforço de prospecção e ações políticas
com vista à criação de uma linha adicional de transporte aéreo Brasil/Grécia, além do atual vôo semanal
da VASP.
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O ponto fraco da atuação do SECOM, entretanto, é a ainda pequena utilização da rede Brazil
Trade Net, que coloca produtores brasileiros em contato direto com importadores no exterior. Há apenas
159 fornecedores cadastrados, número que sequer se aproxima das potencialidades do mercado
Brasil/Grécia/Outros países dos Balcãs. Um dos fatores responsáveis por essa deficiência é, sem dúvida, a
existência de um único microcomputador no Serviço, o que dificulta o contato com possíveis
interessados.
Apesar disso, o SECOM de Atenas tem atuação diferenciada de outros postos, não apenas por sua
atitude pró-ativa, como também pelos efetivos resultados de seus esforços, que, se não podem ser
rigorosamente medidos, certamente transparecem na crescente participação do produto brasileiro no total
das importações gregas, conforme demonstram os quadros a seguir:
IMPORTAÇÕES GREGAS — PRODUTOS PROVENIENTES DAS AMÉRICAS
Em US$ milhões (CIF)
1993
791
69
62
66
12
69

Procedência
EUA
BRASIL
Canadá
Argentina
México
Outros

1994
677
117
58
73
7
83

1995
839
194
95

81
45
154

Fonte: Serviço Nacional de Estatística da Grécia
Obs.: Os dados não coincidem com os divulgados pelo MICT/SECEX em virtude da utilização de
metodologia diversa.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PARA A GRÉCIA
Em US$ milhões (FOB)
Produto
Café não torrado, não descafeinado, em grão
Ferro/aço, produtos semimanufaturados
Soja em grãos
Fumo, não manufaturado, destalado em folhas secas
Açúcal de cana, em bruto

1996
93,9
43,4
O
5,5
1,3

1997
76,5
52,2
10,6
8,3
4,0

Fonte: MICT/SECEX

Naturalmente, a maior parte das importações gregas, cerca de 80%, é proveniente da própria
União Européia. Entre os países das Américas, no entanto, o Brasil é o segundo maior exportador para a
Grécia, atrás apenas dos Estados Unidos.
A pauta comercial, no entanto, revela que os principais produtos adquiridos pelos gregos no Brasil
são, basicamente, produtos agrícolas, matérias-primas e bens não industrializados. Mesmo sabendo que a
indústria helênica ainda é bem menos desenvolvida que a nossa, esse fato não chega a surpreender, posto
que os produtos industrializados são adquiridos da UE em condições fiscais que inviabilizam a
competição.

D) INTERCÂMBIO CULTURAL

•

Conforme já mencionado, existe um acordo de cooperação cultural em curso de negociação.
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A Embaixada oferece apoio à realização de eventos de difusão cultural, seja pela intermediação de
informações sobre novos eventos, seja mediante a cessão de material sobre o Brasil.
O Posto mantém disponível, para consulta, material sobre o Brasil, e tem fornecido, em algumas
ocasiões, informações aos meios de comunicação locais (rádio, televisão, imprensa escrita), para
utilização em matérias ou programas dedicados ou alusivos ao Brasil.
No momento, a Embaixada estuda a viabilidade financeira de criar uma "home page" na Internet,
nos idiomas inglês e grego, a fim de tornar disponíveis informações sobre o Brasil, com "links" para
diversos endereços eletrônicos brasileiros.
Apesar dessas iniciativas, a atuação do Posto ainda tem-se mantido num nível incompatível com a
grandeza da nossa produção artística e cultural. Raras são as apresentações de artistas brasileiros na
Grécia, e raríssimas as incentivadas ou promovidas pela Embaixada.
Registre-se, por exemplo, a participação de dois corais brasileiros no VII Festival Internacional de
Coros de Atenas, no início de novembro deste ano. Entre 40 grupos de 17 países, o Coral Ars Nova, da
Universidade Federal de Minas Gerais, conquistou o primeiro lugar na sua categoria e o troféu "Gran Prix
Cidade de Atenas". Também o Coro Embracanto, de Maceió, recebeu menção de destaque entre os
classificados na categoria de corais mistos e folclore. O que mais surpreende é que nenhum dos coros teve
qualquer apoio da Embaixada para participar do evento. Na verdade, a Representação Diplomática
brasileira só tomou conhecimento do fato quando recebeu, dos próprios integrantes do Coral Ars Nova,
convite para assistir à exibição. O Chefe do Posto e o Conselheiro compareceram, então, ao Festival.
A produção brasileira em outras modalidades artísticas também desperta o interesse dos gregos,
como, em geral, de todo o mundo. Podem-se encontrar nas livrarias obras de Jorge Amado vertidas para o
grego, e, conversando com cidadãos atenienses, os membros da Equipe ouviram entusiasmados
comentários sobre as obras de Tom Jobim e de Villa Lobos
Vislumbra-se, portanto, um vasto campo a ser explorado na promoção cultural e artística. O ponto
de partida poderia ser a criação de cátedra brasileira na Universidade de Atenas, sugestão que foi dada
pela Equipe e acolhida com muito interesse pelo Embaixador e pelo Cônsul Honorário da Grécia no
Recife, empresário que mantém negócios em São Paulo e Pernambuco, e que manifestou interesse em
dar o apoio necessário à empreitada.

4. DETALHAMENTO DOS ACHADOS DE AUDITORIA
4.1. ASPECTOS DE REGULARIDADE
4.1.1. Quanto à escrituração das dotações
O saldo existente em prestação de contas trimestrais da dotação Imóveis (IM) não é recolhido ao
EFNY simultaneamente à expedição da prestação de contas, conforme determina o item 37 do Guia de
Administração dos Postos.
A Equipe constatou, na prestação de contas do 3° trimestre de 1998 (fl. 77 do Volume I), a
existência de saldo transferido do trimestre anterior, no valor de US$ 12,966.22. Os recursos,
aproximadamente 12% do total das despesas anuais com imóveis, permaneceram na conta-corrente sem
produzir rendimentos.

o
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4.1.2. Quanto à Prestação de Contas da Dotação NR
O Posto não encaminha à SERE Relatório de Gestão dos recursos da dotação NR, conforme
determina o item 65 do Guia de Administração dos Postos. Essa falha, comprovada na Guia de Remessa
de Prestação de Contas n° 23, de 23/06/1998 (fl. 78 do Volume I), dificulta o acompanhamento pela
Secretaria de Estado da utilização eficaz dos valores repassados.
4.1.3. Quanto à Utilização do Dinheiro em Espécie
O livro-caixa que controla as despesas miúdas não registra o saldo existente em espécie, mas
apenas os débitos efetuados. O Posto foi orientado pela Equipe a implementar controle semelhante ao das
fichas contábeis que acompanham a movimentação das contas-correntes.
4.1.4. Quanto à Conciliação Bancária
Posto não anexa o documento de conciliação bancária, devidamente acompanhado dos
correspondentes extratos bancários, à prestação de contas, conforme determinaram as Decisões TCU
Plenário n's 48/92, 9/95, 418/95 e a Decisão Sigilosa TCU Plenário n° 272/96. O descumprimento dessas
reiteradas decisões dificulta o acompanhamento por parte da SERE.
4.1.5. Quanto ao Controle da Utilização de Veículos
Os controles de utilização de veículos e de gastos com combustível não estão implementados, em
desrespeito à Decisões Sigilosas TCU Plenário n's 583/95, 272/96 e 878/97.
A Equipe orientou o Chefe do Posto a adotar sistema de controle da quilometragem e do consumo
a cada abastecimento, além de especificar em planilha apropriada as utilizações de veículos que não se
constituam em rotinas

4.2. ASPECTOS OPERACIONAIS:

•

4.2.1. Quanto à utilização dos equipamentos
Setor de Promoção Comercial conta com apenas um microcomputador, o que reduz a
capacidade de prospecção e registro de possíveis parceiros comerciais para os produtores brasileiros. O
Setor de Comunicação não dispõe de um microcomputador que permita o acesso à Internet, o que
restringe a transmissão de mensagens via correio eletrônico. Apenas a rede interna do MIRE é utilizada.
Chefe do Posto já solicitou recursos para a aquisição de novas máquinas.
4.2.2. Quanto à utilização de sistemas para controle da execução financeira
Posto não utiliza o ADMP, sistema adotado pelo ~, que facilita a execução financeira e o
controle da contabilidade. O Embaixador declarou, no entanto, que, a partir do próximo exercício,
determinará a utilização do sistema. Para isso, já conta com um servidor treinado pelo Itamaraty.

4.3. ASPECTOS POLÍTICO-OPERACIONAIS

•

Até o momento, as ações da Embaixada no sentido de incentivar a aliança de produtores
brasileiros e negociantes gregos têm sido absolutamente discretas, incapazes de alterar o quadro. Uma boa
iniciativa seria promover a visita de delegações de empresários brasileiros de setores específicos aos
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grandes importadores e atacadistas gregos que atuam nos países vizinhos. Empresas brasileiras poderiam
promover exportações para aqueles mercados com base na Grécia, ou por meio de contratos triangulares
com empresas gregas.
Além de catalisar as relações comerciais, o Posto deveria estar atento também para a possibilidade
de implementação de parcerias entre prestadores de serviços brasileiros e entidades governamentais
gregas. Tal medida poderia contribuir para a solução de um dos problemas que mais afetam a qualidade
de vida do povo ateniense: o trânsito caótico. É um tormento que acaba com a paciência dos motoristas e
tira o sono dos responsáveis pela preparação da cidade para os Jogos Olímpicos de 2004. Quem sabe, se
as autoridades locais fossem informadas sobre o trabalho de alto nível dos nossos urbanistas e
engenheiros de transportes, não se interessariam ao menos em buscar sua consultoria? Afinal, soluções
simples como as adotadas em Curitiba têm sido merecedoras de elogios de especialistas americanos e
europeus.
Por outro lado, vislumbram-se oportunidades também para aproveitamento do know how e da
tecnologia gregos em atividades importantes para a economia brasileira. O melhor exemplo é a indústria
naval, amplamente dominada pelos armadores helênicos e reconhecidamente estratégica para os
interesses nacionais. Por que não promover um estudo sério sobre a viabilidade de participação grega na
reestruturação dos nossos estaleiros? Afinal, foi esse tipo de parceria que viabilizou, por exemplo, o
desenvolvimento da indústria automobilística nacional a partir da década de 50, quando as grandes
montadoras internacionais começaram a se instalar em São Paulo. No caso dos estaleiros, a oportunidade
também parece ser muito boa, tendo em conta que a atividade, grande geradora de empregos, busca agora
ressurgir das cinzas, contando com o apoio oficial para superar a crise das últimas décadas.
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VI CONCLUSÕES
1 — Do Planejamento da Atuação dos Postos
Nos postos objeto desta auditoria verificou-se que não há, de forma sistematizada, a utilização de
ferramentas mínimas de gerência, dificultando, quando não impossibilitando de todo, a realização de
auditoria operacional.
As atividades de planejamento e de avaliação de resultados da ação diplomática são inexistentes.
A elaboração de planos de ação e de relatórios de gestão ocorre esporadicamente. A exceção acontece
quando um posto, invariavelmente por uma iniciativa pessoal, se propõe a elaborar planos e a acompanhar
a sua execução.
Em 1993, ao realizar auditorias em postos diplomáticos localizados na Venezuela e no México, o
Ministro Adhemar Paladini Ghisi propôs e o Tribunal acolheu pela Decisão n.° 537/93 - TCU - Plenário item 8.1 - letra "g" que fosse recomendado às unidades competentes do MIRE a adoção de medidas
tendentes a exigir dos postos os respectivos Relatórios de Gestão, possibilitando a aferição qualitativa das
atividades dos mesmos e, em última análise, da ação do MIRE.
Esse fato já foi, também, objeto de minudente análise pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva,
ainda em janeiro de 1995, quando da auditoria realizada nas embaixadas e consulados da França e da
Bélgica, entre outros órgãos e entidades (TC n° 020.991/94-0).
Asseverou o Ministro Átila, com muita propriedade, naquela oportunidade:
"a) os postos não obedecem a qualquer plano formal na execução de suas atividades. Inexiste
planejamento sistemático de suas atividades, quer do Ministério como um todo, quer de cada posto, seja
de longo, seja de médio ou curto prazos. Não existe ... um sentido de planejamento integrado das
atividades de cada Missão, setor por setor e como um todo, nem da ação conjunta dos postos. O
Ministério das Relações Exteriores formula objetivos genéricos de política externa, mas não os traduz em
metas especificas a serem perseguidas pelos postos, em cada país...."
Sobre a possibilidade de se avaliar a eficácia, eficiência e efetividade dos postos mediante a
realização de auditoria operacional, o Ministro foi ainda mais contundente:
" g) acontece que, inexistindo planejamento, não se definindo metas e objetivos, não se
conhecendo custos e não existindo relatórios descritivos e analíticos do desempenho das atividades
planejadas, de seu custo, do grau de preenchimento das metas estabelecidas ( pois não as há...), etc., não
se pode aferir, com um mínimo de objetividade, nem o nível de eficiência nem os graus de eficácia ou de
economia de uma repartição. Ou seja, a auditoria operacional passa a ser um exercício impressionista,
de conceitos vagos e puramente opinativos, com alto risco de inconsistência."
Não obstante isso, não há informação de que algo tenha sido feito para alterar essa situação. O
Ministério das Relações Exteriores simplesmente desconsiderou determinação contida na Decisão n°
009/95 - Plenário - Sigilosa, de 25.01.95, na qual havia comando categórico para que fossem instituídos
procedimentos de planejamento, controle e avaliação de desempenho das unidades do serviço exterior
brasileiro.

•
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Em relação a esse fato, ao Tribunal não resta outra alternativa senão fixar prazo, nos termos da lei,
para que o Itamaraty cumpra a determinação contida no item 8.1.1 letra "h" da Decisão n° 009/95 - TCUPlenário - Sigilosa, dando conhecimento a esta Corte do seu fiel cumprimento.

2 —Dos Serviços Consulares
Os serviços prestados pelos Setores Consulares das Embaixadas auditadas estão a merecer, no
entender da equipe de auditoria, profundas alterações, sejam elas relacionadas aos recursos humanos
envolvidos ou aos métodos utilizados na execução, assim como na comprovação dos recursos
arrecadados.
Não dispõe o Brasil de Consulados-Gerais nos países sede das Embaixadas auditadas. Assim
sendo, o Setor Consular desempenha, além de outras, as seguintes atribuições: expedir passaportes;
conceder vistos; agir na qualidade de notário e oficial de registro, efetuando registros de nascimento e
casamento, testamentos, procurações e autenticação de firmas e documentos; agir na qualidade de oficial
do serviço militar; praticar atos que a legislação eleitoral determinar; e outras atribuições reguladas pela
legislação pertinente em vigor.
Nos dias atuais, o crescimento da comunidade brasileira no exterior, bem como do fluxo de
turistas brasileiros, ocasionou um grande aumento na demanda das atividades consulares, notadamente
quanto à necessidade de ampliação da assistência consular e jurídica aos cidadãos nacionais.
Principalmente por essa razão, torna-se fundamental que o setor consular dos postos seja encarado,
antes de tudo, como proteção e apoio aos interesses dos brasileiros radicados no exterior e não como um
setor meramente responsável em conceder vistos.
Assim sendo, entende a Equipe de Auditoria que o Itamaraty deveria preparar também os
servidores que atuam nesse setor, exigindo domínio da língua portuguesa para os que nele trabalham, bem
como treinando-os para o exercício de um qualificado atendimento ao público.
Em relação aos métodos empregados para o controle da receita obtida com a cobrança de
emolumentos, ainda são utilizadas estampilhadas consulares, emitidas pelo Tesouro Nacional e impressas
na Casa da Moeda do Brasil. Esse procedimento não mais se justifica nos dias atuais. Revela-se
totalmente anacrônico em plena era da informática, quando tecnologias de fácil acesso e baixo custo de
implantação e manutenção estão disponíveis para todos os usos. Caracteriza um total descuido,
acomodado às regras estabelecidas anteriormente, evidenciando o uso de sistemas em desacordo com a
realidade mundial.
Para ilustrar esse anacronismo, basta dizer que países de desenvolvimento tecnológico muito
inferior ao Brasil como Moçambique, Guiné Bissau e Cabo Verde não mais utilizam estampilhas para fins
de controle de arrecadação.
A abolição das estampilhas, fato já também observado nas repartições notariais, que movimentam
grandes volumes de documentos e são famosas pelo seu conservadorismo, pouparia providências
administrativas como a necessidade de cofre para sua guarda; as constantes conferências fisicas e outros
controles burocráticos que acabam por demandar grande volume de trabalho que poderia ser destinado a
outras atividades mais nobres.
Da mesma forma, a escrituração manual das estampilhas recebidas/utilizadas e dos recursos
arrecadados pela cobrança de emolumentos consulares, a par de vulnerável e, conseqüentemente, pouco
confiável, não é compatível com os recursos computacionais atualmente disponíveis nos próprios postos,
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que possuem número razoável de microcomputadores com especificações técnicas suficientes para a
implantação de softwares contábeis certamente já disponíveis no mercado, que demandariam parcos
recursos para sua aquisição, customização e treinamento de usuários, investimento que rapidamente seria
recuperado com ganho de eficiência.
Um mesmo programa de computador poderia certificar o recolhimento dos emolumentos
consulares por parte do interessado, controlar sua arrecadação e contabilização e, ainda, enviar a
prestação de contas para a conta bancária destinada à renda consular, atualmente funcionando no Banco
do Brasil, em Nova Iorque.
Ressalte-se que pela Decisão n° 649194-TCU-Plenário, este Tribunal, acolhendo Relatório e Voto
do Ministro Marcos Vilaça proferido em processo referente à auditorias realizadas em postos do MIRE em
1993, recomendou ao Itamaraty que estudasse a substituição das estampilhas por outro sistema mais
eficiente, sendo recomendado, ainda, que fosse promovida a modernização de métodos, procedimentos e
controles adotados pelas repartições consulares, substituindo os registros manuais e livros manuscritos,
porventura ainda existentes, por sistemas informatizados.
Constatou a Equipe de Auditoria, nos 4 Postos auditados, que não foram acatadas pelo MRE as
recomendações exaradas naquela oportunidade, parecendo-nos que se faz necessário fixar prazo ao
Itamaraty para adoção das medidas necessárias à modernização dos métodos até hoje utilizados, cuja
alteração já foi recomendada pelo TCU há 4 anos.
Em relação à Renda Consular, merecem ser destacados os procedimentos para o recolhimento e a
destinação dos recursos arrecadados.
Essa receita passa por um longo e custoso trajeto até repousar na conta-corrente específica junto à
agência do Banco do Brasil em Nova Iorque e, eventualmente, retornar aos mesmos postos, deixando pelo
caminho considerável montante de recursos. Primeiramente, os recursos arrecadados são convertidos, no
país de origem, da moeda local em que é arrecadada para dólares americanos, não sem custo, dado que,
em geral sobre as operações cambiais incidem comissões bancárias, além do spread entre a taxas de
compra e de venda da moeda americana, sempre em desfavor do Posto.
Mensalmente, esses recursos são transferidos, via swift ou cheque, por todos os postos para o
Banco do Brasil em Nova Iorque para depósito na conta bancária n° 240.677-6, exclusiva para a Renda
Consular. Sobre essas operações, obviamente, são cobradas tarifas bancárias.
Entretanto, antes de o cheque mensal de cada posto ser depositado na referida conta em Nova
Iorque, é encaminhado à Divisão de Coordenação Administrativa dos Postos no Exterior — DAEx, em
Brasília, via mala diplomática, junto com os documentos que compõem a prestação de contas mensal da
Renda Consular. Representa esse passo mais custos com transporte, análise de documentos, etc., além de
questionável delonga na destinação desses recursos à sua finalidade que, acredita-se, não seja "passear"
pelo mundo, com desembolso em beneficio do setor bancário.
Compete à DAEx, entre outras atribuições, o acompanhamento da arrecadação da renda consular,
a distribuição e o controle das estampilhas consulares e, também, o exame e a aprovação dessas
prestações de contas. Somente após a aprovação pela DAEx das contas referentes à arrecadação da
Renda Consular, pode essa Unidade Gestora Coordenadora — UGC, sediada em Brasília, remeter ao
Escritório Financeiro de Nova Iorque - EFNY, para contabilização e depósito, o cheque referente à renda
consular de cada um dos 164 postos diplomáticos. Percebe-se, assim, como é arcaico o percurso dos
cheques até atingir seu fim administrativo — o depósito em conta, e sua finalidade essencial, a aplicação
na melhoria dos serviços consulares prestados aos cidadãos brasileiros no exterior.
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Entende a equipe de auditoria que esse fato também deva ser objeto de determinação ao MIRE,
com vistas a serem viabilizados procedimentos racionais tendentes a encurtar e baratear o longo caminho
percorrido pela Renda Consular entre sua arrecadação e sua destinação final.
Há evidente necessidade de racionalização da sistemática exposta, que poderia consistir na
autorização para que os postos retivessem parte de sua arrecadação de renda consular como espécie de
adiantamento dos recursos a serem transferidos pelo Escritório Financeiro nas diversas dotações.
Posteriormente, os valores assim retidos seriam descontados das autorizações de despesa a serem
concedidas, permanecendo os valores equivalentes às retenções no EFNY, que, em vez de transferi-los
aos postos, faria a transferência à conta-corrente junto ao Banco do Brasil em Nova Iorque destinada à
centralização da renda consular. Ali se efetuariam os lançamentos contábeis necessários para a adequação
dos registros, procedimento que em nada prejudicaria o controle desejado.
A permanência de parcela desses recursos nos postos evitaria os já mencionados custos envolvidos
em seu longo trajeto, e ainda poderia proporcionar socorro financeiro no caso de atrasos no repasse de
recursos, infelizmente ainda tão freqüentes, conforme mencionado nos relatórios específicos de cada
posto. A ocorrência desses atrasos, especialmente no início de cada exercício, tem gerado situações nada
abonadoras à imagem do Brasil no exterior, como, por exemplo, o inadimplemento de compromissos de
aluguéis, contas de água, luz, calefação e até mesmo salários dos servidores contratados localmente, o que
se nos afigura inaceitável, especialmente face ao "passeio" dos recursos referentes à Renda Consular.
Outra destinação a ser considerada para a retenção de parte da Renda Consular nos postos que os
arrecadam, essa mais consentânea com a razão de ser da cobrança de emolumentos consulares, seria a
aplicação no atendimento e assistência à comunidade brasileira radicada ou em viagem aos países onde se
localizem essas repartições, desde que essa sistemática não venha a agravar ainda mais a rigidez
orçamentária do Itamaraty.
Segundo informado pelo Escritório Financeiro de Nova Iorque, o volume total da Renda Consular
arrecadada pela rede de postos em 1997 foi de US$ 29,162,404.83, valor correspondente a 16,4% do total
de recursos orçamentários remetidos para a mesma rede, que montaram US$ 177,600,120.20 naquele
exercício, não incluídas as despesas com os salários do pessoal do Quadro Permanente do MRE.
No mesmo ano, um montante de US$ 24,849,403.59, correspondente a 85,2% do total da Renda
Consular arrecadada, retornou aos postos, na forma de repasses, não na mesma proporção da arrecadação,
o que indica haver uma função distributiva na centralização desses recursos no EFNY. Parece-nos que
não comprometeria essa função se, por exemplo, um percentual variável de 10, 20, 30 ou até 50% desses
recursos permanecesse nos postos arrecadadores, podendo variar essa proporção de acordo com os
volumes arrecadados e com as necessidades de cada repartição.
Deve-se sugerir ao Itamaraty que estude a possibilidade de autorizar, alterando se for preciso a
legislação específica sobre a matéria, os postos a reterem parte dos recursos arrecadados para os fins
acima expostos e outros que o Ministério julgar convenientes, sem prejuízo das precauções contábeis para
a manutenção de um efetivo controle sobre os valores recebidos e a sua destinação.

Da :siStélliática,de emissão d e vistos e dacameatas,

Os vistos são emitidos pelos postos do MIRE no exterior de forma manual, com a afixação de

•

etiquetas adesivas padronizadas, preenchidas a máquina de escrever, sobre a qual é afixada a
correspondente estampilha que recebe, ainda, carimbo para sua inutilização.
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Essa sistemática, a exemplo daquela acima comentada com relação ao controle da renda consular,
mostra-se totalmente anacrônica, burocrática e ineficiente, podendo ser facilmente substituída, com
vantagens de celeridade e segurança, pela utilização de um programa de computador que imprima os
vistos em formulários contendo elementos de segurança como filigranas, selos holográficos, códigos de
barra etc., e que, além disso, totalize e controle os emolumentos arrecadados, para fins de estatística e
prestação de contas. Isso reduziria sensivelmente a quantidade de trabalho demandada por essas rotinas,
liberando os funcionários dos postos para o desempenho de tarefas consentâneas com as atividades
finalísticas do serviço exterior brasileiro.
O mesmo software poderia ser, ainda, utilizado para autenticar certidões e realizar tarefas afins nas
embaixadas e consulados.
Não é demais lembrar que programas desse tipo estão disponíveis no mercado, sendo utilizados
pelas embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo, e pelas próprias embaixadas e
consulados brasileiros para a emissão de títulos de eleitor no exterior.

•

Os equipamentos atualmente disponíveis nos postos auditados têm, em princípio, especificações
técnicas compatíveis com a utilização desses softwares que, afinal, não são de grande complexidade,
estimando a equipe de auditoria que o custo de implantação de uma sistemática moderna como a ora
propugnada seria relativamente baixo, limitando-se à aquisição e customização dos programas e
formulários, além do treinamento de pessoal.
Esse assunto já foi objeto da determinação contida no item 8.5.2, letra "g", da Decisão n.° 583/95 TCU - Plenário, que acolheu proposta do Ministro Iran Saraiva, no sentido de que o MRE disciplinasse
procedimentos e controles eficazes a serem adotados pelas repartições consulares.
Entende-se, portanto, cabível recomendação ao Itamaraty no sentido de estudar alternativas para a
modernização da sistemática de emissão de vistos, levando em consideração as ponderações acima,
objetivando o aumento de eficiência e a redução dos custos envolvidos nessas rotinas

4 — Da sistemática de Prestaçao de Conta.s
O número excessivo de prestações de contas, 4 por exercício para cada dotação, que chega, por
exemplo, a 48 na Embaixada na Finlândia, gera um volume muito grande de papel e de trabalho humano,
inclusive e especialmente do próprio chefe do Posto, em detrimento de suas atribuições de representante
do Brasil.
Os processos de prestações de contas da maneira como são hoje formalizados, representam um
entrave em relação ao que se poderia esperar de uma missão diplomática. Nossos diplomatas e também
servidores qualificados do Ministério das Relações Exteriores encontram-se subutilizados vez que os
trabalhos desenvolvidos pelos postos estão basicamente voltados para atividades administrativas.
As rotinas de trabalho e a burocracia que envolvem a prestação de contas de parcos recursos
distribuídos entre as dotações recebidas normalmente pelos postos, aliadas à falta de recursos humanos,
permitem-nos indagar sobre a necessidade de serem mantidos no exterior tantos postos desempenhando
funções meramente administrativas.

•

Atualmente cada posto apresenta, trimestralmente, ao Escritório Financeiro em Nova Iorque,
obrigatoriamente, uma prestação de contas para as dotações Manutenção de Chancelaria (MC),
Manutenção da Residência (MR), Comunicações (COM), Imóveis (lM), Auxiliar Administrativo (AA),
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Auxiliar Técnico (AT), Pessoal de Apoio à Chancelaria (PAC), Pessoal de Apoio à Residência (PAR) e
Residência Diplomática (RD).
Além dessas 09 comprovações trimestrais, o posto deve prestar contas de outras dotações,
concedidas para atender a despesas específicas com Transporte de Bagagens (TB), Não Recorrentes (NR),
Equipamento e Material Permanente (EMP), dentre outras, até 15 dias após o pagamento a sua conta.
Essas prestações de contas são compostas dos documentos indicados no art. 9° da Portaria/MRE
de 03.11.95 3 , com a redação dada pela Portaria/MRE de 25.01.96, devendo ser observados pelos postos os
comandos contidos nos § 1° a 6° do citado artigo, todos a seguir transcritos:

•

"Art. 9°- A fim de evitar custos excessivos com a remessa de documentos e com o arquivamento
na Unidade Gestora Executora, a Prestação de Contas será composta dos seguintes documentos (grifo
nosso):
I - Guia de Remessa;
II - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Aplicados;
III - Relação das Despesas Realizadas, ou fichas contábeis, incluindo operações de câmbio
realizadas com a especificação da dotação, data de troca, valor trocado e total obtido em moeda local;
IV - Cópias de todos os comprovantes das operações de câmbio relativas à autorização de
despesa;
V - Declaração assinada pelo Chefe do Posto de que o demonstrativo e a relação referidos nos
Incisos II e III supra refletem a realidade dos atos e fatos de gestão praticados e de que os originais da
documentação comprobatória da despesa, bem como os extratos bancários e respectivos relatórios
mensais de conciliação bancária se encontram arquivados no Posto, à disposição da Unidade Gestora
Executora e dos Controles Interno e Externo.
§ 1° - O Chefe do Posto, sob pena de não aprovação da prestação de contas e impugnação da
despesa efetuada, fornecerá à Unidade Gestora Executora e ao Controle Interno, quando solicitado, o
original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa.
§ 2° - As Prestações de Contas serão encaminhadas à Unidade Gestora Executora no máximo até
15 (quinze) dias após encerrado o trimestre civil em que tenha ocorrido a autorização da despesa, ou no
prazo explicitado pela Unidade Gestora Coordenadora.
§ 3° - A Prestação de Contas englobará todas as autorizações nos mesmos Programas de
Trabalho, Elemento de Despesa e Fonte de Recursos recebidas pela Unidade Gestora Responsável no
trimestre.
§ 4° - As Prestações de Contas referentes à aquisição de material permanente serão
encaminhadas à Unidade Gestora Executora em até 15 (quinze) dias após a aquisição do bem e
conterão, ademais dos documentos relacionados nos Incisos I a V do presente artigo, descrição
detalhada do bem adquirido, seu valor e número de inventário.
§ 5° - A importância aplicada até 31 de dezembro será objeto de comprovação até 15 de janeiro
seguinte (Decreto n° 93.872/86, art. 46, parágrafo único). A Secretaria de Estado das relações Exteriores
determinará os casos de excepcionalidade.
§ 6° - As Unidades Gestoras Responsáveis, declaradas pela Unidade Gestora Executora em mora
com as prestações de contas, não poderão receber novos adiantamentos de créditos nos mesmos
programas de Trabalho e Elemento de despesa (IN/DT1V/08, de 21/12/1990, itens 10.5 e 10.5.1)."
Cerca de 5.904 prestações de contas são enviadas anualmente ao EFNY pelos 164 postos, somente
em relação aos recursos recebidos rotineiramente.

•
3

(Art. 90 com redação dada pela Portaria de 25 de janeiro de 1996, publicada no D.O.U. de 26 de janeiro de 1996.)
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Tudo isso significa despesa. Despesa envolvendo recursos humanos, materiais e horas de trabalho
dos servidores, implicando, ainda, menor tempo para as atividades finalísticas do serviço.
Em auditorias anteriores realizadas pelo Tribunal de Contas da União em 69 postos, incluindo-se
3 no Escritório Financeiro em Nova Iorque, tem sido observado que esse método até hoje utilizado não
traz benefícios ao controle. Poder-se-ia até afirmar que tais métodos representam um desperdício para os
cofres públicos, considerando-se que, ao racionalizar os procedimentos administrativos de um posto,
obter-se-iam ganhos em recursos humanos e materiais que seriam mais bem aproveitados se destinados a
atividades mais nobres.
Cumpre assinalar, por oportuno, que as regras contidas no § 3° do art. 9°, da Portaria Ministerial
de 03.11.95, já transcrita parcialmente, não foram ainda implantadas.
Conforme relatado no capítulo sobre os achados de auditoria na Embaixada do Brasil em Helsinki,
para cada conta-corrente que o Posto mantém junto a instituição financeira local, uma por dotação
orçamentária, é cobrada pelo banco, mensalmente, uma taxa de US$ 7.00. Uma vez que o Posto, como a
média dos demais, mantém 15 contas bancárias, arca com uma despesa anual de aproximadamente US$
1,260.00, em decorrência dessa prática dispensável.
Para termos noção da ordem de grandeza desses gastos, multipliquemos o valor despendido com
tarifas bancárias por aquele Posto pelo número de postos no exterior (164), e chegaremos a um montante
aproximado de US$ 206,640.00 anuais, valor suficientemente expressivo para indicar a necessidade de
reavaliação da sistemática de manutenção de inúmeras contas bancárias pelos postos.
Ressalte-se que, já em 1986, o Governo Federal, atento ao custo da manutenção de seus recursos
em inúmeras contas-correntes junto a diversas instituições financeiras, instituiu, mediante o Decreto n°
93.872/86, o caixa único do Tesouro Nacional que, a par de proporcionar um melhor controle das
disponibilidades do erário federal, com a utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira —
SIAFI, também criado naquela oportunidade, possibilitou significativa economia de recursos.
Não se pretende dizer, assim, que o Itamaraty deveria agir de forma idêntica com relação à gestão
dos recursos financeiros de seus postos no exterior, haja vista as peculiaridades dessas unidades. Mas,
certamente, uma reflexão sobre alternativas de gestão desses recursos poderia proporcionar significativa
economia.
Caberia, pois, no entender da equipe de auditoria, endereçar ao MIRE, as recomendações
detalhadas em tópico próprio ao final desse Relatório, com vistas a conferir maior eficiência e eficácia à
administração dos postos.
As alterações ali sugeridas poderão propiciar à administração dos postos evolução e modernidade
na razão direta da própria transformação da diplomacia. Novos métodos e técnicas de controle,
contabilidade e prestação de contas, bem como a vigilância responsável exercida pelos chefes dos postos
acarretariam a melhoria qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas, tanto em relação aos
aspectos administrativos quanto em relação à missão essencial do Itamaraty.
5

•

—

Da Internalização das Atividades dos Postos

Além dos excessivos controles burocráticos já mencionados, contribui para o insuficiente
desempenho dos postos em relação a suas atividades finalísticas a atual estrutura de distribuição das
dotações, conforme demonstra a análise dos dados a seguir.
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DESPESAS DOS POSTOS POR DOTAÇÃO — EXERCÍCIO 1997

Posto/Dotação Orçamentária

Helsinki
%
US$
mil

Pessoal MRE
Auxiliares Adm.
Assistentes Téc.
Pessoal Apoio - Chancelaria
Pessoal Apoio - Residência
Auxílio Moradia (RD)
Transporte Bagagem
Manutenção de Chancelaria
Manutenção de Residência
Comunicações
Aluguel/Condomínio Residência
Aluguel/Condomínio Chancelaria
Material Permanente
Outros
TOTAL

-

401.53
103.58
22.89
40.41
38.06
19.10
2.23
20.16
9.60
13.53
131.05
135.30
6.82
30.13
974.36

Kiev
%
US$
mil

480.64
41,21
20.28
10,63
13.02
2,35
24.93
4,15
23.80
3,91
233.26
1,96
11.55
0,23
57.60
2,07
24.00
0,99
43.20
1,39
84.00
13,45
108.60
13,89
1.24
0,70
24.64
3,09
100 1.150.74

41,77
1,76
1,13
2,17
2,07
20,27
1,00
5,01
2,09
3,75
7,30
9,44
0,11
2,14
100

Ancara
US$
%
mil
464.24
45.33
28.98
26.42
48.31
33.08
19.00
21.12
9.77
9.75
68.64
47.72
4.72
18.60
845.68

Atenas
%
US$
mil

54,90
5,36
3,43
3,12
5,71
3,91
2,25
2,50
1,16
1,15
8,12
5,64
0,56
2,20
100

46,51
13,34
7,07
2,05
6,53
1,97
1,09
2,21
1,99
1,27
5,96
5,73
1,11
3,17
100

445.38
127.74
67.66
19.68
62.50
18.91
10.43
21.16
19.10
12.16
57.11
54.84
10.61
30.34
957.60

Fonte: Extratos dos valores repassados pelo EFNY.

Verifica-se que, nos postos visitados, apenas cerca de 3% do total de recursos recebidos são
destinados a outras atividades que não o pagamento de pessoal, de aluguel, de despesas de manutenção ou
de aquisição de material permanente. Nesse pequeno percentual, concentra-se a maior parte das atividades
relacionadas com a função primordial das Embaixadas, tais como promoção de eventos, participação em
feiras, aquisição de publicações, contratação de consultorias para prospecção do mercado,
desenvolvimento de novos métodos de divulgação do Brasil, ou seja, ações pró-ativas, do Posto para fora,
não o ensimesmamento das rotinas burocráticas reinantes.
Agrupando-se as dotações em 3 categorias de despesa, chega-se ao seguinte quadro:
Helsinki
Posto/Categoria de
%
US$ mil
Despesa
62,24
606.45
Pessoal (1)
29,30
285.45
Imóveis (2)
8,46
82.46
Outros
100
974.36
TOTAL

Kiev
%
US$ mil
562.66
425.86
162.23
1.150.74

48,89
37,01
14,10
100

Ancara
%
US$ mil
613.28
149.44
82.96
845.68

Atenas
%
US$ mil

72,52
17,67
9,81
100

722.95
130.85
103.80
957.60

75,50
13,66
10,84
100

Fonte: Extratos dos valores repassados pelo
Inclui pessoal vinculado ao MIRE e auxiliares locais.
Inclui aluguel e condomínio da chancelaria e da residência e auxílio-moradia aos servidores do MRE.
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Distribuiçáo das Despesas

Doutros
im óveis
impessoal
H elsinki

Kiev

Àncara Atenas

Postos
A faixa superior do gráfico concentra todas as despesas relacionadas às atividades finalisticas dos
postos, além daquelas referentes à manutenção e operação da chancelaria e da residência, e dos gastos
com material permanente, entre outros.
Diante desse quadro, é fácil entender por que a equipe encontrou, durante a auditoria, diplomatas e
servidores mais ocupados em administrar questões internas do que em colocar em prática a política de
relações externas. Muitos até têm boas idéias, deve-se ressaltar, mas não encontram tempo ou recursos
para colocá-las em prática. Terminam trocando a possibilidade de realizar um serviço realmente útil pela
necessidade de administrar uma estrutura burocrática e carente de recursos.
Acredita-se que a falta de recursos nos postos possa ser amenizada pela eliminação de rotinas e
controles desnecessários, a exemplo do "passeio - do dinheiro da renda consular.
Inegável, também, que cada posto tem obrigação de administrar os recursos escassos da maneira
mais eficiente possível, implementando medidas econômicas que qualquer pai de familia responsável
adota em sua casa, corno controlar o consumo de energia elétrica e de água, acompanhar as despesas de
telefone e de combustível, ou seja, evitar o desperdicio em qualquer de suas formas.
Apenas isso, no entretanto, não será suficiente para resolver o problema. Para que a representação
dos interesses nacionais vá além da formalidade, é fundamental que os postos passem a receber o
montante adequado de recursos. Se a situação financeira do país não permite esse aumento da despesa,
mas, ao contrário, exige que a verba do Itamaraty seja reduzida, talvez seja hora de o Poder Executivo,
aconselhado pelo MRE, reestudar a distribuição das representações brasileiras no exterior, priorizando as
essenciais e reduzindo, ou eliminando, as menos importantes.
A equipe de auditoria entende, pelos motivos expostos, ser necessário que o Itamaraty adote
medidas visando a redução da carga burocrática a que os chefes dos postos são submetidos, notadamente
no que se refere à aposição de visto em notas fiscais de valor irrisório e à expedição de declarações inúteis
a cada prestação de contas, entre outras tarefas indignas de diplomatas graduados, conforme tratado
anteriormente
Também é entendimento da equipe a necessidade de se sugerir ao MRE a elaboração de estudo
destinado a identificar quais representações brasileiras são de fito essenciais, sob os pontos de vista
econômico, político, cultural, militar etc.. devendo ter reforçadas suas dotações, e quais poderiam ter suas
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estruturas reduzidas ou mesmo ser extintas, em prol de um serviço exterior eficiente, com priorização à
qualidade dos Postos, e não à sua quantidade.
6

—

Da Escrituração das Dotações

Embora exista, no âmbito do MRE, um sistema informatizado de administração, contabilidade e
prestação de contas, denominado Sistema de Administração dos Postos - ADMP, alguns postos ainda não
utilizam esse recurso, como observado na Embaixada Brasileira em Atenas, onde todos os registros
contábeis são efetuados manualmente Outros o utilizam, mas, por "medida de segurança", permanecem
usando, paralelamente, o registro manual, tal como em Helsinki, num nítido desperdício de tempo. Há,
ainda, um terceiro grupo que utiliza exclusivamente o sistema informatizado, como verificado nas
Embaixadas em Kiev e Ancara, curiosamente as mais carentes de pessoal, dentre as auditadas.
Foi constatado que o sistema apresenta inúmeras vantagens com relação à sistemática manual de
registro. Além de possibilitar maior celeridade na execução das tarefas, o recurso propicia um grau de
confiabilidade bem maior do que o proporcionado pelos antiquados livros repletos de borrões, rasuras,
ressalvas, correções e entrelinhas, como observado no Posto em Helsinki, impropriedades que,
felizmente, foram sanadas pela existência dos registros computadorizados.
Algumas críticas podem ser feitas ao Sistema ADMP, como o fato de utilizar plataforma
antiquada, de dificil interatividade e pouco amigável; ser off line, exigindo o recebimento e a remessa de
dados por meio de disquetes, quando não em papel, para posterior digitação, com gasto desnecessário de
tempo nessa tarefa; e, ainda, algumas inconsistências internas, segundo informado pelo funcionário
responsável em Kiev, as quais não foram passíveis de constatação.
-

Tais problemas, entretanto, longe de desaconselharem a utilização do sistema, indicam a
necessidade de sua adoção generalizada por todos os postos do Itamaraty no exterior, o que, a par de
possibilitar a diminuição do tempo despendido pelos funcionários na execução das tarefas administrativas
e contábeis, com conseqüente economia de recursos, dará maior confiabilidade e uniformidade para o
tratamento dos dados gerenciais, com ganho de eficiência para todo o conjunto e, ainda, possibilitará uma
retroalimentação de informações aos gestores do sistema, com vistas ao seu aperfeiçoamento
A generalização da utilização do sistema provavelmente demandará a capacitação de servidores
para sua operação, devendo essa necessidade ser considerada na sua universalização.
Entende a equipe, portanto, deva o Tribunal determinar ao MRE que adote as medidas necessárias
para que todos os postos utilizem exclusivamente esse sistema informatizado, ou outro que vier a sucedêlo, nas tarefas de administração, contabilização e prestação de contas de seus recursos financeiros
7

—

Da devolução de impostos

Constatou-se, nos quatro Postos auditados, a inexistência de orientação precisa, por parte do MIRE,
a respeito da obrigatoriedade, dos prazos, das formas e dos requisitos da solicitação de devolução de
impostos pagos de forma indireta pelas repartições nas aquisições de bens de consumo e duráveis, energia
elétrica, comunicações, entre outros.
Essa prerrogativa, garantida pelo Direito Internacional com base no princípio da imunidade
tributária das representações diplomáticas e da reciprocidade, é consagrado pelo Tratado de Viena sobre
Relações Diplomáticas e por acordos bilaterais existentes entre o Brasil e muitos países.
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Nota-se, entretanto, que por desconhecimento ou por inércia, não há sistematicidade ou
regularidade nos pedidos de devolução, atuando os postos de forma errática, segundo suas iniciativas,
perdendo-se, muitas vezes, a possibilidade de reaver parte de seus gastos que poderiam reforçar seus
caixas, sempre tão carentes de recursos, como usualmente constatado.
Não existe uma sistemática confiável, definida por Brasília, de controle dos impostos que poderão
ser objeto de pedido de devolução junto às autoridades tributárias locais, o que enseja, além das
mencionadas perdas, a possibilidade de desvio dos recursos eventualmente recebidos, haja vista a
inconsistência dos controles, que não oferecem condições de se estimar, a priori, que montante de
tributos deveria ser devolvido a cada mês ou ano. Inexiste, portanto, controle sobre eventuais desperdícios
ou desvios de tais ingressos.
O descontrole nessa área é tal que, pelo fato de os postos somente solicitarem a devolução dos
impostos quando e como lhes aprouver, sem que se estime, por antecipação, se deveria ou não ocorrer
esse tipo de ingresso, torna-se possível - em tese - a solicitação de devolução de impostos pagos pelo
posto e seu depósito em contas pessoais de servidores, sem que isso seja detectado por qualquer controle.
Nesse aspecto, é importante destacar o minucioso trabalho desenvolvido pelo Ministro Homero
Santos ao relatar o TC n.° 19.505/94-9, referente às auditorias realizadas em postos situados no Leste
Europeu, que resultou na Decisão n.° 418/95 - TCU - Plenário, ensejando determinações ao MRE, no
sentido de que fosse estabelecido rigoroso controle sistematizado da documentação, evitando-se demora
na solicitação, assim como a perda do direito à devolução (item 8.1 2.1), bem assim que registrassem na
contabilidade e na prestação de contas todas as devoluções ocorridas (item 8.1.2.2).
Torna-se, pois, necessário o aperfeiçoamento dessa sistemática, que passaria, provavelmente, pelo
lançamento contábil, em contas específicas, dos tributos restituíveis pagos em cada despesa realizada, a
título de crédito tributário, o que constitui prática correntemente conhecida pelos profissionais da
Contabilidade, não se configurando tarefa difícil, especialmente com o auxílio dos recursos da
informática já disponíveis no mercado, podendo, ainda, tal mecanismo ser incluído no Sistema ADMP,
em futura remodelação.
Ressalte-se que, nas aquisições de veículos pelos postos, esse problema não ocorre, uma vez que
as legislações da maioria dos países com que o Brasil se relaciona permite a dedução dos impostos
incidentes no ato da compra, inexistindo, portanto, tributos a ressarcir. Nesses casos, há carência,
usualmente de três anos, para que os veículos possam ser alienados sem cobrança de tributos.
A equipe julga necessária recomendação ao MRE no sentido de que alerte os seus postos para as
vantagens da realização de permutas de veículos usados por novos, uma vez ultrapassada a referida
carência, muitas vezes sem qualquer ônus para o erário brasileiro, haja vista os preços de mercado de
carros usados, em muitos países, igualarem-se ou superarem os preços de veículos novos de mesmo
modelo, pela isenção de tributos, com o adicional beneficio da redução do custo de manutenção da frota.

8

—

Da descentralização de recursos para os postos

Os recursos financeiros para custear as despesas necessárias ao funcionamento dos postos do
Itamaraty, tais como o pagamento de aluguéis, compras, salários dos contratados locais, são transferidos,
mensalmente, sob a forma de adiantamento, pelo Escritório Financeiro de Nova Iorque - EFNY que
também é responsável pela análise, aprovação e consolidação das prestações de contas desses valores. Os
resultados dessa análise são posteriormente agregados à prestação de contas das despesas realizadas pelo
próprio EFNY - referentes à sua manutenção, bem assim ao pagamento dos salários dos diplomatas e
funcionários administrativos em serviço externo - na tomada de contas consolidada de todas as unidades
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do MRE no exterior, apresentada à Secretaria de Controle Interno do Ministério e, posteriormente, ao
TCU.
O EFNY, subordinado à Secretaria de Estado das Relações Exteriores, foi criado em 1974,
assumindo, no âmbito desse Ministério, as funções até então desempenhadas pela Delegacia do Tesouro
Brasileiro no Exterior — DTBE, pertencente ao Ministério da Fazenda, extinta em 12.06.1974, passando a
ser a unidade gestora dos recursos utilizados pelo MRE no exterior.
A finalidade essencial do EFNY é a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial enumerados no art. 6° da Portaria de 03.11.95 do MRE, destacando-se o repasse de
adiantamentos aos postos e o processamento da folha de pagamentos no exterior, tendo gerenciado, em
1997, 80,02% da despesa total do Ministério.
Em 1997, o EFNY repassou aos postos no exterior recursos correspondentes a 34.941 autorizações
de despesas e recebeu 11.663 prestações de contas para análise, com média de 15 páginas cada uma.
Desde 1991, o TCU realizou três inspeções/auditorias no EFNY, nos períodos de 16 a 20.11.1991;
11 a 18.08.1995; e 3 a 6.12.1996, sob as coordenações dos Ministros Paulo Affonso Martins de Oliveira,
Fernando Gonçalves e Humberto Guimarães Souto, respectivamente, sempre atestando a regularidade e
boa qualidade dos trabalhos ali desempenhados.
Também na presente auditoria foi possível notar a melhoria do trabalho de acompanhamento e
controle realizado pelo EFNY, que reconhecidamente vem buscando simplificar, modernizar e
aperfeiçoar seus métodos de trabalho.
Entretanto, a adoção da sistemática descrita gera a necessidade de manutenção de uma grande
estrutura administrativa em país estrangeiro, com elevados custos de operação, aluguéis, deslocamentos
etc., fato que aparentemente não mais se justifica, uma vez que o desenvolvimento dos mecanismos
postais e de transferências financeiras possibilitariam que suas operações fossem efetivadas por Brasília,
o que ensejaria grande economia de recursos.
Não se trata de propor o encerramento das atividades desenvolvidas por aquele Escritório
Financeiro, mas sim de indagar a necessidade de seu funcionamento na Cidade de Nova Iorque,
sabidamente uma das mais sofisticadas e caras do mundo.
Quer-se crer que a localização do EFNY naquele centro financeiro internacional era justificável
quando de sua implantação, em 1974, tendo em vista os meios tecnológicos então disponíveis para as
comunicações e operações financeiras transnacionais. Em nossos dias, entretanto, com o avanço da
tecnologia financeira, bancária, de comunicações e de informática, que possibilita transferências
instantâneas de recursos de e para qualquer lugar do mundo, sendo esse, aliás, um dos aspectos mais
visíveis da tão propalada globalização dos mercados, não mais se justifica, do ponto de vista tecnológico,
a presença daquela unidade em país estrangeiro.
Destaque-se, ainda, que mesmo que fosse necessária a realização das referidas operações
financeiras via Nova Iorque, tais operações poderiam ocorrer por intermédio da agência do Banco do
Brasil naquela cidade, com o envio de dados do Brasil, via disquete, mala diplomática, satélite ou
qualquer outro meio tecnológico atualmente disponível, sem a necessidade da presença fisica de uma
repartição administrativa naquela localidade.
Tais constatações foram também consignadas no Voto proferido pelo Ministro Homero Santos,
Relator do VI Plano de Auditoria no Exterior (TC n.° 019.505/94-9), a seguir transcritas:
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"Também na linha de repensar e modernizar os procedimentos adotados pelo Itamaraty, outro
ponto que se tornou de discussão obrigatória, é o da manutenção do Escritório Financeiro em Nova
Iorque.
As principais justcativas, há vinte anos, para existência do Escritório Financeiro, foram de que
as operações necessárias às transferências de recursos para os postos diplomáticos seriam mais fácil e
agilmente realizadas nos Estados Unidos, já que eram ainda deficientes os meios de comunicação do
Brasil com o resto do mundo.
Observa-se que as justificativas hoje não mais procedem. As circunstâncias mudaram e não há
mais razões para a manutenção da unidade, já que os meios eletrônicos e de telecomunicações hoje
disponíveis no Brasil permitem que o País realize, de forma ágil e fácil, operações com praticamente
todo o mundo, em qualquer moeda estrangeira."
Em conseqüência, o Plenário do Tribunal, pela Decisão n.° 418/95, decidiu determinar ao
Ministério das Relações Exteriores que:
"8.2.1 adote as providências cabíveis no sentido de transferir as atividades referentes aos
pagamentos e às demais movimentações de recursos, efetuadas atualmente pelo Escritório Financeiro
em Nova Iorque, para a Secretaria de Estado em Brasília, tendo em vista que os meios eletrônicos e de
telecomunicações, hoje disponíveis no Brasil, permitem que o País realize, de forma ágil e econômica,
tais operações com praticamente todo o mundo, especialmente face à existência de três grandes blocos
continentais (Europa, Ásia e América), possibilitando ainda a utilização de outras moedas que
conservem a sua valorização frente ao dólar norte-americano."
Registre-se ainda que, no Relatório apresentado ao Tribunal pelo Ministro Humberto Souto
referente à recente auditoria realizada no Escritório Financeiro em Nova Iorque (TC n.° 001.626/97-3),
assim destacou o Relator:
"Assim, como já foi dito neste Relatório, o grau de satisfação na aprovação das prestações de
contas dos Postos Diplomáticos interessa diretamente ao TCU, para que a sua missão de julgador de
contas seja exercida também com auto grau de confiabilidade nos papéis que examina. Por isso, a menos
que o MRE entenda de melhor alvitre, consideradas suas peculiaridades, transferir para Brasília a
aprovação das prestações de contas dos Postos, necessário e oportuno se faz dotar o Escritório
Financeiro em Nova Iorque de todas as condições capazes de permitir àquela unidade o exame e
aprovação das prestações de contas que lhe são submetidas nos moldes que exige a legislação atinente à
matéria."
Percebe-se, assim, que a localização do EFNY naquela metrópole tem sido motivo de constante
indagação por parte desta Casa.
Entende-se, pois, recomendável que seja determinado ao MIRE a realização de estudos visando
avaliar a conveniência da gradual transferência das atribuições do Escritório Financeiro em Nova Iorque
para unidade localizada em Brasília, com vistas a reduzir os custos envolvidos na sistemática de repasse
de recursos para os postos no exterior, devendo comprovar, perante o TCU, a eventual inviabilidade dessa
solução

9 Da Promoção Comercial
—

•

Os Setores de Promoção Comercial — SECOM — funcionam em 52 Embaixadas e ConsuladosGerais do Brasil no exterior, conforme informação contida no site do Departamento de Promoção
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Comercial do MIRE na Internet (www.dpr.mre.gov.br ).
As suas principais atividades são (verbis):
CL

apoio às empresas brasileiras interessadas em exportar para o mercado local;
apoio a empresas localizadas em sua área de atuação, que estejam interessadas em importar
produtos brasileiros ou em fazer investimentos diretos no Brasil;
divulgação de informações sobre oportunidades comerciais e de investimento;
elaboração ou contratação de pesquisa de mercado e produtos;
análise dos potenciais de exportação de produtos brasileiros para sua área de atuação;
identificação de eventuais obstáculos e restrições às exportações brasileiras em sua área de
atuação e sugestões de alternativas para a superação destas restrições;
análises de competitividade e de concorrência;
apoio a entidades públicas e privadas na participação em feiras, em missões empresariais e em
outros eventos de interesse para a promoção comercial;
divulgação de feiras comerciais e outros eventos.
33

Segundo, ainda, a mesma fonte, onde não há um Setor de Promoção Comercial formalmente
estruturado, as Embaixadas e Consulados do Brasil, utilizando os recursos da Rede Brasileira de
Promoção Comercial — Brazil Trade Net, estariam aptos a prestar o apoio cabível aos empresários
brasileiros e estrangeiros interessados em importar do Brasil ou investir no País.
Essa rede, funcionando no âmbito da Internet, o que a torna acessível de qualquer lugar do globo,
oferece a empresas brasileiras e não-brasileiras, entidades de classe e outras instituições informações
atualizadas sobre oportunidades comerciais e de investimento no Brasil. Fornece ainda, aos usuários
brasileiros, resultados de estudos e pesquisas sobre produtos e mercados.
Nas Embaixadas visitadas, entretanto, verificou-se que os Setores de Promoção Comercial atuam,
em geral, muito mais a favor do empresário local do que do brasileiro.
Basta dizer que o cadastramento, na rede Brazil Trade Net, de empresários interessados em
negociar com o Brasil, uma das principais atividades dos Secom, geralmente ocorre apenas quando um
importador local procura a Embaixada buscando informações sobre possíveis parceiros brasileiros.
Dificilmente vê-se o Serviço agindo de forma pró-ativa, ou seja, realizando pesquisas para identificar
oportunidades para produtos brasileiros, e, conseqüentemente, comunicando tais oportunidades aos
fornecedores nacionais.
O fato é até compreensível quando se sabe que os funcionários dos SECOM, assistentes técnicos
contratados no mercado local, naturalmente terão mais afinidade com os negociantes seus compatriotas,
até por facilidade de comunicação no idioma nativo. Além disso, o produtor brasileiro está fisicamente
distante e, salvo exceções, ignora as potencialidades e as peculiaridades do mercado nos países
estrangeiros
Essa forma de atuação, no entanto, pouco se aproxima dos interesses da política externa brasileira
e, embora seja difícil medir resultados, é de pouquíssima valia para o incremento da nossa balança
comercial. Prova disso é o fato de que, nos países visitados, à exceção da Grécia, constatou-se que os
poucos produtos nacionais que entram nos mercados locais o fazem independentemente de qualquer
interferência das respectivas Embaixadas.
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Consultando o Brazil Trade Net em Brasília, após alguma dificuldade para cadastramento de
membro da equipe de auditoria como usuário, constatou-se o registro de apenas 39 empresas finlandesas,
2 ucranianas, 195 turcas e 159 gregas, dos mais diversos setores econômicos, com interesse em importar
produtos brasileiros.
Ressalte-se que, graças ao empenho pessoal do staff de alguns postos, algumas ações têm sido
desenvolvidas no sentido de dar aos SECOM uma maior efetividade no atingimento de suas finalidades,
como, por exemplo, a elaboração de manuais de exportação do tipo "Como exportar para a Finlândia",
"Como exportar para a Ucrânia" etc.
O manual de "Como exportar para a Ucrânia" (fl. 69 do Volume I), elaborado por escritório de
consultoria ucraniano denominado "Instituto de Transformação da Sociedade", em língua ucraniana, e,
posteriormente, traduzido para o português por Auxiliar Técnico local, apresenta, em sua versão
preliminar, boa qualidade técnica, requerendo algumas adaptações para o português falado no Brasil, mas,
uma vez disponível aos empresários e demais interessados brasileiros, será mais um instrumento de
auxílio ao incremento das exportações brasileiras para aquele país.
Urge, portanto, que o Itamaraty reoriente a atuação dos Serviços de Promoção Comercial, tirandoos da postura passiva em que se encontram e colocando-os como efetivos centros de intermediação entre
o produtor nacional e o importador estrangeiro. Para tanto, deverão ser integrados por funcionários
capacitados para a prospecção de mercado e para a identificação de oportunidades, buscando-se, se
necessário, apoio junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e, oportunamente, ao futuro
Ministério da Produção.

10

—

Da Promoção Turística

Assunto relacionado à área de Promoção Comercial, a promoção turística do Brasil, vem
recebendo pouca atenção das representações brasileiras no exterior, conforme constatado pela equipe de
auditoria. E escassa a disponibilidade de material de divulgação turística do país nos Postos auditados,
sendo desconhecidas ações no sentido do envio de material desse tipo para agências de turismo locais.
A inércia nessa área representa o desperdício de grandes oportunidades de negócios para o país,
nesse setor que atualmente é um dos mais dinâmicos da economia mundial, é ecologicamente limpo e tem
grande potencial de geração de emprego, renda e divisas para o Brasil, nesse momento em que o
desequilíbrio de nosso balanço de pagamentos ressurge como uma das principais preocupações
brasileiras.
Assim, entende a equipe ser desejável a expedição de recomendação ao MRE no sentido de
envidar esforços para a promoção de ações de promoção turística de nosso pais, em conjunto com
agências governamentais e privadas relacionadas à área, a exemplo da Embratur, da Abav etc.

11

—

Dos Consulados Honorários

O serviço consular honorário do Brasil, regulamentado pela Portaria do MRE n° 491/80, possui as
seguintes atribuições básicas: prestar assistência às pessoas físicas e jurídicas brasileiras; fomentar o
desenvolvimento das relações comerciais, econômicas, culturais e científicas do Brasil; servir como
elemento de apoio das missões diplomáticas brasileiras; matricular os brasileiros residentes em sua
jurisdição; reconhecer firmas; e encaminhar as solicitações de vistos e passaportes entre outros atos de
natureza consular que lhe sejam solicitados pela missão diplomática a que esteja subordinado.

•
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O cônsul honorário deve ser um cidadão brasileiro ou estrangeiro de comprovada idoneidade, que

tenha destaque na vida econômica e social, bem como goze de prestígio junto às autoridades locais. Essa
função é exercida como um múnus público, sem retribuição de qualquer espécie por parte do governo
brasileiro.
Em Istambul, na Turquia, o consulado honorário, que vem atuando de forma muito satisfatória,
dispõe de uma estrutura voltada para o seu bom funcionamento, com duas salas muito bem instaladas
exclusivamente para as suas atividades, uma funcionária brasileira dedicada integralmente ao consulado,
computadores, arquivos, etc.
Afora o caso da Turquia, onde existe o referido o Consulado Honorário, e outro na cidade de
Mersin, nos demais países visitados pela equipe de auditoria, inexistem repartições desse gênero.
Assim, ante a escassez de recursos, entende a equipe que o Itamaraty deveria estimular a atuação
dos 123 consulados honorários atualmente existentes (fls. 79/81 do Volume I), prestigiando suas ações,
acompanhando seu funcionamento, incentivando a ampliação do relacionamento bilateral nos mais
• diversos campos, com ênfase na intensificação do intercâmbio comercial, avaliando os resultados
produzidos, para, inclusive, criar novos postos e, em determinados casos, providenciar a substituição dos
cônsules eventualmente inoperantes.

Das Bibliotecas
As bibliotecas das embaixadas não têm utilidade prática. Ao invés de serem voltadas para o
serviço diplomático, com acervo constituído por anuários estatísticos, legislação e publicações, são de
mera ilustração, compostas por obras técnicas antigas e, conseqüentemente, defasadas. A título de
exemplo, a de Atenas possui em seu acervo a obra "O Mundo da Criança", pouco indicada para esse tipo
de biblioteca.
Em Helsinki, os livros encontram-se dispersos em diversas estantes localizadas em diferentes salas
e andares da Chancelaria, sem catalogação sistemática que facilite sua consulta. No Posto de Kiev não
existe biblioteca. No caso de Ancara, os livros estão depositados no subsolo da Chancelaria, fora do
alcance de possíveis interessados. Essas informações atestam a pouca utilidade dos acervos bibliográficos
existentes nos postos.
Mesmo assim, há a obrigatoriedade de realizar inventário anual das bibliotecas, com desperdício
de tempo e ocupação de pessoal em atividade, cujo resultado em nada contribui para melhorar o
desempenho do Posto. Em razão da mencionada pouca utilidade do material existente, constitui-se em
mais uma rotina desnecessária.
A questão não está centrada no conteúdo das publicações, e sim no fato de que elas não atendem
às necessidades dos Postos nem abordam temas capazes de subsidiar os trabalhos ali desenvolvidos, ou
úteis para estudantes e pesquisadores locais, eventualmente interessados no Brasil.
Cabe ao Itamaraty examinar esta questão e decidir sobre a destinação de obras que, no momento,
têm a finalidade exclusiva de ocupar espaços, mas que podem ser úteis em outras instituições, tais como
universidades e bibliotecas públicas.

Das ações diplomáticas
O dinamismo dos interesses econômicos brasileiros indicam a necessidade de o Itamaraty realizar
estudos com o objetivo de verificar a viabilidade de redistribuição das competências de representação
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diplomática dos países entre os postos instalados.
Com efeito, as repúblicas que integravam a ex-União Soviética ressentem-se da persistência de
vínculos, mesmo que indiretos, com Moscou. Na impossibilidade atual da presença permanente brasileira
em todos aqueles países, o acreditamento cumulativo de países daquele antigo bloco por parte dos
Embaixadores na Finlândia, na Turquia e na Grécia, para citar os Postos auditados, constituirá fato
político positivo, podendo representar ganhos concretos para nossa ação e imagem na região.
A Turquia é um ponto de informação e observação privilegiado dos cenários político-econômicos
da região do Mediterrâneo Oriental, do Oriente Médio, da bacia do Mar Negro e da Ásia Menor. A
localização geográfica da Grécia permite que ela desempenhe uma ação diplomática junto aos países dos
Bálcãs, do Cáucaso e da Bacia do Mar Negro, o mesmo ocorrendo com a Ucrânia, em relação ao leste
europeu, e com a Finlândia, em relação à Escandinávia, Rússia e países bálticos.
Exemplo significativo dessa tendência, foi a passagem, de Moscou para Ancara, da representação
diplomática junto ao Governo do Azerbaijão. Decorrido quase um ano desde a adoção da medida, houve
uma efetiva melhora de nossa relação com aquele país da Ásia Menor, notadamente no caso da
exploração de petróleo pela Braspetro no Mar Cáspio.
Ressalte-se, entretanto, que se trata de sugestão para aperfeiçoar a ação do Itamaraty, a quem cabe
a responsabilidade política da decisão.
14 — Dos atrasos na liberação de recursos
O Itamaraty costuma atrasar a liberação dos recursos destinados ao pagamento dos salários
do integrantes do Quadro Local (Motoristas, Mordomos, Faxineiras, Auxiliares Administrativos,
Assistentes Técnicos, Contínuos, Passadeiras, Arrumadeiras etc.) e do auxílio moradia, denominado
Residência Diplomática, do pessoal do Quadro Permanente.
No caso dos salários, existem duas questões que merecem maior atenção. A primeira envolve o
tratamento diferenciado entre as duas categorias, uma vez que o pessoal do Quadro Permanente recebe os
salários a partir do dia 25 de cada mês, com base na Medida Provisória n° 1.639, de 18.02.1998,
sucessivamente reeditada, enquanto os funcionários locais recebem os vencimentos no início do mês
seguinte. A segunda, diz respeito ao atraso no repasse dos recursos destinados ao pagamento do pessoal
local, que chega a atingir 15 (quinze) dias, conforme quadro a seguir:
LIBERAÇÃO DE RECURSOS — SALÁRIOS DO PESSOAL LOCAL
POSTO

ANO

CATEGORIA/CARGO

MÊS

DATA DA LIBERAÇÃO

1997

Pessoal de Apoio
Auxiliar Técnico

Fevereiro
Março
Setembro
Outubro
Janeiro
Fevereiro
Setembro
Outubro

11/03
15/04
09/10
11/11
06/02
10/03
13/10
06/11
13/10
09/10

Auxiliar Administrativo

TURQUIA
1998

GRÉCIA

1998

Pessoal de Apoio
Auxiliar Técnico
Auxiliar Administrativo
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Além de tratar de modo diferenciado pessoas que atuam em uma mesma unidade, havendo casos
de contratados locais que trabalham nos postos há mais de 30 anos, esse procedimento acarreta o
pagamento de multa à previdência social, uma vez que as contribuições devem ser recolhidas até o último
dia de cada mês.
Percebeu-se, em algumas Embaixadas, que existe certa animosidade entre os dois grupos, situação
que não pode existir em organizações do porte do Itamaraty. Pode ser que esse tratamento diferenciado
esteja contribuindo para agravar o problema.
De qualquer forma, é conveniente que o MIRE avalie a possibilidade de realizar o pagamento do
pessoal local na mesma data em que ocorre o dos integrantes do Quadro Permanente, medida importante
para iniciar um processo de pacificação dos conflitos observados.

•

Mas os atrasos se refletem, também, em outras áreas, como a de auxílio-moradia e a residência
diplomática, causando problemas, também, ao pessoal do Quadro Permanente do Itamaraty. Neste último
caso, ocorrem as seguintes situações:
imóvel com aluguel mensal ou trimestral: o servidor paga a despesa e aguarda o reembolso;
imóvel com aluguel anual: o funcionário assina o contrato, passa a ocupar o imóvel e aguarda
a remessa do numerário para efetuar o pagamento ao proprietário.
Em ambos os casos, o órgão demora meses para repassar os recursos, com prejuízo para os
funcionários que, assim, comprometem expressiva parcela de sua renda familiar ou enfrentam problemas
no relacionamento com os locadores dos imóveis. Faz-se necessário alterar o cronograma de
desembolsos, a fim de corrigir a distorção, mostrada no quadro a seguir:

POSTO

FUNCIONÁRIO
ANA SUZA CARTAXO DE SÁ

•
TURQUIA

ANTÔNIO CARLOS L. RODRIGUES

CÉLIA REGINA N. DA COSTA

CÉSAR SGUARIO AREVALO

RENZO DE MORAIS PRETTI

•
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-RESIDÊNCIA DIPLOMÁTICA
DATA DA
PERÍODO DO
LIBERAÇÃO
ALUGUEL
17/03/97
01/01 a 30/06/97
01/07 a 30/12/97
01/01 a 30/01/98
01/02 a 25/02/98
01/03 a 31/08/97
13/02 a 06/03/97
01/04 a 30/09/97
01/03 a 30/08/98
10/03 a 09/06/97
10/06 a 09/08/97
10/08/97 a 09/02/98
10/02 a 09/08/98
10/08/98 a 09/02/99
01/11/97 a 30/01/98
01/02 a 30/04/98
01/05 a 30/07/98
17/10 a 27/10/97
01/08 a 30/10/98
19/08 a 30/09/97
01/10 a 30/10/97
01/11 a 30/11/97
01/12 a 30/12/97
01/01 a 30/01/98
01/02 a 11/02/98

27/08/97
09/04/98
23/04/98
16/04/97
29/07/97
18/11/97
20/03/98
16/04/97
21/07/97
19/09/97
20/03/98
09/09/98
22/12/98
23/04/98
29/07/98
26/10/98
27/10/98
18/11/97
18/12/97
22/12/97
23/12/97
09/04/98
23/04/98

VALOR
(US$)
4,494.00
4,350.00
725.00
604.17
5,214.00
769.86
5,214.00
10,164.00
1,920.00
1,280.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
293.37
2,400.00
1,120.00
800.00
800.00
800.00
800.00
293.33
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POSTO

FUNCIONÁRIO

GRÉCIA

ALVINA LEITE DE SIQUEIRA

MARISA BARANSKI

ELIZABETH TEIXEIRA RAMOS

LUIZ FELIPE M. E MELLO

ó tnt
.61eSneherotáTla do NOM

PERÍODO DO
ALUGUEL

DATA DA
LIBERAÇÃO

FEV a ABR
AGOSTO/97
SETEMBRO/97
OUTUBRO/97
NOVEMBRO/97
MAR e ABR/97
AGOSTO/97
SETEMBRO/97
OUTUBRO/97
NOVEMBRO/97
AGOSTO/97
SETEMBRO/97
OUTUBRO/97
NOVEMBRO/97
AGOSTO/97
SETEMBRO/97
OUTUBRO/97
NOVEMBRO/97

01/07/97
30/10/97
18/11/97
18/12/97
22/12/97
01/07/97
30/10/97
18/11/97
18/12/97
22/12/97
30/10/97
18/11/97
18/12/97
22/12/97
30/10/97
18/11/97
18/12/97
22/12/97

VALOR
(US$)
673.93
293.00
293.00
293.00
293.00
1,770.00
900.00
900.00
900.00
900.00
300.00
300.00
300.00
300.00
307.00
307.00
307.00
307.00

Esses fatos não se verificaram na Finlândia, cujas dotações foram recebidas com certa
regularidade, nem na Ucrânia, onde a utilização da Renda Consular supriu as deficiências nos repasses,
conforme comentado no relatório específico.
Com relação a atrasos em outras dotações, o Embaixador na Turquia afirmou ver-se, muitas vezes,
obrigado a utilizar dinheiro de sua conta pessoal para custear gastos com alimentação dos funcionários da
Residência e com passagens aéreas em viagens oficiais, a exemplo da visita ao Azerbaijão para entregar
carta do Presidente brasileiro ao Chefe de Estado azeri. Caso não agisse dessa forma, ele seria obrigado a
cancelar a missão

41

O Embaixador acrescentou que, às vezes, para participar de eventos em Istambul, é obrigado a se
deslocar dirigindo o veículo de representação, uma vez que não recebe autorização para pagar
alimentação e hospedagem ao motorista. Essa situação causa certo constrangimento. Outros
Embaixadores contam, inclusive, com a proteção de guarda-costas, em razão do perigo resultante das
questões internas da Turquia e dos conflitos entre países da região.
Além disso, no ano de 1997, a Embaixada só recebeu a primeira parcela das dotações MC e MR
em fevereiro e não recebeu a dotação MC no período de 02/09/97 a 03/11/97, o que acarretou o término
de todo o material de expediente.
Fato semelhante ocorreu com o Embaixador em Kiev, que, por falta de dotação para aquisição de
passagem aérea, teve que se deslocar de automóvel daquela capital para Sebastopol, num percurso de
mais de 1.000 Km de estradas em más condições de tráfego e de segurança, a fim de receber o NavioEscola da Marinha Brasileira que, como mencionado no relatório específico da Ucrânia, encontrava-se em
viagem de instrução naquele país.
14— Das compras e contratações
Constatou-se, nos postos auditados, que, de regra, não são realizados procedimentos licitatórios,
ainda que simplificados, para a aquisição de material de consumo e permanente. Não há sistemática de
cadastramento de fornecedores de material e de prestadores de serviços.

41,
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Os materiais de consumo das Chancelarias e das Residências são adquiridos diretamente de
fornecedores tradicionais que, na opinião dos gestores, mereçam confiabilidade para viabilizar as
transações.
Mesmo as aquisições de material permanente, cuja operação somente se efetiva após a autorização
da SERE, são realizadas sem a observância dos princípios básicos que norteiam as licitações e contratos
no âmbito da Administração Pública.
Sabe-se que dificilmente se poderia exigir que realidades tão diferentes vivenciadas pelos 164
postos seguissem todos os procedimentos estabelecidos no Estatuto das Licitações e Contratos vigente
em nosso país (Lei n.° 8.666/93 e suas alterações).
Entretanto, a própria lei prevê em seu artigo 123 que em suas licitações e contratações as unidades
administrativas sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos da lei, na
forma de regulamentação específica.
Inúmeras foram as determinações do Plenário do Tribunal sobre o tema. Até o momento,
entretanto, nada foi apresentado de concreto sobre o assunto.
Numa breve retrospectiva, podem ser destacadas as seguintes Decisões do TCU, todas do Plenário
e sigilosas:
Decisão 009/95, da Relatoria do Ministro Carlos Átila, que determinou ao MIRE a adoção de
providências para elaborar e submeter ao Senhor Presidente da República, no prazo de 120 dias, projeto
da regulamentação prevista no art. 123 da Lei 8.666/93, também em coordenação com os Ministérios da
Marinha, Exército, Aeronáutica, Estado-Maior das Forças Armadas e da Previdência e Assistência Social,
com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado e demais
Ministérios que possuam repartições próprias ou supervisionem entidades da administração indireta
sediadas no exterior (item 8.1.1, letra "b");
Decisão 272/96, da Relatoria do Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, que determinou
ao MIRE, por intermédio da SERE, que orientasse as unidades sediadas no exterior no sentido de que
passassem a elaborar instrumentos de contrato com cláusulas prevendo os direitos e obrigações das partes
interessadas, bem com a previsão de punições, submetendo-os previamente à Consultoria Jurídica do
MRE sempre que as aquisições de bens e serviços assim o justificarem, observada ainda a obrigatoriedade
de que tais termos fossem devidamente assinados por ambas as partes (item 8.1.11);
Decisão n° 284/97, da Relatoria do Ministro Humberto Souto, que recomendou aos titulares dos
três Ministérios Militares que estudem a conveniência de, conjuntamente, elaborarem procedimentos
uniformes de obtenção no exterior, respeitadas as peculiaridades do local onde se encontrem as
Comissões e resguardados os princípios básicos da Lei n° 8.666/93, até que o Poder Executivo efetive a
regulamentação específica prevista na Lei de Licitações e Contratos;
Decisão n.° 878/97, da Relatoria do Ministro Bento José Bugarin, que determinou a diversos
postos a constituição de processos, ainda que simplificados, contendo os elementos relativos ao às
compras rotineiras (itens 8.2.8, 8.4.3, 8.5.7 e 8.7.3).
Cumpre destacar, ainda, que o Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, em 28.09.98, encaminhou a
este Tribunal as medidas adotadas no âmbito daquele órgão em atendimento à recomendação contida na
Decisão n° 284/97-TCU-Plenário, relativamente às compras e contratação efetuadas no exterior pela
Aeronáutica.
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•
Necessário se faz, portanto, no entendimento da equipe, que seja determinado ao Ministério das
Relações Exteriores que apresente ao Tribunal, no prazo máximo de 180 dias, o resultados das
providencias por ele adotada para cumprimento das disposições contidas no art. 123 da Lei n.° 8.666/93,
bem como das mencionadas decisões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os trabalhos realizados mostraram que existe um padrão de honorabilidade dos funcionários das
Embaixadas, não tendo sido detectada nenhuma irregularidade
Desse ponto de vista, não foram detectados problemas graves em nenhum dos Postos auditados,
consistindo os achados de auditoria em deficiências de controle patrimonial, de execução orçamentária e
financeira, de utilização de veículos e outras do gênero, o que pode ser corrigido com relativa facilidade.
No que tange à eficiência e eficácia dos postos, entretanto, o mesmo não pode ser afirmado,
primeiramente por inexistirem parâmetros que permitam uma avaliação objetiva, como já mencionado.
Na ausência desses balizadores, resta a observação do funcionamento e das ações desenvolvidas pelos
entes fiscalizados, norteando-se a avaliação de seu desempenho pelos critérios do bom senso, da
experiência administrativa e da comparação.
Nesse aspecto, a auditoria confirmou e aprofundou a convicção, já corrente no TCU, de que o
Itamaraty continua a utilizar rotinas e procedimentos administrativos que emperram o serviço, causam
desperdício de recursos, limitam a criatividade do corpo técnico, colocam os Embaixadores sob constante
vigilância e os obrigam a executar tarefas desgastantes e de pouca significância, apesar das reiteradas
determinações e recomendações efetuadas pelo Tribunal nas diversas auditorias já realizadas nos postos.
A esse respeito, em seu Relatório-Voto, referente à multicitada auditoria realizada em 1994, o
Ministro Carlos Átila assim se manifestou:
"O jargão técnico caracteriza tais situações como falhas operacionais'. O registro de
questões assim caracterizadas contém inevitavelmente um conteúdo de crítica à maneira com que
determinado órgão ou programa vem sendo administrado, sem que necessariamente esteja, nessa
crítica, embutida qualquer censura. O sentido de crítica é indissociável da auditoria operacional,
à medida que a análise visa a contribuir para aperfeiçoar a forma de trabalhar adotada pelo
órgão auditado. Não significa que o que está sendo feito seja malfeito, mas sim que poderia ser
mais bem feito - ressalvada sempre a já assinalada subjetividade intrínseca a todo juízo de
valor.
PP

Em conseqüência das falhas operacionais apontadas, condensadas no tópico precedente,
profissionais altamente qualificados, selecionados em rigoroso concurso público e formados em curso de
alto nível, e de elevado custo para os cofres públicos, utilizam grande parte de seu tempo para resolver
questões ligadas à administração dos postos, em detrimento da missão primeira do serviço exterior que é
representar e defender os interesses do Brasil no estrangeiro, principalmente nas áreas de promoção
comercial, turismo e intercâmbio cultural.
O excesso de amarras e as restrições materiais e humanas encontradas pela auditoria vêm
transformando os postos em unidades insulares e autômatas, ensimesmadas em seus próprios problemas
administrativos, quando deveriam ser janelas do Brasil para o mundo e vice versa.

•

Conclui-se, ante todo o exposto, que faz-se necessário repensar a forma de atuação do Itamaraty,
quer em sua administração central, quer nas unidades de ponta, os postos no exterior.
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VII. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, entende a equipe de auditoria ser cabível a expedição, pelo Tribunal, das
seguintes determinações/recomendações:

VIL! ASPECTOS GENÉRICOS DE GESTÃO E CONTROLE
1) Em relação à sistemática de controle, formalização e apresentação das prestações de contas
pelos postos no exterior, determinar ao MRE que estude a viabilidade de adotar as seguintes medidas,
encaminhando resultados desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias:
1.1) Quanto à periodicidade:
a) apresentação de prestações de contas semestrais.
1.2) Quanto à formalização:
prestação de contas englobadas para incluir todas as contas nos mesmos programas de
trabalho, elementos de despesa e fontes de recursos (§ 3°• Art. 9 0 - Portaria Ministerial de
03.11.95).
redução do número de códigos internos e de dotações.
1.3) Quanto à operacionalização:
a) universalização do uso de programas informatizados para prestação de contas (art. 25IN/12/96-TCU), preferencialmente o Sistema de Administração dos Postos, ADMP, já
disponível, incentivando a utilização de meios magnéticos ou eletrônicos para a remessa
dessas informações.
1.4) Quanto à racionalização:
observância pelo Titular da Unidade Gestora Responsável (Chefe de Posto Diplomático) da
prerrogativa de delegar as atribuições referentes à execução orçamentário-financeira e
patrimonial a servidor do quadro do MRE (§ 2°, art. 10-Portaria Ministerial de 03.11.95);
manutenção, pelos postos, de uma única conta-corrente junto a instituição bancária em
funcionamento na localidade da repartição, atendidos os critérios atuais de escolha do Banco,
para a movimentação de todas as dotações orçamentárias, além de outra para os depósitos da
Renda Consular, com a manutenção de controle contábeis informatizados sobre os saldos de
cada dotação/autorização de despesa.
1.5) Quanto à autonomia:
a) maior autonomia e responsabilidade para os Chefes de Posto, em relação ao planejamento de
despesas e à alocação de recursos.
2) Quanto à escrituração das dotações, determinar ao MIRE que:
a) adote as medidas necessárias para que todos os postos no exterior utilizem exclusivamente o
Sistema de Administração dos Postos — ADMP, ou outro que vier a sucedê-lo, nas tarefas de
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administração, contabilização e prestação de contas de seus recursos financeiros, com vistas a
propiciar economia da tempo na execução desses afazeres, maior confiabilidade e
uniformidade no tratamento desses dados
3) Quanto à devolução de impostos, determinar ao MIRE que:
aperfeiçoe a sistemática de execução e controle da devolução de impostos, estudando a
possibilidade de estabelecer a obrigatoriedade da realização de lançamentos contábeis, em
contas específicas, dos tributos restituíveis pagos em cada despesa dos postos, a título de
crédito tributário, o que constitui prática correntemente conhecida pelos profissionais da
Contabilidade, não se configurando tarefa dificil, especialmente com o auxílio dos recursos da
informática já disponíveis no mercado, podendo, ainda, tal mecanismo ser incluído no Sistema
ADMP, em futura remodelação, fixando o prazo de 180 dias para o relato das providências
adotadas ao TCU, uma vez que determinação semelhante constou da Decisão n° 418/95 —
TCU/Plenário — itens 8.1.2.1 e 8.1.2.2 — Relator Ministro Homero Santos);

•

alerte os Chefes dos Postos para as vantagens da realização de permutas de veículos usados
por novos, após vencido o período de carência para alienação sem cobrança de tributos, o que
possibilita, na maioria dos casos, a renovação da frota sem ônus para o erário brasileiro e,
como conseqüência, a redução dos custos de manutenção das viaturas oficiais.
4) Quanto à descentralização de recursos para os postos do Itamaraty no exterior, determinar ao
MIRE que:
realize estudos visando avaliar a conveniência da gradual transferência das atribuições do
Escritório Financeiro em Nova Iorque para unidade localizada em Brasília, com vistas a
reduzir os custos envolvidos na sistemática de repasse de recursos para os postos no exterior,
devendo comprovar, perante o TCU, no prazo de 180 dias, a eventual inviabilidade dessa
solução (determinação constante da Decisão n° 418/95 — TCU/Plenário — item 8.2.1 — Relator
Ministro Homero Santos);

•

avalie a possibilidade de realizar o pagamento do pessoal local na mesma data em que ocorre o
dos integrantes do Quadro Permanente;
ajuste o cronograma de desembolsos às necessidades reais dos postos, com o objetivo de evitar
atrasos no repasse de recursos para os postos, notadamente nas dotações Manutenção de
Chancelaria e Residência Diplomática;
5) Quanto às compras e contratações realizadas pelos postos, determinar ao MIRE que:
a) apresente ao TCU, no prazo máximo de 180 dias, o resultados das providencias adotadas em
cumprimento das disposições contidas no art. 123 da Lei n.° 8.666/93, bem como determinações
emanadas por esta Corte por meio das Decisões Plenárias Sigilosas de n's 009/95, item 8.1.1, letra "b";
272/96, item 8.1.11; e 878/97, itens 8.2.8, 8.4.3, 8.5.7 e 8.7.3.
VII.2 ASPECTOS GENÉRICOS DE NATUREZA FINALISTICA
1) Quanto aos serviços consulares, determinar ao MIRE que:
a) prepare os servidores que atuam nesse importante setor, deles exigindo domínio da língua
portuguesa, bem como treinando-os para o exercício de um qualificado atendimento ao
Min-mv_118/C: \Meus documentos\Relatório Geral.doc

- 107 -

213
Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Marcos Vilaça

•

_

'elestleictre

1 :‘à cS antée
.11P4

ta.0do plenallo

público;
promova estudos com vistas a identificar as medidas necessárias à modernização dos métodos
até então utilizados para o controle de arrecadação e de prestação de contas da Renda
Consular, especialmente no que tange à substituição das anacrônicas estampilhas por método
informatizado mais moderno, eficiente e seguro, providência já recomendada pelo TCU há
mais de 4 anos (Decisão TCU n° 649/94 — Plenário), sem que qualquer providência haja sido
apresentada, fixando-se o prazo de 180 para o encaminhamento dos resultados desse estudo ao
TCU;
estude a possibilidade de autorizar os postos arrecadadores a reterem parte dos recursos
arrecadados para os fins acima expostos e outros que o Ministério julgar convenientes,
alterando, se for preciso, a legislação específica sobre a matéria, sem prejuízo das precauções
contábeis para a manutenção de um efetivo controle sobre os valores arrecadados e a sua
destinação, encaminhando resultados desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias;
avalie a conveniência de reformular o comando emanado pelo item 322 do Guia de
Administração dos Postos - GAP, no sentido de restituir à discricionariedade de cada posto a
decisão sobre os horários e períodos de atendimento ao público, observadas as peculiaridades
de cada local e os parâmetros de razoabilidade e de bom atendimento esperados de qualquer
serviço público;
estimule a atuação dos consulados honorários atualmente existentes, prestigiando suas ações,
acompanhando o seu funcionamento, incentivando a ampliação do relacionamento bilateral
nos mais diversos campos, com ênfase na intensificação do intercâmbio comercial, avaliando
os resultados produzidos, para, inclusive, criar novos postos e, em determinados casos,
providenciar a substituição dos cônsules eventualmente inoperantes;
estude alternativas para a modernização da sistemática de emissão de vistos, levando em
consideração as ponderações constantes deste Relatório, como a utilização de equipamentos e
sistemas informatizados, objetivando o aumento de eficiência, e da segurança contra fraudes e
falsificações, bem como a redução dos custos envolvidos nessas rotinas, encaminhando
resultados desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias fixando o prazo de 180 dias para o
relato das providências adotadas ao TCU, uma vez que determinação semelhante constou da
Decisão n° 583/95 — TCU/Plenário — item 8.5.2, letra "g" — Relator Ministro Iram Saraiva.
2) Quanto à Promoção Comercial e Turística, recomendar ao MIRE que:
reoriente a atuação dos Serviços de Promoção Comercial, tirando-os da postura passiva em
que se encontram e colocando-os como efetivos centros de intermediação entre o produtor
nacional e o importador local, devendo, para tanto, ser integrados por funcionários capacitados
para a prospecção de mercado e para a identificação de oportunidades, sob a orientação,
supervisão e avaliação de profissionais da carreira diplomática, buscando-se, se necessário,
apoio junto ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e, oportunamente, ao Ministério
da Produção, que o governo anuncia irá criar;
reavalie, em conjunto com as autoridades econômicas brasileiras, a política de
descentralização de recursos para as representações diplomáticas, no sentido de propiciar as
condições mínimas para o exercício de suas atribuições relativas à promoção comercial, sob
pena de tornarem-se cada vez menos eficazes no desempenho desse importante mister;

41'
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realize estudos, se ainda não os fez, para identificar o impacto dos investimentos realizados da
elaboração e divulgação dos manuais da série "Como Exportar para ..." no comportamento das
exportações brasileiras.
envide esforços para a realização de ações de promoção turística de nosso país, em conjunto
com agências governamentais e privadas relacionadas a área, a exemplo da Embratur, da Abav
etc.
4) Quanto aos acervos bibliográficos dos Postos, determinar ao MRE que:
a) realize estudos com o objetivo de implantar um sistema de especialização das bibliotecas,
bem como examine a possibilidade de doar as obras que não são adequadas às funções
desenvolvidas pelos postos para outras instituições, tais como universidades e bibliotecas
públicas, fixando o prazo de 180 dias para o encaminhamento dos resultados desses estudos
ao TCU.
V11.3 ASPECTOS DE POLÍTICA EXTERNA
1) Quanto à viabilidade, ao planejamento e à avaliação do desempenho dos postos, determinar ao
MRE, fixando o prazo de 180 dias para o cumprimento, que:
realize estudos com vistas a estabelecer padrões de desempenho que possibilitem a avaliação
dos resultados dos postos, bem como da relação custo-beneficio na aplicação de recursos
humanos e orçamentários nas diversas unidades do serviço exterior, que poderá subsidiar a
análise da viabilidade da instalação de novos postos ou da manutenção dos já existentes,
respeitadas as motivações de ordem política, cultural e estratégico-militar (determinação já
contida no item 8.1.1 letra "h" da Decisão n° 009/95 - TCU- Plenário — Sigilosa, da relatoria
do Ministro Carlos Átila);
estude a viabilidade de instituir a obrigatoriedade de que os postos, ao final de cada ano,
elaborem plano de ação para o exercício seguinte, especificando seus objetivos e metas, com
vistas a possibilitar o acompanhamento e a avaliação de seu desempenho, tanto por parte dos
gestores, como da Administração Central do MRE e dos órgãos de controle (determinação
constante da Decisão n° 537/93 — TCU/Plenário, item 8.1 — letra "h" — Relator Ministro
Ademar Ghisi);
realize estudo com o objetivo de avaliar o atual sistema de cumulatividade de representações,
em especial dos postos objeto desta auditoria, com vistas a otimizar o aproveitamento dos
postos existentes
2) Quanto à política de imigração, recomendar ao MRE que:
a) avalie, em coordenação com os Ministérios da Ciência e Tecnologia — MCT, da Educação e do
Desporto — MEC, do Trabalho — MTb e com outras agências governamentais ou privadas
interessadas no tema, a possibilidade de elaboração de uma política de imigração de cidadãos
dos países em fase de transição do socialismo para o capitalismo, a exemplo da Ucrânia,
restrita a profissionais de alta especialização, de que o Brasil seja carente, possibilitando o
aproveitamento de sua disponibilidade, a custo relativamente baixo, para trabalhar em projetos
empresariais ou em universidades e centros de pesquisa brasileiros.

•
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3) Quanto à ajuda humanitária às vítimas do acidente nuclear de Chernobyl, recomendar ao MRE
que:
a) estude a viabilidade de desenvolver, em parceria com instituições médicas brasileiras públicas
e privadas, bem como com a comunidade de descendentes de ucranianos no Brasil, programa
de auxílio humanitário às vítimas daquele acidente, como forma de proporcionar-lhes melhor
qualidade de vida, com reflexos positivos à imagem do nosso país
4) Quanto ao intercâmbio e à divulgação cultural do Brasil, recomendar ao MRE que:
envide esforços, em conjunto com os Ministérios da Educação e do Desporto - MEC e da
Cultura - MinC, e com instituições do tipo da Academia Brasileira de Letras, Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Fundação Bienal de São Paulo, Museus de Arte Moderna de
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, Orquestras Sinfônicas e Teatros Municipais
do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, entre outros, para melhorar a divulgação da
cultura brasileira no exterior, por intermédio da atuação dos Postos diplomáticos, que
poderiam passar pelo incentivo à criação de Cátedras de Estudos Brasileiros, ou pela melhor
articulação com instituições similares já existentes, a exemplo do Centro de Estudos IberoAmericanos, em Helsinki, o que se poderia dar a baixo ou nenhum custo para o Tesouro
Nacional, se realizado com o patrocínio de empresários brasileiros;
efetue estudos, juntamente com o Ministério da Cultura - MinC e o Ministério da Educação e
do Desporto - MEC, com o objetivo de otimizar as ações destinadas à ampliação do
intercâmbio cultural com os países em que Brasil mantém postos diplomáticos;
estude a viabilidade de criação de home pages na Internet, no âmbito de cada posto, com o
objetivo de divulgar dados e informações acerca do Brasil no exterior, a exemplo do site das
Embaixadas do Brasil em Washington e em Londres.
5) Quanto aos programas de auxílio ao desenvolvimento, recomendar ao MRE que:

41

a) adote providências, por intermédio das Embaixadas, em articulação com o Ministério do
Planejamento e Orçamento, entre outros, para o aproveitamento efetivo, por parte do Brasil,
das oportunidades de participação, como beneficiário, dos programas de auxílio ao
desenvolvimento de países do terceiro mundo oferecidos por governos de países
desenvolvidos, a exemplo da Finlândia.
VII.4 ASPECTOS ESPECÍFICOS DOS POSTOS AUDITADOS
1) Em relação à Embaixada do Brasil em Helsinki, determinar ao MIRE que:
estude a possibilidade de reforçar os recursos humanos alocados ao Posto, máxime da carreira
diplomática, tendo em vista o prolongado afastamento de um dos dois únicos servidores dessa
categoria ali lotados, com prejuízo para as atividades finalísticas do serviço;
informe a este Tribunal, após finda a prorrogação de afastamente autorizada pela SERE, a
situação funcional da Auxiliar Administrativa Katarina Pusa, de origem finlandesa, admitida
em 02.01.1997 e afastada de suas atividades desde 04.03.1998 para participar de curso
promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com duração prorrogada até
31.12.98;
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c) avalie a viabilidade da cessão do veículo automotor excedente no Posto, ante sua declarada
ociosidade, a unidade posto que esteja enfrentando dificuldade para aquisição desse meio de
locomoção, ou ainda sua alienação, caso inviável a hipótese anterior;
d) adote as medidas necessárias à assinatura ou ao aditamento dos contratos de trabalho das
Auxiliares Administrativas Nina Rintanen e Ulla Kristiina Hiltunen, de nacionalidade
finlandesa, medida necessária para a permanência das funcionárias nos quadros da Embaixada;
e) oriente o Posto para que realize procedimentos licitatórios, ainda que simplificados, para a
aquisição de material de consumo e permanente, como forma de garantir a observância dos
princípios constitucionais e legais da despesa pública, notadamente os da eficiência, da
prevalência do interesse público, da impessoalidade e da isonomia, conforme já reiteradamente
determinado pelo TCU;
f) avalie a oportunidade de viabilização de convênios entre instituições de ensino brasileiras e
finlandesas, a exemplo da oferta efetuada pelo Centre for International Mobility — CIMO,
vinculado ao Ministério da Educação daquele país;
g

)

adote providências visando estabelecer a adequada segregação de funções nas atividades
relativas à execução orçamentária e financeira, contábil e de tesouraria do Posto, notadamente
quanto à escrituração contábil e à efetivação de pagamentos;
oriente o Posto para que institua termo de responsabilidade pela guarda e utilização do
material permanente existente em cada setor da unidade;
cobre do Posto a remessa, à SERE, do Mapa de Acompanhamento da Execução Orçamentária
— MAEOR no prazo estabelecido no item 152 do Guia de Administração dos Postos-GAP;

2) Em relação à Embaixada do Brasil em Kiev, determinar ao MRE que :

•

informe este Tribunal sobre o deslinde da questão relacionada ao andamento dos contratos de
locação dos imóveis da Chancelaria e da Residência do Embaixador, tendo em vista as
dificuldades encontradas pelo Posto na prorrogação das referidas avenças, conforme detectado
pela Equipe;
faça gestões junto ao Governo do Distrito Federal e à Companhia Imobiliária de Brasília Terracap, com vistas a verificar a viabilidade do condicionamento da doação de terreno para a
instalação da Embaixada da Ucrânia em Brasília à concessão de beneficio equivalente ao
Governo brasileiro para a instalação de nossa representação diplomática naquele país, o que
poderá trazer grande economia ao Tesouro Nacional, além de ensejar a solução definitiva do
problema enfrentado por aquela Embaixada, medida que poderia ser estendida a outros casos
similares;
promova esforços no sentido de suprir as necessidades do Posto com recursos humanos em
número bastante para o desempenho de suas atribuições, na busca da otimização dos trabalhos
afetos à Embaixada, bem como para garantir aos diplomatas ali lotados o exercício do direito
às saídas quadrimestrais asseguradas pela legislação e recomendadas, também, por questões de
saúde;

•

envide esforços junto aos setores governamentais e privados envolvidos na Comissão Mista
Brasil-Ucrânia, no sentido de viabilizar o início dos trabalhos previstos, entre os quais a
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discussão e possível assinatura de acordos nas áreas de proteção e promoção de investimentos,
espaço exterior, bitributação, trabalho de dependentes de diplomatas e cooperação científica,
técnica e tecnológica, dado o grande interesse desses temas para o desenvolvimento científico
e tecnológico do Brasil, bem como as excelentes oportunidades de negócios e de cooperação
mútua que se apresentam;
e) adote providências visando estabelecer a adequada segregação de funções nas atividades
relativas à execução orçamentária e financeira, contábil e de tesouraria do Posto, notadamente
quanto à escrituração contábil e a efetivação de pagamentos;
f) oriente o Posto para que institua termo de responsabilidade pela guarda e utilização do
material permanente existente em cada setor da unidade;
g

)

cobre do Posto a remessa, à SERE, do Mapa de Acompanhamento da Execução Orçamentária
— MAEOR no prazo estabelecido no item 152 do Guia de Administração dos Postos-GAP;

h) estude, em conjunto com o Ministério da Cultura MinC e o Governo do Paraná, a viabilidade
da instalação, possivelmente no âmbito de uma universidade ucraniana, de uma cátedra de
estudos brasileiros, com o apoio de empresários e da comunidade ucraniana no Brasil,
identificando as gestões necessárias para sua concretização, e considerando a sugestão do
nome Clarice Lispector para esse futuro centro de estudos, pelos motivos expostos no
relatório.
3) Em relação à Embaixada do Brasil em Ancara, determinar ao MRE que :
adote providências destinadas a implementar o Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e
Industrial assinado com a Turquia;
realize gestões com vistas a agilizar, no Congresso Nacional, a apreciação dos Acordos de
Cooperação nos Setores Turístico, Cultural e Educacional, assinado com a Turquia, caso ainda
não tenha apreciado a matéria;
oriente a Embaixada no sentido de que implemente controle confiável da utilização dos
veículos e do consumo de combustível (determinação constante da Decisão n° 583/95 —
TCU/Plenário, item 8.5.3, letra "c" — Relator Ministro Iram Saraiva);
analise, juntamente com o Ministério da Cultura - MinC, Ministério da Educação e do Desporto
- MEC e Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, as propostas de acordos institucionais para
intercâmbio cultural entre a "Middle East Technical University", de Ancara, e a Universidade
de Brasília, bem como entre a "Universidade Çukorova", de Adana, e a Universidade de São
Paulo, comunicando o resultado às autoridades turcas;
realize gestões, em conjunto com o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo - MICT e o
Ministério da Fazenda - MF, junto a associações empresariais brasileiras, a fim de que seja
realizado estudo de viabilidade de criação da Associação Comercial ou da Câmara de Comércio
Brasil-Turquia;

•

O avalie a oportunidade de estabelecer parcerias com a iniciativa privada para incentivar a
criação, preferivelmente no âmbito de universidade local, de uma cátedra ou centro de estudos
brasileiros na Turquia.
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4) Em relação à Embaixada do Brasil em Atenas, determinar ao MIRE que:
exija do Posto a adoção de controle eficaz da utilização dos veículos (determinação constante
da Decisão n° 583/95 — TCU/Plenário, item 8.5.3, letra "c" — Relator Ministro Iram Saraiva);
oriente o Posto para que promova ações destinadas à aproximação entre os empresários gregos
e brasileiros, a exemplo de visitas de delegações de produtores brasileiros aos negociantes
locais;
avalie a oportunidade do estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para incentivar
a criação, preferivelmente no âmbito de universidade local, de uma cátedra ou centro de
estudos brasileiros na Grécia;
estude, em conjunto com o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo - MICT a
possibilidade de realização de parcerias com armadores gregos, no processo de reestruturação
dos estaleiros brasileiros;
promova as ações necessárias a agilizar a ratificação do Acordo de Cooperação no Setor de
Turismo com o Governo Grego;
O oriente o Posto no sentido de recolher o saldo existente na dotação "Imóveis" a cada prestação
de contas, como determina o item 37 do GAP,
exija do Posto, a cada prestação de contas, o Relatório de Gestão dos Recursos da Dotação
"Despesas não Recorrentes — NR", conforme determina o item 65 do GAP;
oriente o Posto a implementar controle eficaz dos gastos em espécie;
exija do Posto, a cada prestação de contas, cópia do documento de conciliação bancária,
conforme as Decisões TCU-Plenário nos 48/92, 9/95, 418/95 e Decisão Sigilosa TCU-Plenário
n° 272/96;
estude a viabilidade de conceder ao Posto os recursos necessários para a aquisição dos
equipamentos necessários ao Setores de Promoção Comercial e Comunicações, conforme
discriminado neste Relatório.

V11.5 OUTRAS PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO
Recomendar à Presidência do Banco do Brasil que, em conjunto com o Ministério da
Fazenda - MF, avalie a conveniência e a viabilidade de abrir escritório daquela instituição em Istambul;
Determinar à 3' SECEX que promova o acompanhamento das determinações e
recomendações acima, bem como do cumprimento dos prazos estabelecidos para a efetivação de estudos,
dando notícia dos resultados desse monitoramento na instrução das contas do Escritório Financeiro de
Nova Iorque, ou de unidade que vier a sucedê-lo, relativas aos exercícios de 1998 e 1999, devendo este
processo ser oportunamente juntado àquelas contas e, por cópia, a estas;
Incluir o presente Relatório, bem como o Voto e a Decisão que vierem a ser adotados, na
próxima edição da publicação "Auditorias do Tribunal de Contas da União", na forma prevista no art. 40
da Resolução TCU n° 081/97;
Min-mv_118/C:\Meus documentos\Relatório Geral.doc
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4) Encaminhar cópia do presente Relatório, bem como do Voto e da Decisão que vierem a ser
adotados, às seguintes autoridades, para conhecimento e adoção das providências cabíveis:
Presidente da República;
Vice-Presidente da República;
Presidente do Senado Federal;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidentes das Comissões de Relações Exteriores, de Orçamento, de Fiscalização Financeira e
Controle, de Economia e Finanças, de Educação e Cultura e de Trabalho das Casas do
Congresso Nacional;
Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Ministros de Estado da Administração e Reforma do Estado, da Aeronáutica, da Ciência e
Tecnologia, da Cultura, da Educação e do Desporto, do Exército, da Fazenda, da Marinha, do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, das Minas e Energia, do
Planejamento e Orçamento e da Saúde;
Governador do Estado do Paraná;
Presidente do Banco do Brasil S/A;
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco — Codevasf;
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; e
1) Presidente da Petrobrás — Petróleo Brasileiro S/A.
Brasília-DF, em 8 de dezembro de 1998.
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VOTO
Pois do que por fora vi
A mais querer minha terra
E minha gente aprendi.
- GONÇALVES DIAS

O Tribunal de Contas da União, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, vem exercendo
um controle sistemático em relação à gestão de recursos públicos repassados as nossas unidades no
exterior, inclusive no desempenho moderno do Controle Externo, que é o de verificar uma teoria da
qualidade, no serviço público, a sua finalística.
O controle externo — objetivo deste Tribunal — é, na verdade, interno ao Estado, sendo externo
apenas em relação a suas instâncias executivas. O controle externo ao Estado é o sobre ele praticado pela
sociedade, que o instituiu, definindo-lhe as finalidades, estabelecendo suas competências, traçando-lhe o
contorno, provendo seus recursos. Este último — o controle social do Estado — é de natureza poliárquica e
se exerce sobre todos os seus Poderes, inclusive sobre este Tribunal. Suas armas são as eleições e outras
formas de manifestação da opinião pública, a refletirem o modo como o Povo, enquanto corpo político
originário, vê, pensa, sente, julga seus governantes.
O controle externo à Administração Pública — e não apenas ao Poder Executivo, também à ação
administrativa dos Poderes Legislativo e Judiciário — está, sabemos todos, a cargo do Congresso
Nacional, do qual este Tribunal é uma espécie de irmão gêmeo.
Não se trata de controle dos fins do Estado: suas finalidades estão contidas no ordenamento
jurídico que o instaura, em particular na Constituição. Tampouco é controle de objetivos: as políticas
governamentais, propostas pelo Poder Executivo, aprecia-as o Congresso Nacional, ao sancionar os
planos, programas, projetos, atividades, orçamentos públicos.
É, contudo, mais do que um controle puramente de meios.
O que aqui se aprecia, prévia e subsidiariamente à manifestação congressional, é a execução das
políticas governamentais e seus resultados. A consistência entre os meios e os objetivos. O uso dos
recursos públicos. A legalidade, a normalidade das ações administrativas. Sua eficiência, eficácia,
efetividade. O grau de alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento de governo.
Não se concebem os meios independentemente dos fins. Mas os fins não acontecem sem adequada
provisão de meios. O controle externo não pode, portanto, prescindir da análise dos objetivos da ação
governamental, de sua viabilidade e de sua compatibilidade interna. Esse exame, inclusive, é útil para
esclarecer o sentido dos meios. Serve para justificar a escolha dos caminhos adotados na execução do
planejamento. Em outras palavras, o que nesta Casa se aprecia é a estratégia de governo, a execução das
ações governamentais planejadas. É a administração pública em ação.
Não basta, assim, aos que exercem as funções de Estado estabelecer objetivos governamentais
desejados pela sociedade: é preciso que esses objetivos sejam alcançados.
A relação entre as decisões de governo e seu cumprimento está no núcleo da questão da
legitimidade da ação política. Uma decisão em si, importante, desejada, legal, pouco nos diz de sua
efetividade, que só se manifesta quando se desenha, objetivamente, a cadeia de ações que cria a
possibilidade concreta de seu objetivo.
C: Voto.doc
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Para ser legítima, a ação política, além de desejada socialmente, deve ser, portanto, viável, isto é,
compatível com os meios disponíveis postos à disposição do Estado pela coletividade.
Os limites do Estado definem-se pelos meios de que ele dispõe. É de exigir-se do governante o
uso judicioso dos recursos que movimenta, ou seja, economia de meios. Já se disse — é bom que se repita:
governar é administrar a escassez. É um penoso racionamento de recursos, sempre insuficientes para
atender a tantas e tão prementes necessidades. Mas a sociedade não pode cobrar do Estado o que ele dela
não recebe.
A legitimidade formal das ações de governo é sua conformidade à lei. A legitimidade substantiva
envolve o bom uso dos recursos públicos, bom uso significando, ao mesmo tempo, o seu emprego
socialmente desejado, tecnicamente factível e economicamente eficiente. A legitimidade substantiva, em
suma, mede-se na escala dos resultados.
Desde a Constituição de 1988 exerce o Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso
Nacional, a fiscalização dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade e operacionalidade dos gastos públicos, competindo ao Tribunal, dentre
outras atribuições, o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos e a realização de inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Relativamente ao Ministério das Relações Exteriores, é bom destacar que cerca de 80% de seus
recursos são utilizados para fazer face às despesas realizadas em 164 Postos Diplomáticos. Logo, é no
exterior que há de se fazer a fiscalização.
O Tribunal, em cumprimento à missão constitucional outorgada pela Carta Magna, realiza, desde
novembro de 1991, auditorias nessas unidades.
Nesses 7 anos foram auditados 69 Postos, desde os mais próximos como Ciudad dei Leste aos
mais longínquos como Pequim, 25 agências e escritórios do Banco do Brasil sediados em diversos países,
as Comissões Militares da Marinha (Londres e Washington), do Exército (Washington) e da Aeronáutica
(Londres e Washington) e, também, representações da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce.

•

II
A auditoria de que aqui cuidamos se formata sob essa moldura. Estamos conscientes de que
perante o TCU atende-se ao que o Plenário determinou, sob o comando da Constituição, e de que esse
trabalho se insere em expressão da democracia.
Só a cultura autoritária poderia rejeitar o controle legítimo.
Previamente à viagem, foram feitos contatos com ex-embaixadores nos países auditados, com o
Departamento da Europa do Ministério das Relações Exteriores, com os Ministros do Exército, Marinha e
Aeronáutica, com Banco Central do Brasil e com a Polícia Federal na busca de informações, referentes
aos países auditados, seja no plano bilateral, seja no multilateral.
Ainda na fase de planejamento da auditoria, etapa essencial como expressão de redução de custos,
que o Relatório deixa evidenciado, como ganho em eficiência do trabalho do TCU, como fator de
otimização do tempo despendido em cada unidade e como norteador das ações dos auditores, foram feitos
pedidos de informações às embaixadas e ao MIRE em 1°/09/98, além de reunião preparatória com a
CISET/MRE.
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Os dados recebidos. de extrema utilidade para a execução da auditoria, por abordar questões sobre
historia, economia, ação diplomática, segurança. blocos econômicos e oportunidades de mercado. entre
outros assuntos. foram incluidos nos itens descritivos dos países e nas atividades desenvolvidas pelos
Postos. Sem dúvida, são significativos neste trabalho que tem como objetivo maior contribuir para
aprimorar o relacionamento do Brasil com os países envolvidos e com o resto do mundo modernizar os
procedimentos e a atuação do Itamaratv e melhorar nosso desempenho nas transações com o exterior.
Ademais, outras visitas de trabalho ocorreram durante o período da auditoria.
Sem custos adicionais ao TC1.5, no planejamento e execução da auditoria, o Relator arcou com as
despesas de transporte aéreo para uma escala na Rússia, a fim de fazer reuniões com diplomatas
brasileiros, ali acreditados Diga-se, de início, que a alta qualificação da Embaixadora Thereza Quintella e
a visível eficiência da sua gestão, com participação dos seus auxiliares, proporcionou-nos substanciais
enfoques. Visão do que ainda significam as marcas da ex-URSS sobre Ucrânia e Azerbaijão, em especial.
Desses contatos, foi possível, até mesmo confrontar a operacionalidade de outras embaixadas, além, é
claro. de perceber a fundo as interfaces da Rússia nas relações Brasil-Azerbaijão (presença possível da
Braspetro em exploração de petróleo), Brasil-Ucrânia (efeitos financeiros que podem advir de acordos da
Ucrânia ou mesmo da Rússia com o FMI)

Embaixadora Thereza Quintella

III
Ao longo de minha trajetória de servidor público acompanho de perto as atividades do Itamaraty,
apoiando-as no pouco que pude e posso, aplaudindo-as quase sempre e, às vezes, ao repará-las, a
orientação é a do espírito de cooperação
Desta vez não é diferente.
Encontrei nos continuadores de Rio Branco - e de Joaquim Nabuco, também - servidores
competentes, honestos. espécie de "ínclita geração - . Constatei, novamente, a relevância da missão que se
confia ao diplomata brasileiro. Verifiquei a sensível melhoria da percepção do pais no Exterior,
reforçando a quem passa por lá fora o desejo de. no retorno, continuar a cooperar nessa direção. Por isso_
disse o Ch.inceler Luis Felipe Lampreia. com toda razão 4.(0 dk, ■.
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"Este mundo em que a democracia, a economia de mercado, a livre iniciativa, o respeito aos
direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a melhora na posição social da mulher, a
observância dos direitos das minorias, em que todos esses valores avançam e se fortalecem, é um mundo
que corresponde ao que também os brasileiros desejam para o país."
E segue o Ministro de Estado:
"Nessa tarefa de organizar e regulamentar as relações internacionais, nas mais diversas áreas, a
principal missão da diplomacia é o estabelecimento de condições de convívio internacional favorável à
realização dos objetivos do país que representa. No caso do Brasil, portanto, a meta principal é servir à
causa maior do desenvolvimento.
A diplomacia presta esse serviço em várias frentes, que vão do trabalho clássico de representação
e negociação bilateral, até a participação em foros multilaterais políticos e econômicos, passando pela
promoção comercial, proteção consular e divulgação de nossa realidade."(in - O Brasil e o Mundo) José Olympio Editora, Outubro 1998).
•

O padrão de honorabilidade do pessoal é grande, as pessoas são capazes, mas o resultado deixa a
desejar, uma vez que os recursos financeiros são escassos e o tempo do diplomata é gasto com o
manuseio desnecessário de papéis. Trata-se, na verdade, de modernizar o serviço com a finalidade de
liberar os chefes para executarem a função precípua da unidade: a representação política do país, em suas
nuances tão plurais no seu modo de serem singulares.
Tudo isso é verdade.
Agora, não posso deixar de sofrer com avaliações que faço em grau de relevância. É dificil aceitar
a indigência em que se encontram as nossas representações, embaixadas e consulados. A situação
escapa do capítulo tolerável e compreensível da escassez de meios para o plano incômodo das
inadimplências. Atrasa-se o pagamento de água, de luz, de telefone, de aluguel, de contribuições
pactuadas com organismos internacionais; cobradores batem à porta; demanda-se em tribunais; pessoal
contratado ameaça greve e até se fala em agressão pessoal a administradores.
O Itamaraty dispensa tratamento diferenciado aos funcionários dos postos. Enquanto o pessoal do
Quadro Permanente recebe os salários a partir do dia 25 de cada mês, os contratados locais dispõem dos
vencimentos no início do mês seguinte. Além disso, a liberação dos recursos destinados ao pagamento
dessa última categoria costuma sofrer atraso de até 15 (quinze) dias, prática que acarreta o pagamento de
multa à previdência social, pois há contribuições que devem ser pagas até o último dia do mês.
Isso não tem cabimento. O Tesouro Nacional não pode permitir a inversão da situação brasileira,
de país soberano para cubata ingovernada. Se não se resolve a questão em plano menor, que a resolva o
Presidente da República, que já foi Chanceler, que já foi Ministro da Fazenda, é um estadista, é um
cidadão do mundo. O Estado não deve, de jeito algum, deixar as coisas como estão. Não seria a execução
de um orçamento para o Itamaraty em valores razoáveis que poria o País em ruína. No exercício de 1997,
correspondeu a 0,11% do Orçamento Geral da União. O país precisa que se administre com escala, régua
e compasso. Nada pode ser meramente linear.
O dispêndio básico é feito no exterior, onde nações, pessoas e instituições nada têm a ver com
supostas razões de descumprimento de compromissos por parte de um governo estrangeiro. Concordo
com o titular do MIRE quando, em conferência no "Fórum Nacional — 1997", disse: "um comportamento
internacional confiável e uma política externa respeitável são requisitos importantes para a preservação
da credibilidade externa."
Embaixador não é clochard existencialista.
C: Voto.doc
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Inconcebível do mesmo modo aceitar a pletora burocrática que aflige os postos diplomáticos.
Tudo com o risco de resultar numa apoteose do nada. O Relatório integrante desta auditoria cuida em
mostrar que a atividade finalística, a de representar o Brasil, não se faz adequadamente pois há os
formulários, os questionários, os inventários, a recibagem manoelina, as estampilhas pré-daspianas e de
tudo há que prestar contas a Brasília, com periodicidade incompreensível de tão miúda. O uso de
estampilhas perde, inclusive, a parceria de anacronismo com aquele sistema anti-higiênico de se molhar o
dedo para as impressões digitais em gabinete de identificação. A informática possibilitou o asséptico
toque dos dedos num scanner e pronto. Por que não usar a informática no processamento de vistos? Há
computadores nos Postos que podem ser utilizados.
Aliás, ao se desvestir essa questão do uso de estampilhas, rompendo o iconostase das regras, vai se
achar um decreto, o de número 13670, onde Delfim Moreira e Domicio da Gama, regulando a Secretaria
de Estado das Relações Exteriores, normatiza as estampilhas.
Só que isto é de 26 de junho de 1919. Festejará 80 anos daqui a meses.

•

O tempo de embaixadores, de quem o país tanto espera, em quem o país tanto investiu, homens de
alta qualificação profissional — bem assim o de diplomatas de outros níveis — é dedicado a rotinas
desnecessárias. Os postos vivem um perverso processo progressivo de internalização. Não há tempo para
relações exteriores, só há para as interiores. Uma introversão que nega a natureza das funções, isto num
mundo que o Chanceler Lampreia, com a costumeira precisão, diz estar "... governado não por menos e
sim por mais regras internacionais; sobretudo por decisões e acordos que atendam às nossas
necessidade e interesses."
Se há mais regras, mais atenção a elas.
Chefe de posto em capital européia confessa que, dos oito diplomatas ali lotados, quatro têm seu
tempo em 90% dedicado a questões administrativas Outro, pessoalmente, tem que se ocupar em
preencher um kafkiano dossiê onde há que se indicar, por exemplo, a medida das almofadas de sofás.
Refiro-me a dois profissionais impecáveis. Um desperdício.
São práticas que menosprezam a inteligência de pessoas de notório estofo, demandam tempo que
poderia ser utilizado em missões mais adequadas e submetem os responsáveis a grande carga de serviços
que, às vezes, por carência de pessoal, constantemente não há a quem delegar. Em síntese, a
regulamentação excessiva transforma os chefes dos postos em profissionais com características de
guarda-livro, almoxarife, amanuense e ajudante de bibliotecário. E pior, mantém-nos sob constante
suspeita. São obrigados a atestar despesas de valores insignificantes e relacionadas a atividades que
jamais lhes deveriam ser atribuídas, como podemos verificar no recibo de lavagem de toalhas (Anexo
O controle obsessivo e a preocupação com o mínimo leva a situações absurdas, como o
imobilismo da contabilidade da representação em Ancara, que consultou a Equipe de Auditoria sobre
como proceder em relação a cheque, no valor de US$ 3,00, emitido há mais de três anos e não
descontado pelo beneficiário. Não se admite que um setor que, por exemplo, registrou transações com
valor total da ordem de US$ 900 mil no exercício de 1997 não tome a iniciativa de solucionar problema
tão pequeno.
O fato de a força de trabalho estar envolvida com questões internas de pouca significância impede
que os técnicos executem as tarefas principais: contatos com entidades empresariais, associações de
classe, autoridades da área do comércio, articulação no plano da cultura, participação em cursos, feiras e
outros eventos, divulgação do Brasil na mídia. Deve-se creditar essa falha também à escassez de recursos,
mas as dificuldades poderiam ser minimizadas, mediante o enlace com instituições governamentais,
C: Voto.doc
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órgãos de classe, entidades do setor privado, desde que houvesse tempo e vontade para suprir a escassez
de meios.
A execução de rotinas inúteis acaba provocando outro efeito colateral: não há interesse em avaliar
resultados e em realizar estudos sobre a relação custo-beneficio na aplicação dos recursos e sobre a
justificativa/viabilidade de instalação/funcionamento de um posto. É recomendável que o Itamaraty
estude essas questões, mesmo considerando-se o aspecto predominante do sentido político de uma
embaixada, conforme observação pertinente do Ministro Carlos Átila, em auditoria anterior.
Penso que o Itamaraty, nesse caso de desburocratização, deve utilizar sua riqueza de notáveis
talentos, dos melhores do serviço público brasileiro, para fazer verdade o que sentenciou Francisco Ayala,
ao receber este ano o "Prêmio Príncipe de Asturias": "... ese elemento de racionalidad se encuentra a
cargo de aquellas personalidades empeFiadas em hallar solución a los desafios dei progreso tecnológico,
con el designio de lograr que en el orden de ia convivencia humana prevalezcan ias tendencias
construtivas."
O que se espera do Itamaraty é a manutenção do seu crédito de instituição construtora de
modernidade, consciente, por alinhamento, aos exemplos da tradição e de recusa ao imobilismo.
Sobre isso já se disse no Relatório de Auditoria no Exterior do Ministro Carlos Átila: "... o mundo
contemporâneo exige que o país disponha de uma organização diplomática cada vez mais eficiente e
eficaz."
As nossas embaixadas a isso devem atender, desde que livres da burocracia desejosa de autojustificação. Ou talvez seja versão sub-equatoriana da "Maldição de Montezuma", de nova espécie: a
"Maldição do Barão". Já que não há posto para todos, compliquemos a vida de quem está no Exterior.
Enfim, é necessário ficar claro que o custo beneficio do Serviço Exterior tem mais importância
que a apoteose burocratizante.
Esse estupor causado pelo excesso de reservas burocráticas faz lembrar conceitos da agorafobia,
de que falam os psicólogos.
IV
Merecem elogios muitas das medidas adotadas pelo Itamaraty com vistas à modernização dos seus
serviços, a exemplo da contratação de empresa especializada para transporte da mala diplomática com
ganhos traduzidos em economia de recursos, rapidez, entrega nas unidades e eliminação de custos
decorrentes da utilização de viaturas e pessoal nessa atividade.
Existe uma inovação do Itamaraty que poderá proporcionar excelentes resultados, o BRAZEL
TRADE NET. Possibilita a entabolação de negócios, on line, numa sofisticação de meios de toda
conveniência. Só que funciona, predominantemente, de modo hemiplégico, de fora para dentro, na defesa
dos interesses dos outros países, tornando, assim, o setor comercial, isso quase sempre, um ente passivo.
Trabalha quando procurado pelos empresários locais. Facilita exportações para o Brasil, mas não tem
meios para tratar das exportações do Brasil.
A propósito de toda essa realidade do Serviço Exterior, nunca é demasiado recordar os relatórios,
tão fecundos, de Monteiro Lobato, ao seu tempo de adido comercial do Consulado em New York.
A Otavio Mangabeira, Chanceler de Washington Luís, ele dizia em agosto de 1927, conforme está
publicado em Monteiro Lobato — Furacão na Botocúndia (Edição Senac — S. Paulo 1997): "A
concorrência é grande, há numerosos países tropicais de produção similar à nossa e se continuarmos
desinteressados da nossa expansão iremos perdendo mercado em vez de estendê-lo. O que se deu com a
C: Voto.doc
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borracha poderá repetirse com outros produtos". Ponderando que tudo estava por fazer, frisa que os
Estados Unidos exigiam rapidez e eficiência nas respostas às demandas. Por isso indaga, a respeito da sua
atividade em Nova Iorque: "Como poderá funcionar sem dispor de um perfeito aparelho informativo? Ao
adido compete informar com rapidez e idoneidade - mas que há de fazer senão ater-se ao papel de mero
transmissor das consultas que recebe? Consultas que ou não obtém resposta ou obtém-na com tamanho
atraso que dá na mesma. A representação comercial de um país só se justifica se traz esta rapidez e
segurança. Fora dai escapa aos seus fins e degenera em parasitismo. Bato-me pois para que o Brasil
saia da situação negativa em que se encontra, por meio da montagem de um perfeito serviço de
informações", diz.
-

Isso, há 71 anos.
Adiante, cuidando de reflorestamento, que já à época ganhava força de debate na América do
Norte, manifesta-se em consonância com posições de Uma velha praga, de 1914:

"A tremenda destruição anual causada em nossas matas nativas pelo fogo só poderá ser
contaminada por um movimento restaurador como o que em tamanha escala já se vem fazendo nos
Estados Unidos", esclarece, relembrando que a maior parte do trabalho cabia, lá, à iniciativa privada.
Portanto, para ele, "não é demais insistir na idéia de self-supporting e self-paying que orienta e abre
tantos horizontes ao reflorestamento americano".
São candentes os seus textos sobre pesquisa de petróleo, refinaria (em aliança com russos ou
americanos), agroindústria e energia em geral.
Pouco obteve como resposta. Foi demitido por Getúlio Vargas, como sabemos e de que modo é
também sabido.
Verdades ditas há mais de meio século se perpetuam na Casa de Rio Branco, refletindo a realidade
de nossas missões diplomáticas nos dias atuais
V
Afirmo, além disso, que tudo se agrava, seja a falta de dinheiro, seja a burocracia, pela falta de
pessoal. Não falo de agentes de portaria, motoristas, escriturários; falo de diplomatas em postos menos
• atraentes, como, entre outros, os que foram auditados.
E por que o diplomata que faz concurso para o Serviço Exterior negaceia em ocupar postos fora
do circuito charmoso? Em 4 postos auditados, 2 estavam com apenas os solitários embaixadores. Nem um
só 3 0 secretário. Muito menos conselheiros.
Se por um lado prevalece a rigidez da burocracia, por outro reina a cultura de generosa tolerância,
na medida em que funcionários recusam-se, de forma dissimulada ou não, a trabalhar em determinados
postos, apesar da vedação legal (art. 13, parágrafo único, da Lei n° 7.501/86, alterada pela Lei n°
8.829/93). Além de caracterizar a prevalência do interesse pessoal sobre o público, a negativa do
funcionário contraria principio básico da carreira diplomática.
Um caso concreto: neste mês de novembro o titular da Embaixada em Ancara, por sinal que se
registre o seu alto nível profissional, entregou a chefia, enquanto viajava ao Azerbaijão (missão oficial de
relevante interesse para a Braspetro) e depois ao Brasil (por necessidade de serviço) a uma funcionária de
segundo nível. Não há um só Secretário, pelo menos um Secretário, que se disponha a trabalhar em
Ancara?
Compreendo, por que vi, que não se mora ali, sendo estrangeiro, por querer. E o turista se encanta
é pela Capadócia ou por Istambul.
C: Voto.doc
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É preciso por um basta nesse voluntarismo da escolha de postos. Então, por que ter Embaixada?
Então, por que nomear um embaixador e deixá-lo sozinho? Não é certo.
Considero, todavia, que em razão das gigantescas diferenças existentes entre os postos, o MIRE
deveria estudar mecanismos adicionais de incentivo ao diplomata que servir em área de maior
precariedade de meios. Há de se encontrar forma de recompensar a esses servidores, seja de natureza
econômica, seja em termos de progressão na carreira. O que não pode perdurar é o atual sistema
Talvez o fortalecimento do sistema de mérito para promoção na carreira, previsto no projeto de lei
submetido ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da República (Mensagem n° 462/98), já seja
um embrião dessa idéia.
Não desejo insistir mais ainda nestas faces da auditoria, pois disto a Decisão que proponho ao
Plenário cuidará mais objetivamente e passo a outras questões, não sem antes pleitear um trânsito mais
político, de mais acento comercial e de menor papelório improdutivo no diálogo de Brasília com os brasis
diplomáticos.

•

Veja-se este exemplo:
Observei que, em Ancara, enquanto havia a auditoria, o Chanceler turco visitava Brasília.
Indaguei de como a Secretaria de Estado informava sobre o desenrolar da visita e fui notificado de que só
ao seu final seria conhecido um relatório esclarecedor. De outra parte, os funcionários do posto não
ofereciam ao chefe um sumário das notícias das tratativas do Chanceler, na imprensa local, o que apenas
ocorreria no final da semana, através de sinopse de uma agência de notícias. Ambos os procedimentos me
parecem inadequados à eficiência do serviço.
Para colaborar com a diplomacia brasileira providenciei, com os meios do meu gabinete no TCU,
material que me subsidiasse e ao embaixador, durante o período da auditoria, no acompanhamento do
evento. Observo que o período já era de acentuada tensão política interna e externa, quando a Turquia viu
agravada a questão curda e acesa a discussão sobre o gasoduto, objeto de notícia no Relatório que integra
este processo.
Por que não fornece Brasília, via Internet, que é de custo reduzido, um pequeno informativo diário
que atualize o embaixador, até o Relatório detalhado? Por que não se ter, via pessoal local, diariamente, a
repercussão da visita na imprensa turca? Não seria conveniente uma revisão desse proceder como forma
de tornar mais eficientes a Secretaria de Estado e a Embaixada? Afinal de contas, era a viagem de um
Chanceler

.

VI
Os interesses econômicos brasileiros indicam a necessidade de o Itamaraty intensificar estudo com
o objetivo de verificar a viabilidade de redistribuição de países entre embaixadas perante eles acreditadas.
Cumulatividade atende a uma atualidade. Logo, deve o Ministério das Relações Exteriores sempre ter isto
presente e modernizar esse desenho de cumulatividade. Há experiências e contextos que impõem regular
revisão, mudança de caminhos valorizadores dessas diferenças. O Itamaraty conhece e sabe à suficiência
o que fazer. Por isso, ficamos no campo da sugestão.
Com efeito, as repúblicas que integravam a ex-União Soviética ressentem-se da persistência de
vínculos, mesmo que indiretos, com Moscou. Na impossibilidade atual da presença permanente brasileira
naqueles países, o acreditamento cumulativo do embaixador na Turquia ou na Grécia, por exemplo, pare
constituir fato político positivo, podendo representar ganhos concretos para nossa ação e imagem na
região, a despeito da alta qualidade do que se faz, em Moscou, com patriotismo e competência.
Sobressaem nessa questão até mesmo aspectos geográficos ou de idiossincrasias nacionais que devem ser
considerados.
C: Voto.doc
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Exemplo significativo dessa tendência, foi a passagem de Moscou para Ancara da representação
diplomática junto ao governo do Azerbaijão. Decorrido quase um ano desde a adoção da medida houve
uma efetiva melhora de nossa relação com aquele país da Ásia Menor.
Nesse ponto, ressalto uma passagem do relatório sobre a ausência de planejamento e avaliação de
resultados no âmbito do Itamaraty. Isso é sério, mas torna-se ainda mais grave ante a também inexistência
de coordenação dentro do MIRE.
Veja-se o caso da Grécia e da Turquia que, apesar de todas as suas históricas diferenças entre
esses povos, possuem interesses comuns na região em que se situam.
Não se pode aceitar, portanto, que inocorra coordenação das embaixadas brasileiras nesses países.
A esse respeito o Ministro Carlos Átila assim se pronunciou em sua multicitada auditoria no
exterior
"As Missões Diplomáticas e as estatais auditadas atuam na França e na Bélgica quase sem
qualquer coordenação entre si. Não existem mecanismos e procedimentos sistemáticos de integração da
ação dessas instituições, cujos dirigentes e funcionários somente se contactam quando um necessita do
outro para resolver algum problema tópico surgido.
Tratando-se de órgãos e entidades governamentais, outra deveria ser a situação. Todos deveriam
estar integrados em um plano de ação previamente concertado, de forma a estabelecerem esforços
convergentes de atuação, com apoio recíproco e busca conjunta de objetivos programáticos.
Penso por isso que o Tribunal deva recomendar aos Ministros das Relações Exteriores, da
Fazenda e de Minas e Energia que procurem estabelecer formas de cooperação para assegurar que as
Embaixadas, os Consulados, as agências do Banco do Brasil e as subsidiárias da Vale do Rio Doce
atuem de forma deliberada, planejada e decididamente coordenada, apoiando-se mutuamente no
desenvolvimento de suas atividades."
Cabe-me reiterar a recomendação.
VI I
No que tange à sistemática de descentralização de recursos para os postos, o Relatório questiona a
necessidade da existência de uma unidade administrativa sediada em Nova Iorque, uma vez que não mais
subsistem as razões de ordem tecnológica que justificaram a instalação do Escritório Financeiro em Nova
Iorque naquela cidade, podendo as tarefas afetas àquela unidade ser efetuadas em Brasília, com
significativa economia de recursos, conforme, aliás, já reiteradamente recomendado pelo TCU em outras
ocasiões.
A esse respeito o Tribunal, acolhendo proposta do Ministro Homero Santos, decidiu determinar ao
MIRE que:
"8.2.1 adote as providências cabíveis no sentido de transferir as atividades referentes aos
pagamentos e às demais movimentações de recursos, efetuadas atualmente pelo Escritório Financeiro em
Nova Iorque, para a Secretaria de Estado em Brasília, tendo em vista que os meios eletrônicos e de
telecomunicações, hoje disponíveis no Brasil, permitem que o País realize, de forma ágil e econômica,
tais operações com praticamente todo o mundo, especialmente face à existência de três grandes blocos
continentais (Europa, Ásia e América), possibilitando ainda a utilização de outras moedas que
conservem a sua valorização frente ao dólar norte-americano."
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Posteriormente, o Tribunal de Contas da União aprovou o Relatório apresentado pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto referente à auditoria realizada no Escritório Financeiro em Nova Iorque (TC
n° 001.626/97-3), com os seguintes dizeres:
"Assim, como já foi dito neste Relatório, o grau de satisfação na aprovação das prestações de
contas dós Postos Diplomáticos interessa diretamente ao TCU, para que a sua missão de julgador de
contas seja exercida também com auto grau de confiabilidade nos países que examina. Por isso, a menos
que o MRE entenda de melhor alvitre consideradas suas peculiaridades, transferir para Brasília a
aprovação das prestações de contas dos Postos,necessário e oportuno se faz dotar o Escritório
Financeiro em Nova Iorque de todas as condições capazes de permitir àquela unidade o exame e
aprovação das prestações de contas que lhe são submetidas nos moldes que exige a legislação atinente à
matéria." (Grifo nosso).
Nesse posicionamento, entretanto, não reside qualquer crítica ao trabalho desenvolvido por aquele
escritório, cuja melhoria de qualidade, diga-se, foi atestada na presente auditoria, inclusive com a adoção
de medidas modernizadoras que, muitas vezes, esbarram no conservadorismo do próprio Itamaraty.
Ao lado dessas ações eficientizadoras, persistem situações de total anacronismo, a exemplo da
utilização das oitocentistas estampilhas gomadas para o controle da arrecadação da Renda Consular, cuja
ineficiência e pouca confiabilidade já foram detectadas em auditoria por mim coordenada em 1994,
ocasião em que o Tribunal determinou, por meio da Decisão TCU n° 649/94 — Plenário, a implementação
de sistemática mais consentânea com os recursos tecnológicos atualmente existentes, especialmente da
informática. Já faz 5 anos.
Outra prática detectada na auditoria e que considero de duvidosa validade é o longo caminho a
que são submetidos os recursos arrecadados como Renda Consular, que parte de cada posto, passa por
Brasília, vai a Nova Iorque, depois a Brasília, para depois retornar parcialmente aos mesmos postos, via
Nova Iorque, corroída por desnecessários custos administrativos e comissões bancárias. Observe-se, no
Relatório, a estimativa desconcertante desses custos.
Enquanto recursos passeiam pelo mundo, muitos postos ficam à míngua, devido a descompassos
entre os cronogramas de recebimento de repasses e de desembolsos, às vezes sem meios a fazer face a
despesas rotineiras como o pagamento de aluguéis e de salários de auxiliares locais.
Considero, portanto, plenamente plausível a definição de uma sistemática que permita a retenção
de parcela dos recursos arrecadados com os serviços consulares nos próprios postos, o que possibilitaria
substancial economia de recursos, a par de evitar as situações de penúria enfrentadas por aquelas
repartições, tudo isso sem aumentar, necessariamente, o montante de recursos repassados às unidades do
MRE no exterior, tal como preconizado no Relatório.
VIII
A representação no exterior também é feita pelo serviço consular honorário que complementa as
atividades desenvolvidas pelos postos, sem qualquer custo para o governo.
Existem 123 (cento e vinte e três) consulados honorários do Brasil mundo afora. Os cônsules s'2.o
responsáveis pela distribuição de formulários de vistos e de pedido de passaportes, prestam assistência a
brasileiros e emitem certidões, entre outras atribuições, mas não controlam valores. Toda a estrutura do
consulado, a exemplo de sede, telefone, fax, luz, água e veículos, é enfrentada pelos cônsules.
Como a função geralmente é desempenhada por empresários com atividades
comerciais/industriais no Brasil ou em seus países de origem, de bom relacionamento junto a
representantes dos setores de produção e dispondo de informações a respeito do funcionamento dos
mercados, deve-se atribuir também a eles a tarefa de consolidar a presença brasileira e despertar o
C: Voto.doc
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interesse para a ampliação do relacionamento bilateral nos mais diversos campos, com ênfase na
intensificação do intercàmbio comercial.
Sirvo-me do exemplo seiminte.
Em uma escala obrigatória entre a cidades de Ancara e Atenas, visitei o Consulado Honorário, em
Istambul.

Cônsul Honorário do Brasil em Istambul. Silvio Benbassat

honorário,
cônsul
O
empresário turco casado com uma
brasileira, instalou o consulado em
sala contígua à sua agência de
viagem, dispondo de estrutura para o
seu bom funcionamento. entrada
independente, funcionária brasileira,
computadores, arquivos, executando
inúmeros trabalhos tais como a
assistência aos turistas com
problemas de visto, perda do
passaporte, doenças, assessoramento
a autoridades em visita oficial a
Istambul, estreita colaboração com a
embaixada, inclusive com a
preparação de papéis para obtenção
de vistos e representação em
solenidades
Tudo sem qualquer ónus para
o Governo Brasileiro.

a
Consulado Honorário do Brasil em Istambul
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É preciso, portanto, estabelecer política de avaliação e incentivo aos consulados honorários,
sobretudo em época de orçamentos subnutridos e maior necessidade de imaginação.
Vale dizer que o trabalho de aproximação com os demais países não deve ficar restrito aos nossos
cônsules honorários. Nesse processo, também devemos incentivar a participação das pessoas que
desempenham a mesma função, no Brasil. Em Atenas, encontrei-me com o cônsul honorário da Grécia,
no Recife, Konstantinos G. Kotronakis. Empresário com negócios em São Paulo e Pernambuco, de fortes
ligações afetivas e econômicas com o Brasil, manifestou apoio à proposta de criação de cátedra brasileira
na Universidade de Atenas e garantiu que se empenharia para concretizar o projeto, aliciando os seus
colegas, nomeadamente os armadores. Logo, o diligente embaixador brasileiro envolveu-se no projeto.
IX
Imprescindível e oportuno falar sobre as bibliotecas das embaixadas. São uma farsa, beirando o
limite do ridículo. Constituem-se em verdadeira clausura, dignas de carmelita descalça. Não se pode
freqüentá-las. Ao invés de serem voltadas para o serviço, com acervo integrado por anuários estatísticos,
legislação e publicações necessárias à atuação do Posto, as bibliotecas são de mera ilustração. Algumas
até com literatura boa, má e da pior espécie. Absoluta falta de critério.
Biblioteca é símbolo, sabemos. Mas é preciso ir além da simbologia.
Não questiono o conteúdo das publicações, logo eu, e sim a absoluta inutilidade para subsidiar os
trabalhos. Cabe ao Itamaraty examinar esta questão e decidir sobre a destinação de obras que, no
momento, têm a finalidade exclusiva de ocupar espaços, mas que podem ser de grande valia em outras
instituições, tais como universidades e bibliotecas públicas em países de nossas relações.
Mesmo assim, há a obrigatoriedade de realizar inventário anual, com desperdício de tempo e
ocupação de pessoal em atividade, cujo resultado em nada contribui para melhorar desempenhos. Em
razão do material existente, constitui-se em mais uma rotina desnecessária. Mantém-se inventário
supostamente atualizado de anuários estatísticos "arqueológicos".
Em certa embaixada na Europa há 6 mil unidades inventariadas mas só existem 1.500 livros. É
inimaginável de tão infernal o que se pede em inventários de bibliotecas, com periodicidade mínima e
detalhamento máximo. Uma inutilidade. Coisa de quem tem pouco o que fazer.
É claro que há de se atentar para a existência, ainda que rara, de obras preciosas, como consta que
seja o caso de La Paz, por conta do acervo da residência adquirida para a nossa embaixada. Não se
confunda. Pleiteamos uma política para os livros do MIRE no exterior, que estão a merecer uma melhor
sorte do que o "arquivo morto", pois se é morto nem arquivo é. Nem deve ser integrado por livro. Livro é
para conviver.
X
Desde o século XIII, a Finlândia sofreu a perda de diversos espaços territoriais. Conflitos com a
Suécia, Alemanha e Rússia levaram-na a assinar, em 1948, um tratado de amizade com Moscou, não
mais se envolvendo em disputas internacionais. Com este posicionamento buscou preservar a autonomia
do país e salvaguardar valores básicos.
Ao ingressar na União Européia (UE), em janeiro de 1995, a Finlândia assumiu sua legítima
condição de país ocidental, pois sempre existiu entre os finlandeses uma nítida identificação sóciocultural com os valores ocidentais, quais sejam: justiça social, democracia, direitos humanos.
Segundo informa a Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos do MIRE - Departamento da Europa,
em recente estudo: "O princípio da neutralidade, que foi pedra angular da política externa finlandesa
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durante a guerra fria, teve como objetivo original criar uma "zona tampão" entre o Ocidente e as
fronteiras imediatas da antiga União Soviética. Com a desintegração do mundo soviético, essa política
está em processo de revisão. Não obstante continuar a Finlândia a proclamar a sua fidelidade aos
princípios de neutralidade, não-alinhamento militar e defesa independente, a adesão do país à União
Européia acarretou uma aproximação do país com os sistemas continentais de defesa (OTAN e UP). A
assinatura de um acordo-base para a participação da Finlândia na Parceria para a Paz, da OTAN, em
maio de 1995, apontou para uma mudança fundamental, embora cautelosa, do governo finlandês em
relação à sua política de segurança."
Destaco a identidade da Finlândia com o Brasil na promoção da Paz Internacional, mediante
participação em operações patrocinadas pela ONU.
Outras identidades unem esses dois países.
O Brasil constitui-se no mais importante parceiro comercial da Finlândia na América Latina. O
primeiro investimento industrial finlandês no Brasil ocorreu há 30 anos, com a fábrica de tratores
VALMET, atualmente conhecida como VALTRA.
A visita, pela primeira vez, de um Presidente, Martti Ahtisaari ao Brasil, em fevereiro de 1997,
constituiu-se em um evento marcante na relação diplomática entre os dois países, reforçando as
perspectivas de incremento dos vínculos econômicos por eles representados - A União Européia (UE) e o
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Destaco que em 15.12.95, foi assinado, em Madri, Acordo Marco Inter-regional de Cooperação
entre a UE e o MERCOSUL, objetivando a liberação do comércio entre os países membros.
A primeira etapa se ateve a levantamento das relações comerciais entre os dois blocos e foi
concluída no início de 1998, sendo firmado documento denominado Fotografia Conjunta das Relações
Comerciais MERCOSUL-UE.
Já em andamento a 2' etapa, com estudos visando o conhecimento das posições comerciais dos
participantes.
O trabalho, no terceiro estágio, se concretizará com a apresentação de propostas concretas para a
liberação comercial.
Registro que o referido acordo representa triunfo da diplomacia, vez que foi o primeiro acordo
firmado entre duas Uniões Aduaneiras.
A Finlândia possui economia baseada no livre mercado, altamente industrializada, apresentando
renda per capita semelhante a dos principais países europeus.
Esta posição é caracterizada pela significativa participação dos rendimentos gerados pelo setor de
serviços, cerca de dois terços. Outro ramo de atividade dos mais importantes é o industrial,
principalmente, os setores de madeira, metais, engenharia de alta tecnologia, particularmente em
telecomunicação.
De acordo com esclarecimentos prestados pelo atual embaixador do Brasil, em Helsinki, o
momento é oportuno para ação imediata de nossos governantes no caminho das telecomunicações.
Visualiza grande possibilidade de se utilizar a avançada técnica daquele país para equipar o recémprivatizado mercado brasileiro com a telefonia móvel da firma finlandesa NOKIA, a segunda no mundo
nesse particular.
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Há também os equipamentos portuários, cuja tecnologia é amplamente dominada pelos
finlandeses, por igual. O governo do Rio de Janeiro está empenhado em firmar cooperação nesse assunto.
Representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais participaram em agosto
último do Seminário da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizado em
Helsinki, onde foi amplamente abordado o tema das privatizações. Dessa participação resultou estudo de
projetos específicos no setor de mineração no estado de Minas Gerais e a garantia de empresários
finlandeses em comparecerem ao Simpósio de Mineração, em Belo Horizonte e Ouro Preto, a ser
realizado no segundo semestre de 1999.
Vê-se, assim, que as relações entre o Brasil e a Finlândia apresentam caráter construtivo e
promissor. A atmosfera da cordialidade que prevalece nas relações bilaterais abre boas oportunidades de
se ampliar a cooperação industrial e tecnológica, em virtude do interesse do empresariado finlandês em
vir a ocupar posição mais dinâmica em nossos processos de modernização e de privatização.

•

Com satisfação constatei o interesse dos finlandeses pela nossa cultura. Dança, música, filme e
literatura brasileiras são muito apreciados. O samba ajuda. Lá existe até Escola de Samba. Grupos de
dança da Bahia e de Minas Gerais se apresentaram, recentemente, quando da realização, em Helsinki, do
festival de cinema brasileiro.
E o mais gratificante foi saber da existência de Centro de Estudos Ibero-Americano, na maior
universidade do pais, onde, entre outras disciplinas, se estudam a língua portuguesa e as culturas
lusófonas.
Helsinki foi declarada a capital cultural do ano 2000. No próximo ano estará sendo comemorado o
70° aniversário da presença dos primeiros finlandeses no vilarejo de Penedo, localizado próximo à cidade
de Resende/RJ. Fui informado de que instituições acadêmicas e culturais finlandesas estão preparando
projetos para as comemorações do evento.
O momento, conforme já afirmei, se vislumbra propício para o estreitamento do intercâmbio
econômico, comercial e cultural entre os dois povos. Essa, é missão do Itamaraty.
Dmitri Likhachev, após a morte de Sakharov, é consensual, tornou-se o mais respeitado
acadêmico da Rússia. Acredita ele que uma doença infelicitou toda a extinta URSS, por conseqüência, a
Ucrânia. Decorre dos tempos de Stálin, deformadora da cultura e da psicologia daqueles povos, cujos
cidadãos são desconfiados, dissimulados, violentos, sem princípios e avarentos. Diz Likhachev que essa
mania de espionagem era típica dos dias de Stálin, um doente, atingido pelo complexo de perseguição.
Esse mal, continua, é contagioso e a infecção ainda está se espalhando e que "durante 70 anos nos
estiveram forçando, arrancando de nós sentimentos como solidariedade, bondade, calor humano. Foi um
regime diabólico. Você vê isso no atual egoísmo, no desejo de arrancar alguma coisa dos outros".
Arremata, em entrevista a Will Englund, publicada no The Baltimore Sun, que não é suficiente o simples
jogar fora o comunismo. É preciso encontrar o caminho da recuperação, sobretudo porque a camada de
intelectuais e cientistas é muito mais fina que aquela que deixaram sobreviver os bolcheviques.
O programa de privatização é um fracasso, emperrado por vícios da estatização, falta de vontade
política e influências que viriam de organizações comprometidas pela prática criminosa. O ingresso na
União Européia exige, no campo jurídico, a edição de 25 novas leis preparatórias. O Parlamento só votou
uma. Isso sem falar no abismo econômico e social que separa a Ucrânia da UE.
Assim está a Ucrânia.
Um povo de artistas, de bons técnicos, de ginastas olímpicos, sem ter como operar adequadamente
como Nação. É notável a relação cientista/população, que faz daquele Estado um manancial de saberes a
serem aproveitados. Há uma situação de oferta e aceitação a ser compreendida.
C: Voto.doc
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O governo do Ceará articula-se para obter serviços de especialistas ucranianos em transposição de
rios. São técnicos que recebem U$ 10,00 de salário/mês. Quem sabe não poderiam assessorar o Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal para o projeto de transposição das águas
do São Francisco ou a Codevasf em programas de irrigação?
Noutro setor há mais uma situação comática. É o naval, seja o dos estaleiros, seja o de preparação
de recursos humanos. Inúmeros estaleiros passam por processo acelerado a caminho de simples ferro
velho, realidade que impressionou comandantes brasileiros, semanas atrás, que faziam em Sebastopol, a
primeira escala, ali, de um navio de instrução.
Até para treinamento militar de golfinhos há centros altamente especializados, tal como em filmes
de sofisticada espionagem, semi-abandonados, com mestres ganhando ninharia. Alvitrou-se a hipótese de
a Marinha do Brasil contratá-los, se definida a conveniência de implantar tal serviço.
A Ucrânia é o país de terras mais férteis da Europa. Solo riquíssimo em 1/3 do território. Correm
notícias de empresários brasileiros desejosos de fazer investimento no plantio de soja, quando do inverno
no Brasil. A incoincidência das colheitas aponta como atrativo, ademais da tecnologia brasileira e da
proximidade dos mercados.
Seja a soja, seja a indústria naval, apoiada em institutos de pesquisa e projetos, essa temporária
decomposição ucraniana é uma janela de oportunidades para o Brasil.
Na Ucrânia há notáveis patrimônios científico e cultural. Dispõe de indústria aeronáutica de alta
expressão, emblematizada no Antonov. Esse modelo, ao que se diz, tem excelente casco para cargueiros
que, com motores canadenses, fica bem competitivo, numa "aliança" que estaria sendo negociada com o
Irã.
Será que não seria conveniente à Embraer aliar-se? A embaixada não sabe. É conhecido que os
motores ucranianos são eficientes mas muito caros. Começam a ganhar consistência interesses em juntar
Brasil, Ucrânia e terceiro partner para construção de mísseis lançadores de satélites. Alcântara seria um
atrativo sem igual, pela sua localização, para enlaces da indústria espacial-missilística.
O ativo embaixador que atualmente nos representa ali tem avaliação dura. Diz que é preciso retirar
o governo brasileiro da rotina; que os problemas de relacionamento bilateral estão aqui, pela complicação
ou desinteresse.
Por isso, é visível como no Brasil é corriqueiro não se saber nada da Ucrânia. Quem pensa que ir
ali tem algum aceno turístico, morderá a língua. A hotelaria, cheia de vícios estatizantes, é péssima e
cara. Hotel beirando U$ 350 de diária não tem camareiro para transportar bagagem, apenas fornece café
da manhã contra a apresentação de ticket, não tem serviço de quarto, só recebe em papel-moeda forte,
ainda que a circulação de dólar seja proibida no território nacional. Para alguns, não.
Há difteria e pneumonia no país. A pobreza no campo expulsa gente, por isso são 200 mil
prostitutas ucranianas na Europa. Os homens têm expectativa média de vida de 58 anos, as mulheres, de
75, vítimas do alcoolismo e de duras tarefas de sobrevivência. O aborto é praticado ao custo de U$ 10,00
e não há anticoncepcional. Num mercado foi visto quem vendesse um pé de sapato ou um punhado de
pregos usados em troca de uma refeição.
Contam-se pelas dezenas de milhares as vítimas de Chernobyl, que está a poucos quilômetros da
bela Kiev e as recomendações mínimas dos médicos de embaixadas são de tomar só água mineral
importada e jamais se servir de laticínios. Dâmocles lá se chama Chernobyl.

•

Além do mais, na Ucrânia de hoje pretende-se resolver problemas da economia nacional pelo
flagelo dos cidadãos, numa visão macabra de destroçar pessoas e assim tentar, tentar apenas, salvar o país
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como se pretende entre alguns que estão em via de desenvolvimento, inclusive fazendo de servidores
públicos as "Genis" da virada do século.
Mas os valores culturais, que são indestrutíveis, mantêm as impressões como que digitais do
misticismo que ainda é possível encontrar em Kiev, "a mãe das cidades russas".
Tite de Lamare, em Caminhos da Eterna Rússia, alude a Billington, na citação de Ilarion de Kiev
uma cidade brilhando pela luz dos ícones sagrados, perfumada pelo
incenso, tilintando ao som de louvor dos sagrados cânticos celestes".
Esta é a resistência cultural, o valor mais alto e permanente, que vem de mil anos atrás, quando
Kiev nada devia em matéria de civilização aos reinados da Europa do norte e ocidental, a "civilização
mais adiantada, além das fronteiras de Bizâncio".
Os mongóis queimaram Kiev e séculos depois o comunismo, por outros meios, tisnou-a em sua
mediocridade sistêmica. Todavia essa cidade poderá liderar o resgate da Ucrânia do desfavor em que se
acha.
Os perfis da Grécia e Turquia têm como nos ser úteis, a partir mesmo da lição do mestre
complutense, Enrique Gil Calvo, lembrando que os Estados ao se integrarem em organizações
supranacionais fazem ressurgir, como efeito reativo, o revival dos nacionalismos periféricos.
Anthony Smith propôs classificássemos o nacionalismo em dois grupos: o gastronômico, que
considera invenção artificial, esgrimida para concentrar maior poder político; o geológico, aquele que o
entende como patrimônio institucional, sedimentado pela tradição histórica. À linha gastronômica
pertence Ernest Gellner, ao admitir o nacionalismo tanto um fator, como um efeito dos processos de
modernização.
Espécie de neopatrimonialismo a lembrar o temor antigo à ilegitimidade do bastardo, que
conspurca a linhagem pura, hoje encarnado em excludente desprezo nacionalista pelos imigrantes.

•

Por isso, a Europa teme conviver com 40 milhões de excluídos, no ano 2000, grande parte deles
por conta de migrantes, numa Europa que cuidaria em ser uma expressão monetária às custas do apartheid
dos excluídos. Veja-se a situação dos turcos na Alemanha
Não podemos esquecer o "Caso dos Dentistas", em Portugal, episódio tão contraditório, a partir
mesmo de muitos desconhecerem que, já em 1905, eram 15.000 os emigrantes brasileiros, a
corresponderem aos 30.000 hoje vivendo ali.
Esta questão política vai absorver mais do que se imagina o bilateral ou o multilateral que cabe ao
Itamaraty, nas áreas balcânica, mediterrânea, por isso tão importantes as nossas representações em Atenas
e Ancara
No fundo, o substrato religioso
A Turquia é a imantação para se entender Bálcãs, Cáucaso, Oriente Médio, Ásia Central.
A tensão entre reformismo laico e islamismo preside a história turca desde que Kemal instaurou a
República, faz 75 anos. Cumprida sua tarefa vitoriosa de chefe militar, na guerra aos gregos, Ataturk
dedicou-se a "modernizar" o seu país. Isto quer dizer europeizar e desislamizar.
C: Voto.doc
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Daí haver curdos se imolando hoje nas ruas acatolicadas de Roma.
A secularização do ensino, o fechamento dos conventos de dervixes, a adoção do alfabeto latino,
do calendário cristão e do código civil suíço equiparando os direitos da mulher, a proibição do fez, tudo
era a Turquia virando Europa.
Morto Kemal, veio o pluralismo político, sobrevivente até hoje, convivendo com os ingredientes
do intransigente nacionalismo.
Nos meses de setembro e outubro últimos, autoridades turcas mantinham-se radicais no combate
ao separatismo, segundo eles, alimentados pela Síria de forma inaceitável. O presidente Süleyman
Demirel a acusava de "soutenir le terrorisme séparatiste (..) en fournissant une logistique aux brigands
(et) en accueillant le chef des brigands à Damas" e o até então primeiro ministro M. Mesut Yilmaz, pelo
seu lado, violentamente: "La Syrie dou t satisfaire nos demandes. Sinon la terre tout entière s'écroulera
sur Ia tête. La Syrie doit être intelligente sinon nous lui crèverons les yeux" (Cito de "Le Monde
Diplomatique", dezembro, 98).
Mas a Turquia quer ser Europa. E é preciso equacionar o caso Chipre. E é preciso equacionar a
questão dos direitos humanos, pois isto fica muito difícil até quando se reprisa "O Expresso da Meia
Noite", filme de Alan Parker, documento e denúncia da cruel prisão turca.
O projeto de entrada na União Européia é questão de honra e de afirmação regional, até mesmo
porque a Grécia já integra aquele bloco e foi responsável pela indicação de Chipre. A Turquia está
localizada em área estratégica e certamente terá grande influência no processo de integração das antigas
repúblicas soviéticas no cenário econômico mundial. Não é exagerado, portanto, o sentimento de
frustração com o tratamento recebido da UE, cuja manifestação mais palpável é a busca incansável de
novos aliados políticos e comerciais.
Essa estratégia tem-se refletido com nitidez na condução da política externa do país e em medidas
adotadas internamente. No primeiro caso, destaco a tentativa de abertura para a América Latina,
materializada em visitas do Primeiro-Ministro ao México e do Chanceler ao Brasil, Argentina e Chile, e a
assinatura de acordos de livre comércio com nações não integrantes da União Européia. No segundo, a
criação de novas zonas industriais e de livre comércio, a fim de tornar o país mais atraente como base de
exportação e a abertura de créditos bancários a juros baixos.
Estes fatos devem ser observados pelo governo brasileiro, com estímulos e apoio a iniciativas
indispensáveis da embaixada, pois este é o papel que lhe toca.
Infelizmente, dois itens importantes frustraram minhas expectativas em relação à Turquia. Um, foi
a impossibilidade de aproveitar a experiência do país no campo das privatizações, já que o sistema turco
não apresenta inovações ou procedimentos capazes de aprimorar o nosso. Outro, foi a constatação de que
o número de cidadãos de origem turca residentes no Brasil é muito reduzido, o que afeta um pouco o
processo de aproximação dos dois países e exige concentração de esforços na aprovação dos acordos em
tramitação no Congresso Nacional e na implementação dos que estão em vigor.
Uma sinédoque religiosa, política, econômica, social perpassa em tudo que nos tocou avaliar
como forma e interesse da ação diplomática brasileira nessa área.
As embaixadas dos países europeus ocupam belas sedes em Ancara, o mesmo não ocorrendo com
os da América do Sul. Diz-se que foi o castigo imposto por Ataturk aos que apostaram no fracasso da
escolha da nova capital e preferiram ficar em Istambul, certos de que ali seria estabelecida novamente a
sede do poder político da Turquia. Mesmo que a afirmativa seja falsa, devemos usá-la como lição.
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Quanto a isso, o Brasil não recebe o mesmo tratamento que dispensa às representações
estrangeiras, geralmente premiadas com imóveis em área nobre de Brasília. Para se ter uma idéia, no caso
de Ancara, o governo cedeu terreno em área desabitada e distante do centro da cidade, na qual, até o
momento, foi construída apenas a residência do embaixador da Indonésia. Em futuras negociações, e em
especial as que estão sendo realizadas com o governo da Ucrânia, devemos exigir reciprocidade também
nesse aspecto, nos termos propostos na Decisão que acompanha este Voto.
Em Atenas, tomei conhecimento que o Ministro dos Negócios Estrangeiros determinou uma
reorganização do organograma do Ministério, separando o Departamento da América Latina do
Departamento da América do Norte. Vejo aí demonstrado o interesse grego em procurar novas parcerias
em nosso continente, oportunidade que o Brasil precisa aproveitar. Quero crer que, quando da visita do
referido ministro ao Brasil em março próximo, o Itamaraty esteja preparado para propor e negociar ações
de interesse recíproco, quem sabe valendo-se dos resultados desta auditoria, se isto o sensibilizar.
Ressalto que, quando a Grécia se volta mais para a América Latina, nada mais natural do que dar
ao Brasil uma atenção especial, já que, de acordo com dados oficiais do governo grego, nosso país ocupa
a segunda posição entre os maiores exportadores das Américas para a Grécia, superado apenas pelos
Estados Unidos. Trata-se, portanto, de uma parceria de peso, que pode e deve ser ampliada,
principalmente tendo em conta o crescimento do mercado na região dos Bálcãs e na região do Mar Negro,
áreas de influência dos mercadores gregos.
Na Grécia chama a atenção o relevo das questões do país mais pobre da UE, com metade da
população tendo emigrado, com serviços e turismo com peso alto na sua balança comercial/cambial, com
a maior frota marítima comercial da Europa, singularmente amparada sob a sua bandeira ou as da Libéria,
Panamá, Síria, Cayman, Singapura, Belize, entre outras.
Além disso, é bom lembrar que a indústria grega ainda é pouquíssimo desenvolvida, excetuandose, é claro, alguns poucos ramos como a engenharia naval. Nesse sentido, apesar de valer-se dos
beneficios fiscais da União Européia, o país acaba tendo que procurar, com relativa freqüência, bens
produzidos em outros continentes. Um bom exemplo é a participação da EMBRAER em concorrência
promovida pela Força Aérea para compra de aeronaves de treinamento e de aviões a jato adaptados para
rastreamento e monitoramento do espaço aéreo. A empresa brasileira esteve perto de sagrar-se vencedora
do certame, mas, ao que parece, poderá ser preterida em favor dos concorrentes americanos, que
afirmaram dispor de aviões equivalentes já fabricados, que poderiam ser emprestados ao governo grego
durante a fabricação das aeronaves negociadas e da oferta de grandes financiamentos.
Constitui importante fonte de receita para a Grécia o recebimento de divisas enviadas por
emigrantes, os quais formam, hoje, um contingente de 8 a 9 milhões de pessoas, quase o equivalente à
população grega. No Brasil, vive a quarta colônia de gregos emigrados, ainda que sejam apenas uns 25
mil. No intuito de preservar os laços com essa comunidade, Atenas mantém aqui uma rede consular
considerável, com dois consulados fixos e mais dois honorários. Também exerce função de destaque a
Igreja Católica Ortodoxa, sempre interessada na coesão dos núcleos de descendentes de gregos no
exterior.
Essa comunidade grega residente no Brasil alimenta, naturalmente, um fluxo turístico razoável,
que certamente foi um dos fatores que ajudaram a motivar a implantação da linha de transporte aéreo
semanal, operada pela VASP. Entretanto, o movimento de passageiros entre Brasil e Grécia, dois focos
turísticos tradicionais, ainda é prejudicado pela falta de ratificação do Acordo de Cooperação no Setor de
Turismo, que, apesar de aprovado por ambas as partes desde julho de 1996, ainda aguarda alguma
formalidade diplomática.
•

Se a comunidade helênica no Brasil é bem organizada, pode-se dizer quase o mesmo em relação
aos brasileiros residentes em solo grego. Fui informado da existência de um certo "Lar Brasileiro", em
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Atenas, instituição criada e administrada por brasileiros, cujo propósito é oferecer amparo aos
compatriotas que passem por momentos de dificuldade. Em sua maioria, são esposas de marinheiros
gregos, que, muitas vezes, sofrem maus tratos ou demoram a se habituar aos costumes locais. Sugeri ao
serviço consular da embaixada que estreitasse os vínculos com esse grupo, procurando conhecer de perto
seus anseios, reivindicações e alinhar-se à política do Conselho de Cidadãos, que vem apresentando
resultados estimuladores.
Pude perceber, ainda, que o povo grego nutre algum interesse pela cultura brasileira, a exemplo
das obras de Jorge Amado que podem ser encontradas, sem dificuldade, vertidas para o idioma local.
Satisfez-me, também, saber do êxito do Coral da Universidade Federal de Minas Gerais, que, na véspera
da chegada da Equipe de Auditoria, venceu o VII Festival Internacional de Coros de Atenas, merecendo
menção de destaque por parte dos julgadores.
Quanto à participação na União Européia, a experiência grega de 17 anos serve de exemplo ao
Brasil em muitos aspectos, apesar da aparente diferença entre o membro mais pobre da UE e o país mais
próspero do Mercosul A Grécia adotou a estratégia de consolidar sua presença nos países vizinhos e nas
repúblicas da ex-União Soviética, tanto como intermediadora no comércio de produtos como na prestação
direta de serviços, garantindo, assim, uma posição de destaque que lhe será ainda mais útil quando essas
nações forem definitivamente aceitas no bloco econômico europeu. Da mesma forma, o Brasil pode atuar
em relação a alguns vizinhos da América Latina, antecipando-se a sua integração ao Mercosul.
XI
Hoje, a região em que estão localizadas as representações auditadas oferece um mercado bastante
promissor, cuja demanda não deve ser por nós subestimada. Caso o ignoremos, corremos o risco de ser
punidos não por um governante, e sim por soberba.

•

Pode-se argumentar que a questão envolve alguns países sem tradição no cenário mundial. Nada
mais enganoso. Não se pode negar que são nações que ainda pagam alto preço por décadas de opressão e
exploração predatória dos recursos naturais. Também não se negue que podem se tornar importantes
aliados no processo de ajustamento à normas draconianas dos blocos econômicos. No futuro, podem
seguir o caminho da República Tcheca, Estônia, Hungria, Polônia, Eslovênia e Chipre que, neste
momento, abriram negociações em Bruxelas para integrar a União Européia. Além desses, Bulgária,
Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Turquia também apresentam-se como candidatos ao ingresso na
UE.
Ao programar a auditoria em países da UE ou que a ela pretendem se incorporar, admitimos que a
observação ajudaria a que, no futuro, melhor nos apetrechássemos em desempenho de controle externo no
Mercosul.
A esse propósito veja-se afirmação, procedente, do Embaixador Jório Dauster:
"O Biênio 1997-98 aparece como um momento-chave na história da integração européia. De
fato, nesse período foram ou serão tomadas decisões fundamentais sobre o futuro do processo, com
repercussões de longo prazo tanto no plano interno quanto no do relacionamento exterior da UE.
Muitas das mudanças em curso têm origem na desintegração do bloco soviético a partir de 1989
e na adoção, pelos países da Europa do Leste, de regimes políticos pluralistas e sistemas econômicos de
mercado. A incorporação desses países à União Européia começou a ser vista como inevitável (ainda
que num horizonte temporal algo dilatado) desde o início dos anos 90.

e.

E ajunta, esclarecedoramente:
"Quatro instrumentos cristalizam esse momento crucial da construção européia:
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A Agenda 2000, lançada em julho de 1997.
O Tratado de Amsterdã, assinado em outubro de 1997.
A decisão do Conselho de Luxemburgo, em dezembro de 1997, relativa ao início do processo de
ampliação.
A decisão do Conselho, a ser formalizada em maio de 1998, sobre os países que inicialmente
integrarão a "zona euro".
A análise dos resultados obtidos ou a obter ao amparo de cada um desses instrumentos permite
formar uma idéia do novo perfil que a União Européia deverá adquirir nos próximos anos e, desse modo,
visualizar as oportunidades e desafios que se abrirão para o Brasil em seu relacionamento com a UE."
(O Brasil e o Mundo —já citado).

•

Não é de se desprezar o nativismo que ressalta de muitas das questões da integração regional, que
já vivem submetidas ao descortino da clarividente diplomacia brasileira. O Ministro Luis Felipe
Lampreia, naquele texto anteriormente referido, diz em tema conexo:
"Embora as tendências dominantes apontem para uma comunidade internacional cada vez mais
integrada, de sociedades cada vez mais abertas umas às outras, as dificuldades e incertezas que afetam
essas mesmas sociedades poderiam aumentar o perigo de rumarmos justamente na direção contrária, de
um certo nacionalismo, de protecionismos vários, de um ambiente contaminado pelo egoísmo e pela
desconfiança".
Novamente valho-me de ilustrativa constatação do nosso embaixador junto à UE, que por seu lado
demonstra que compromissos assumidos no aprofundamento das relações internacionais podem reduzir
nossa capacidade de decidir unilateralmente:
"Na área da "Europa mais próxima do cidadão", foram registrados alguns importantes avanços.
Em primeiro lugar, incorporou se ao Tratado a temática do emprego, até aqui considerada de
responsabilidade exclusivamente nacional. Os órgãos comunitários passam a ter a incumbência de
coordenar e avaliar as políticas nacionais de promoção do nível de emprego. Além disso, foi integrada
ao Tratado o Protocolo Social, graças à retirada, pelo novo governo trabalhista britânico, da recusa em
assinar um instrumento nessa área: assim, o Tratado passa a contar com um capítulo social que enuncia
os direitos sociais básicos e permite ações comuns de combate à exclusão social. Por fim, transferiram-se
da esfera intergovernamental para o esquema comunitário diversos aspectos da política de imigração e
da cooperação judiciária e policial."(in O Brasil e o Mundo).
Por igual, cabe refletir, pelo menos no geral da situação de brasileiros que vivem no
exterior (não é o caso de Turquia e Grécia). Para essa população — que nos primeiros anos de 90 ainda era
de poucos, - preconizei em auditorias na Itália e na Suíça (Decisão n° 649/94-TC-018.888/94-1) a
implantação pelo MRE de uma política consular, o que, honradamente para mim, mereceu tão pronta
acolhida. Cabe continuar a refletir sobre a ampliação dessa política de expressão consular.
Os casos Pinochet e dos curdos falam alto do problema nos dias atuais. A desregulamentação dos
mercados financeiros e a velocidade vertiginosa dos meios de informação continuam a falar alto ao lado
da proteção de nacionais.
É claro que as nossas representações devem estar aptas à defesa da nossa gente, sem ignorar teo
diálogo das soberanias, nessa espécie de cidadania cosmopolita, pois como diz o Chanceler Lampreia
diplomacia envolve ao mesmo tempo iniciativa e reação" .
Veja-se o que diz Monique Chamillier-Gendreau sobre a universalidade dos direitos humanos:
C: Voto.doe
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"... la création à Rome, en juillet dernier, d'une Cour pénale internationale et les travaux de la
commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud témoignent d'une prise de conscience. A lheure
oà l'on célèbre le cinquantième anniversaire de la Déclaration des droits de lhomme, se confirme la
nécesité d'une réponse internationale aux questions de justice et de droit. Les principes de souveraineté
des Etats ne doivent plus conduire à l'impunité des criminels."
E na abordagem do caso Pinochet, indaga mais adiante:
"Les demandes d'extradition se sont multipliées en quelques semaines en provenance de divers
pays européens. Partout, elles soulèvent des difficultés d'ordre politique et judiciaire. Cet ensemble
renvoie à une seule question: le monde, par-delà as division en Etats, est-il fait d'une seule et même
communauté, celle des humains, Qui auraient entre eux un lien assez fort pour que la répression des
actes Oui les menacent les concernent bus, victimes, témoins ou simplement membres de la même
humanité?" (Cito de "Le Monde Diplomatique", dezembro, 98).
No que lhe competir, vai ter que atuar o Itamaraty, quando sejam acionados os mecanismos
jurisdicionais da Corte Internacional de Justiça, da Corte de Justiça da União Européia, da Corte Européia
dos Direitos do Homem, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da Corte Penal Internacional
(esta, ao entrar em função logo que sessenta Estados a ratifiquem) e, muito freqüentemente, como já
ocorre em razão do crescimento do número de brasileiros no exterior, junto ao judiciário desses países.
É preciso, para isto, de política consular consistente, vontade política indiscutível e meios
materiais suficientes.
Modernamente há janelas por onde podemos verificar políticas protetoras de emigrantes, inclusive
para conferir as advertências do mestre inglês de sociologia, Hingh Thomas, de que os escravos do século
XX vivem pior que os do século XV. Há hoje um tráfico que explica a exploração de emigrantes legais e,
sobretudo, ilegais. Segundo ele, tão vítimas como os dos campo de concentração nazista ou os presos
políticos do comunismo
O tráfico escravagista de mão-de-obra e de sexo continua a agredir, diz Thomas, pedindo a
atenção de países desenvolvidos ou de governos pobres como os da Mauritânia e Sudão, entre outros.
A eterna sabedoria da Bíblia até que nos remete, nesse assunto, a repetir o Salmo 145:
"Vem, Senhor, nos salvar; vem sem demora nos dar a paz...
o Senhor abre os olhos aos cegos,
o Senhor faz erguer-se o caído;
o Senhor ama aquele que é justo,
é o Senhor que protege o estrangeiro". (Grifo nosso)
XII
Quero, ainda, dar notícias de entrevistas que realizei e da idéia que, com entusiasmo, alimentei de
instalação em universidades, de cátedras de assuntos brasileiros já informalmente transmitidas, em caráter
meramente pessoal, aos Ministros da Cultura, da Educação e do Desporto, das Relações Exteriores e a
membros do Parlamento.
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Como parte integrante da auditoria no plano da representação diplomática e consular brasileira,
como prevê a Constituição Federal, devo avaliar o desempenho operacional. Para tanto busquei essas
entrevistas e fiz visitas que me apoiassem.
Foi assim que aceitei convite do Centro Ibero-Americano, da Universidade de Helsinki, para falar
a alunos de pós-graduação, sobre Cultura e Civilização Brasileiras, como forma de inteirar-me, também,
do que se faz no plano da cultura e da qualidade finalística desse exercício, seja pela embaixada, seja pelo
setor local que viabilize interfaces.
Interessei o nosso embaixador em cultivar aquele Centro e pensar numa cátedra brasileira, apoiada
pelas poderosas empresas finlandesas que atuam no Brasil (Nokia, Valmet, etc.). Até encontrei
depositados na Embaixada, faz anos, traduções de literatura brasileira (Josué Montello, Herberto Sales).
Logo levei aqueles livros aos alunos e professores da Universidade, retirando-os do limbo burocrático.
Em Kiev, falei com diplomatas brasileiros, com o deputado Victor Suslov — e até com o
embaixador russo, Yuriy Dubinyn, sobre a conveniência de valorizar Clarice Lispector, nascida na
Ucrânia e cuja infância foi vivida no Recife. Mais tarde é que passou a viver no Rio de Janeiro, como
sabemos. Aquele congressista, político influente, preside o grupo Parlamentar de Amizade BrasilUcrânia, já foi Ministro da Economia e é um grande amigo do Brasil. Sugeri-lhe, e no Brasil fiz o mesmo
junto ao governador e entidades culturais paranaenses, a criação de cátedra de estudos brasileiros. A
colônia de descendentes ucranianos naquele estado, cerca de 500 mil pessoas e forte economicamente,
entendi ideal como sponsor.
Incomodou-me o completo desconhecimento desse ponto relevante de enlace dos dois povos.
Na audiência, o deputado revelou interesse na crescente ativação do Grupo Parlamentar de
Amizade Brasil-Ucrânia. Como boa medida dessa visão, disse-me que pretende o Presidente do
Congresso Olexandr Tkatchenko ajustar uma visita ao Congresso brasileiro, muito proximamente.
Considero a constituição desse Grupo Parlamentar, no que tange ao relacionamento bilateral, uma
iniciativa louvável para a intensificação e melhoria das relações entre os dois países
Entendo merecer incentivo a criação ou o apoio a esses importantes instrumentos de integração no
âmbito bilateral, que se poderia dar por meio da Assessoria Parlamentar do MIRE, atualmente ocupada por
• ilustre diplomata, o Embaixador Carlos Eduardo Alves de Souza, que tem amplas condições de
criatividade
O deputado Suslov relatou-me sua atuação, de 1984 até o final do ano passado, como presidente
do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, cujo mandato foi renovado em princípios deste mês. Falou,
também, do processo de privatização de empresas ucranianas, especialmente no campo energético, e da
possibilidade de ampliação do comércio com o Brasil no que se refere à compra de aviões, à construção
de ferrovias e à tecnologia de extração do óleo de girassol
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Deputado do Parlamento Ucraniano Vitor Suslov

O Embaixador Yuriv Dubinyn, durante visita à embaixada da Rússia, disse-me da diferença entre
as reformas em andamento na Rússia e na Ucrânia, das grandes dificuldades deste país em ser aceito
como membro da União Européia, em especial pela ausência, entre outros pressupostos, de legislação e
estrutura jurídica aceitáveis para os padrões ocidentais Quanto ao relacionamento da Ucrânia com o
Brasil, meu interlocutor mencionou as oportunidades comerciais que poderão se abrir com a
diversificação das importações ucranianas. Não obstante, alertou-me sobre o "prisma do medo - que paira
sobre as atividades de empresários russos na Ucrânia, tendo em vista as peculiaridades da realidade da
Ucrània de hoje e a informalidade da legislação que rege as relações comerciais naquele país
Dando prosseguimento a esses contatos, entrevistei-me também com o embaixador da Argentina,
na Ucrânia, Luis Baqueriza

Embaixador da Argentina na Ucrânia, Luis Baqueriza
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A meu pedido, meu interlocutor discorreu sobre a situação atual da Ucrânia, com a autoridade de
quem se encontra há mais de cinco anos. em Kiev. Para ele, a Ucrânia e um pais de grandes
potencialidades e bons técnicos, produtor considerável de armamentos (tanques, barcos, aviões e mísseis)
e se localiza na região de solo mais fértil da Europa. Por outro lado, a administração do país é
"catastrófica - . Acresce-se a esse fato, a "diáspora dos bons - , a ausência de fontes naturais de energia e a
mentalidade pouco capitalista dos ucranianos. caracterizada por grande resistência a reformas,
especialmente por parte dos 30 0/ da população que vivem no campo Segundo o Embaixador Baqueriza,
tamanha é a potencialidade da Ucrânia que, caso contasse com urna administração moderna e eficiente,
em dez/vinte anos poderia estar no mesmo patamar de desenvolvimento da Itália ou Espanha.
De acordo com o meu interlocutor, outro fator relevante é a situação geo-política da Ucrânia,
principal motivo dos investimentos estrangeiros, especialmente por parte dos EUA, União Européia e
Japão. Para o Embaixador Baqueriza, a Ucrânia substituiu a Polônia como a fronteira entre a Europa
Ocidental e a Rússia Acresce-se a esse fato o interesse dos EUA e da União Européia em manter o
Governo de Kiev o mais desvinculado possível do Governo de Moscou, visto que, por motivos
econômicos e mesmo psicológicos, a diminuição da influência russa sobre a Ucrânia fragiliza a posição
daquele país no cenário europeu e mundial.
Ao concluir nosso encontro, o Embaixador Baqueriza discorreu sobre a dificuldade que
empresários argentinos e estrangeiros em geral enfrentam ao tentar fazer negócios na Ucrânia,
especialmente pela ausência de legislação adequada e de um Poder Judiciário moderno e eficiente. Não
obstante, a Ucrânia é grande exportador para a Argentina de turbinas para centrais hidrelétricas, cujas
fábricas são herança do período soviético
No âmbito da auditoria na Embaixada, em Atenas, entrevistei-me com o embaixador do Uruguai
na Grécia, Senhor Roberto Vivo Bonomi.

•

1

Embaixador do Uruguai na Grécia, Roberto Vivo Bonomi

Com sua experiência de mais de três anos em Atenas, o Embaixador Vivo Bonomi discorreu sobre
a situação desse pais. Segundo meu interlocutor, percebe-se, atualmente_ flagrante conflito de interesse
entre os objetivos declarados do Estado grego e os verdadeiros anseios da elite politica local. Essa
diferença se faz notar pela decisão do Governo em tomar as medidas necessárias ao enxugamento do
serviço público e à integração do pais ao sistema monetário único europeu, em oposição à visão
socializante e turocratizante que prevalece entre os políticos locais.
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De acordo com o Embaixador Vivo Bonomi, são os seguintes os grandes temas que permeiam a
política da Grécia: 1) crescente integração à União Européia, com ênfase no rechaço às aspirações da
Turquia em se incorporar à UE; 2) a questão de Chipre; 3) a Turquia propriamente dita; 4) a expressiva e
atuante colônia grega nos EUA; e 5) a influência grega sobre as regiões do Mar Negro e Bálcãs.
Para meu interlocutor, é pouco expressivo o interesse desse país pela América Latina. Não
obstante, os embaixadores latino-americanos em Atenas esforçam-se para aumentar o intercâmbio entre
seus países e a Grécia. Exemplo disso foi a realização, em outubro de 1997, do simpósio "Empresários
Gregos Descobrem a América Latina", que gerou grandes oportunidades comerciais e foi tratado com
interesse pela imprensa local.
Segundo o Embaixador Vivo Bonomi, essas oportunidades comerciais se multiplicariam caso os
empresários latino-americanos passassem a usar as empresas gregas como intermediárias na conquista de
negócios nas regiões do Mar Negro e Bálcãs. Com isso, o Mercosul ficaria mais aproximado não somente
do mercado grego mas, principalmente, dos países onde são evidentes a influência da Grécia, a
experiência secular e o livre trânsito de que desfrutam os empresários gregos.
Meu interlocutor teceu, ainda, comentários sobre a importância da frota mercante grega, que
equivale a cerca de 50% de toda a frota européia, e sobre a comunidade grega no Uruguai, cerca de 400
famílias que se destacam em projetos na área do reflorestamento.

XIII

Finalmente, considerando a consecução integral dos objetivos desta auditoria, que não se
restringiu às embaixadas fiscalizadas, mas também a uma visão da gestão administrativa dos postos no
exterior — tudo dentro, é claro, das competências constitucionais do Tribunal de Contas da União —
• agradeço a imprescindível colaboração do Ministério das Relações Exteriores, nomeadamente nas pessoas
do Ministro Luis Felipe Lampreia, do Secretário-Geral, Embaixador Sebastião do Rego Barros, do
Subsecretário-Geral de Serviço Exterior, Embaixador João Augusto de Médicis, do Chefe do
Departamento da Europa, Ministro Marcelo Jardim, do Secretário de Controle Interno, Ministro Luiz
Sérgio Gama Figueira, assim como dos Embaixadores Thereza Maria Machado Quintella, José Olympio
Rache de Almeida, Mário Augusto Santos, Luiz Antonio Jardim Gagliardi e João Carlos Pessoa Fragoso.
Agradeço, ainda, ao Secretário Alfredo César Leoni que nos acompanhou e assessorou, de forma
competente e impecável, por toda a missão e, por último, aos servidores desta Casa, a começar pelo
esmero de Luiz Henrique Pochyly da Costa, seguido por Paulo de Tarso Damásio de Oliveira, Sonia
Lucia Imbuzeiro, Carlos Alberto Batista de Jesus e Marcelo Luiz Souza da Eira Todos se portaram com
dedicação, competência, patriotismo e sentimento de responsabilidade no desempenho de suas funções,
que dignificam o corpo de serviços que integram e disso devem ter assentamento em suas fichas
funcionais
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XIV
Ninguém nesta auditoria, nem de um lado, nem do outro, lembra personagens do ucraniano
Nicolai G:sol, nascido na província de Sorotchintsi, autor da extraordinária comédia, O Inspetor Geral,
que não se cansou de advertir . "Não culpes o espelho por tua cara retorcida."
Mas nada leva a esquecer a cena final em que um soldado entra no palco e diz:
"Senhores! Um funcionário, que acaba de chegar de São Petersburgo com ordens especiais,
ordena que o procurem imediatamente. Ele está no hotel".
Ante todo o exposto, voto por que o Tribunal adote a Decisão que submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão, 09 de dezembro de 1998.

MARCOS VINICI S VILAÇA
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DECISÃO N°

868 /98 — TCU — Plenário

Processo n° TC - 929.660/98-6
Classe de Assunto: V — Auditoria
Unidades: Embaixadas do Brasil em Helsinki, Kiev, Ancara e Atenas
Vinculação: Ministério das Relações Exteriores
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 3' SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1) em relação à sistemática de controle, formalização e apresentação das prestações de contas pelos
postos no exterior, determinar ao MRE que estude a viabilidade de adotar as seguintes medidas,
encaminhando resultados desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias:
8.1.1) quanto à periodicidade:
a) apresentação de prestações de contas semestrais.
8.1.2) quanto à formalização:
prestação de contas englobadas para incluir todas as contas nos mesmos programas de trabalho,
elementos de despesa e fontes de recursos (§ 3°. Art. 9 0 - Portaria Ministerial de 03.11.95).
redução do número de códigos internos e de dotações.
8.1.3) quanto à operacionalização:
a) universalização do uso de programas informatizados para prestação de contas (art. 25-IN/12/96TCU), preferencialmente o Sistema de Administração dos Postos, ADMP, já disponível,
incentivando a utilização de meios magnéticos ou eletrônicos para a remessa dessas informações.
8.1.4) quanto à racionalização:
observância pelo Titular da Unidade Gestora Responsável (Chefe de Posto Diplomático) da
prerrogativa de delegar as atribuições referentes à execução orçamentário-financeira e patrimonial
a servidor do quadro do MRE (§ 2°, art. 10-Portaria Ministerial de 03.11.95);
manutenção, pelos postos, de uma única conta-corrente junto a instituição bancária em
funcionamento na localidade da repartição, atendidos os critérios atuais de escolha do Banco, para
a movimentação de todas as dotações orçamentárias, além de outra para os depósitos da Renda
Consular, com a manutenção de controle contábeis informatizados sobre os saldos de cada
dotação/autorização de despesa.
8.1.5) quanto à autonomia:
a) maior autonomia e responsabilidade para os Chefes de Posto, em relação ao planejamento de
despesas e à alocação de recursos.
8.2) quanto à escrituração das dotações, determinar ao MRE que:
a) adote as medidas necessárias para que todos os postos no exterior utilizem exclusivamente o
Sistema de Administração dos Postos — ADMP, ou outro que vier a sucedê-lo, nas tarefas de
administração, contabilização e prestação de contas de seus recursos financeiros, com vistas a
propiciar economia de tempo na execução desses afazeres, maior confiabilidade e uniformidade
no tratamento desses dados.
8.3) quanto à devolução de impostos, determinar ao MRE que:
a) aperfeiçoe a sistemática de execução e controle da devolução de impostos, estudando a
possibilidade de estabelecer a obrigatoriedade da realização de lançamentos contábeis, em contas
específicas, dos tributos restituíveis pagos em cada despesa dos postos, a título de crédito
tributário, o que constitui prática correntemente conhecida pelos profissionais da Contabilidade,
não se configurando tarefa dificil, especialmente com o auxílio dos recursos da informática já
disponíveis no mercado, podendo, ainda, tal mecanismo ser incluído no Sistema ADMP, em
futura remodelação, fixando o prazo de 180 dias para o relato das providências adotadas ao TCU,
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uma vez que determinação semelhante constou da Decisão n° 418/95 — TCU/Plenário — itens
8.1.2.1 e 8.1.2.2;
b) alerte os Chefes dos Postos para as vantagens da realização de permutas de veículos usados por
novos, após vencido o período de carência para alienação sem cobrança de tributos, o que
possibilita, na maioria dos casos, a renovação da frota sem ônus para o erário brasileiro e, como
conseqüência, a redução dos custos de manutenção das viaturas oficiais.
8.4) quanto à descentralização de recursos para os postos do Itamaraty no exterior, determinar ao
MRE que:
realize estudos visando avaliar a conveniência da gradual transferência das atribuições do
Escritório Financeiro em Nova Iorque para unidade localizada em Brasília, com vistas a reduzir os
custos envolvidos na sistemática de repasse de recursos para os postos no exterior, devendo
comprovar, perante o TCU, no prazo de 180 dias, a eventual inviabilidade dessa solução
(determinação constante da Decisão n° 418/95 — TCU/Plenário — item 8.2.1);
avalie a possibilidade de realizar o pagamento do pessoal local na mesma data em que ocorre o
dos integrantes do Quadro Permanente;
ajuste o cronograma de desembolsos às necessidades reais dos postos, com o objetivo de evitar
atrasos no repasse de recursos para os postos, notadamente nas dotações Manutenção de
Chancelaria e Residência Diplomática;
8.5) quanto às compras e contratações realizadas pelos postos, determinar ao MRE que:
a) apresente ao TCU, no prazo máximo de 180 dias, o resultados das providencias adotadas em
cumprimento às disposições contidas no art. 123 da Lei n.° 8.666/93, bem como nas Decisões
Plenárias Sigilosas desta Corte de n°s 009/95 (item 8.1.1, letra "b"), 272/96 (item 8.1.11) e 878/97
(itens 8.2.8, 8.4.3, 8.5.7 e 8.7.3).
8.6) quanto aos serviços consulares, determinar ao MRE que:
prepare os servidores que atuam nesse importante setor, deles exigindo domínio da língua
portuguesa, bem como treinando-os para o exercício de um qualificado atendimento ao público;
promova estudos com vistas a identificar as medidas necessárias à modernização dos métodos até
então utilizados para o controle de arrecadação e de prestação de contas da Renda Consular,
especialmente no que tange à substituição das anacrônicas estampilhas por método informatizado
mais moderno, eficiente e seguro, providência já recomendada pelo TCU há mais de 4 anos
(Decisão TCU n° 649/94 — Plenário), sem que qualquer providência haja sido apresentada,
fixando-se o prazo de 180 para o encaminhamento dos resultados desse estudo ao TCU;
estude a possibilidade de autorizar os postos arrecadadores a reterem parte dos recursos
arrecadados para os fins acima expostos e outros que o Ministério julgar convenientes, alterando,
se for preciso, a legislação específica sobre a matéria, sem prejuízo das precauções contábeis para
a manutenção de um efetivo controle sobre os valores arrecadados e a sua destinação,
encaminhando resultados desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias;
avalie a conveniência de reformular o comando emanado pelo item 322 do Guia de Administração
dos Postos - GAP, no sentido de restituir à discricionariedade de cada posto a decisão sobre os
horários e períodos de atendimento ao público, observadas as peculiaridades de cada local e os
parâmetros de razoabilidade e de bom atendimento esperados de qualquer serviço público;
estimule a atuação dos consulados honorários atualmente existentes, prestigiando suas ações,
acompanhando o seu funcionamento, incentivando a ampliação do relacionamento bilateral nos
mais diversos campos, com ênfase na intensificação do intercâmbio comercial, avaliando os
resultados produzidos, para, inclusive, criar novos postos e, em determinados casos, providenciar
a substituição dos cônsules eventualmente inoperantes;
estude alternativas para a modernização da sistemática de emissão de vistos, levando em
consideração as ponderações constantes deste Relatório, como a utilização de equipamentos e
sistemas informatizados, objetivando o aumento de eficiência, e da segurança contra fraudes e
falsificações, bem como a redução dos custos envolvidos nessas rotinas, encaminhando resultados
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desses estudos ao TCU no prazo de 180 dias, uma vez que determinação semelhante constou da
Decisão n° 583/95 — TCU/Plenário — item 8.5.2, letra "g".
8.7) quanto à Promoção Comercial e Turística, recomendar ao MRE que:
reoriente a atuação dos Serviços de Promoção Comercial, tirando-os da postura passiva em que se
encontram e colocando-os como efetivos centros de intermediação entre o produtor nacional e o
importador local, devendo, para tanto, ser integrados por funcionários capacitados para a
prospecção de mercado e para a identificação de oportunidades, sob a orientação, supervisão e
avaliação de profissionais da carreira diplomática, buscando-se, se necessário, apoio junto ao
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e, oportunamente, ao Ministério da Produção, que o
governo anuncia irá criar;
reavalie, em conjunto com as autoridades econômicas brasileiras, a política de descentralização de
recursos para as representações diplomáticas, no sentido de propiciar as condições mínimas para o
exercício de suas atribuições relativas à promoção comercial, sob pena de tornarem-se cada vez
menos eficazes no desempenho desse impoilante mister;
realize estudos, se ainda não os fez, para identificar o impacto dos investimentos realizados da
elaboração e divulgação dos manuais da série "Como Exportar para ..." no comportamento das
exportações brasileiras.
envide esforços para a realização de ações de promoção turística de nosso país, em conjunto com
agências governamentais e privadas relacionadas a área, a exemplo da Embratur, da Abav etc.
8.8) quanto aos acervos bibliográficos dos Postos, determinar ao MRE que:
a) realize estudos com o objetivo de implantar um sistema de especialização das bibliotecas, bem
como examine a possibilidade de doar as obras que não são adequadas às funções desenvolvidas
pelos postos para outras instituições, tais como universidades e bibliotecas públicas, fixando o
prazo de 180 dias para o encaminhamento dos resultados desses estudos ao TCU.
8.9) quanto à viabilidade, ao planejamento e à avaliação do desempenho dos postos, determinar ao
MRE, fixando o prazo de 180 dias para o cumprimento, que:
realize estudos com vistas a estabelecer padrões de desempenho que possibilitem a avaliação dos
resultados dos postos, bem como da relação custo-benefício na aplicação de recursos humanos e
orçamentários nas diversas unidades do serviço exterior, que poderá subsidiar a análise da
viabilidade da instalação de novos postos ou da manutenção dos já existentes, respeitadas as
motivações de ordem política, cultural e estratégico-militar (determinação já contida no item 8.1.1
letra "h" da Decisão n° 009/95 - TCU- Plenário — Sigilosa, da relatoria do Ministro Carlos Átila);
estude a viabilidade de instituir a obrigatoriedade de que os postos, ao final de cada ano, elaborem
plano de ação para o exercício seguinte, especificando seus objetivos e metas, com vistas a
possibilitar o acompanhamento e a avaliação de seu desempenho, tanto por parte dos gestores,
como da Administração Central do MRE e dos órgãos de controle (determinação constante da
Decisão n° 537/93 — TCU/Plenário, item 8.1 — letra "h" — Relator Ministro Ademar Ghisi);
realize estudo com o objetivo de avaliar o atual sistema de cumulatividade de representações, em
especial dos postos objeto desta auditoria, com vistas a otimizar o aproveitamento dos postos
existentes.
8.10) quanto à política de imigração, recomendar ao MRE que:
a) avalie, em coordenação com os Ministérios da Ciência e Tecnologia — MCT, da Educação e do
Desporto — MEC, do Trabalho — MTb e com outras agências governamentais ou privadas
interessadas no tema, a possibilidade de elaboração de uma política de imigração de cidadãos dos
países em fase de transição do socialismo para o capitalismo, a exemplo da Ucrânia, restrita a
profissionais de alta especialização, de que o Brasil seja carente, possibilitando o aproveitamento
de sua disponibilidade, a custo relativamente baixo, para trabalhar em projetos empresariais ou em
universidades e centros de pesquisa brasileiros.
8.11) quanto à ajuda humanitária às vítimas do acidente nuclear de Chernobyl, recomendar ao MRE
que:
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a) estude a viabilidade de desenvolver, em parceria com instituições médicas brasileiras públicas e
privadas, bem como com a comunidade de descendentes de ucranianos no Brasil, programa de
auxílio humanitário às vítimas daquele acidente, como forma de proporcionar-lhes melhor
qualidade de vida.
8.12) Quanto ao intercâmbio e à divulgação cultural do Brasil, recomendar ao MRE que:
envide esforços, em conjunto com os Ministérios da Educação e do Desporto - MEC e da Cultura
- MinC, e com instituições do tipo da Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, Fundação Bienal de São Paulo, Museus de Arte Moderna de São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, Orquestras Sinfônicas e Teatros Municipais do Rio de
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, entre outros, para melhorar a divulgação da cultura brasileira no
exterior, por intermédio da atuação dos Postos diplomáticos, que poderiam passar pelo incentivo à
criação de Cátedras de Estudos Brasileiros, ou pela melhor articulação com instituições similares
já existentes, a exemplo do Centro de Estudos Ibero-Americanos, em Helsin.ki, o que se poderia
dar a baixo ou nenhum custo para o Tesouro Nacional, se realizado com o patrocínio de
empresários brasileiros;
efetue estudos, juntamente com o Ministério da Cultura - MinC e o Ministério da Educação e do
Desporto - MEC, com o objetivo de otimizar as ações destinadas à ampliação do intercâmbio
cultural com os países em que Brasil mantém postos diplomáticos;
estude a viabilidade de criação de home pages na Internet, no âmbito de cada posto, com o
objetivo de divulgar dados e informações acerca do Brasil no exterior, a exemplo do site das
Embaixadas do Brasil em Washington e em Londres.
8.13) quanto aos programas de auxílio ao desenvolvimento, recomendar ao MRE que:
a) adote providências, por intermédio das Embaixadas, em articulação com o Ministério do
Planejamento, entre outros, para o aproveitamento efetivo, por parte do Brasil, das oportunidades
de participação, como beneficiário, dos programas de auxílio ao desenvolvimento de países do
terceiro mundo oferecidos por governos de países desenvolvidos, a exemplo da Finlândia.
8.14) Em relação à Embaixada do Brasil em Helsinki, determinar ao MRE que:
estude a possibilidade de reforçar os recursos humanos alocados ao Posto, máxime da carreira
diplomática, tendo em vista o prolongado afastamento de um dos dois únicos servidores dessa
categoria ali lotados, com prejuízo para as atividades finalísticas do serviço;
informe a este Tribunal, após finda a prorrogação de afastamente autorizada pela SERE, a
situação funcional da Auxiliar Administrativa Katarina Pusa, de origem finlandesa, admitida em
02.01.1997 e afastada de suas atividades desde 04.03.1998 para participar de curso promovido
pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, com duração prorrogada até 31.12.1998;
avalie a viabilidade da cessão do veículo automotor excedente no Posto, ante sua declarada
ociosidade, a unidade que esteja enfrentando dificuldade para aquisição desse meio de locomoção,
ou ainda sua alienação, caso inviável a hipótese anterior;
adote as medidas necessárias à assinatura ou ao aditamento dos contratos de trabalho das
Auxiliares Administrativas Nina Rintanen e Ulla Kristiina Hiltunen, de nacionalidade finlandesa,
medida necessária para a permanência das funcionárias nos quadros da Embaixada;
oriente o Posto para que realize procedimentos licitatórios, ainda que simplificados, para a
aquisição de material de consumo e permanente, como forma de garantir a observância dos
princípios constitucionais e legais da despesa pública, notadamente os da eficiência, da
prevalência do interesse público, da impessoalidade e da isonomia, conforme já reiteradamente
determinado pelo TCU;
O avalie a oportunidade de viabilização de convênios entre instituições de ensino brasileiras e
finlandesas, a exemplo da oferta efetuada pelo Centre for International Mobility — CIMO,
vinculado ao Ministério da Educação daquele país;
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adote providências visando estabelecer a adequada segregação de funções nas atividades relativas
à execução orçamentária e financeira, contábil e de tesouraria do Posto, notadamente quanto à
escrituração contábil e à efetivação de pagamentos;
oriente o Posto para que institua termo de responsabilidade pela guarda e utilização do material
permanente existente em cada setor da unidade;
cobre do Posto a remessa, à SERE, do Mapa de Acompanhamento da Execução Orçamentária —
MAEOR no prazo estabelecido no item 152 do - GAP;
8.15) Em relação à Embaixada do Brasil em Kiev, determinar ao MRE que :
informe este Tribunal sobre o deslinde da questão relacionada ao andamento dos contratos de
locação dos imóveis da Chancelaria e da Residência do Embaixador, tendo em vista as
dificuldades encontradas pelo Posto na prorrogação das referidas avenças, conforme detectado
pela Equipe;
faça gestões junto ao Governo do Distrito Federal e à Companhia Imobiliária de Brasília Terracap, com vistas a verificar a viabilidade do condicionamento da doação de terreno para a
instalação da Embaixada da Ucrânia em Brasília à concessão de beneficio equivalente ao Governo
brasileiro para a instalação de nossa representação diplomática naquele país, o que poderá trazer
grande economia ao Tesouro Nacional, além de ensejar a solução definitiva do problema
enfrentado por aquela Embaixada, medida que poderia ser estendida a outros casos similares;
promova esforços no sentido de suprir as necessidades do Posto com recursos humanos em
número bastante para o desempenho de suas atribuições, na busca da otimização dos trabalhos
afetos à Embaixada, bem como para garantir aos diplomatas ali lotados o exercício do direito às
saídas quadrimestrais asseguradas pela legislação e recomendadas, também, por questões de
saúde;
envide esforços junto aos setores governamentais e privados envolvidos na Comissão Mista
Brasil-Ucrânia, no sentido de viabilizar o início dos trabalhos previstos, entre os quais a discussão
e possível assinatura de acordos nas áreas de proteção e promoção de investimentos, espaço
exterior, bitributação, trabalho de dependentes de diplomatas e cooperação científica, técnica e
tecnológica, dado o grande interesse desses temas para o desenvolvimento científico e tecnológico
do Brasil, bem como as excelentes oportunidades de negócios e de cooperação mútua que se
apresentam;
adote providências visando estabelecer a adequada segregação de funções nas atividades relativas
à execução orçamentária e financeira, contábil e de tesouraria do Posto, notadamente quanto à
escrituração contábil e a efetivação de pagamentos;
oriente o Posto para que institua termo de responsabilidade pela guarda e utilização do material
permanente existente em cada setor da unidade;
cobre do Posto a remessa, à SERE, do Mapa de Acompanhamento da Execução Orçamentária —
MAEOR no prazo estabelecido no item 152 do Guia de Administração dos Postos-GAP;
estude, em conjunto com o Ministério da Cultura - MinC e o Governo do Paraná, a viabilidade da
instalação, possivelmente no âmbito de uma universidade ucraniana, de uma cátedra de estudos
brasileiros, com o apoio de empresários e da comunidade ucraniana no Brasil, identificando as
gestões necessárias para sua concretização, e considerando a sugestão do nome Clarice Lispector
para esse futuro centro de estudos, pelos motivos expostos no relatório.
8.16) Em relação à Embaixada do Brasil em Ancara, determinar ao MRE que :
adote providências destinadas a implementar o Acordo de Cooperação Comercial, Econômica e
Industrial assinado com a Turquia;
realize gestões com vistas a agilizar, no Congresso Nacional, a apreciação dos Acordos de
Cooperação nos Setores Turístico, Cultural e Educacional, assinado com a Turquia, caso ainda
não tenha apreciado a matéria;
oriente a Embaixada no sentido de que implemente controle confiável da utilização dos veículos
e do consumo de combustível (determinação constante da Decisão n° 583/95 — TCU/Plenário,
item 8.5.3, letra "c" — Relator Ministro Iram Saraiva);
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analise, juntamente com o Ministério da Cultura - MinC, Ministério da Educação e do Desporto MEC e Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, as propostas de acordos institucionais para
intercâmbio cultural entre a "Middle East Technical University", de Ancara, e a Universidade de
Brasília, bem como entre a "Universidade Çukorova", de Adana, e a Universidade de São Paulo,
comunicando o resultado às autoridades turcas;
realize gestões, em conjunto com o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo - MICT e o
Ministério da Fazenda - MF, junto a associações empresariais brasileiras, a fim de que seja
realizado estudo de viabilidade de criação da Associação Comercial ou da Câmara de Comércio
Brasil-Turquia;
O avalie a oportunidade de estabelecer parcerias com a iniciativa privada para incentivar a criação,
preferivelmente no âmbito de universidade local, de uma cátedra ou centro de estudos brasileiros
na Turquia.
8.17) Em relação à Embaixada do Brasil em Atenas, determinar ao MRE que:
exija do Posto a adoção de controle eficaz da utilização dos veículos (determinação constante da
Decisão n° 583/95 — TCU/Plenário, item 8.5.3, letra "c" — Relator Ministro Iram Saraiva);
oriente o Posto para que promova ações destinadas à aproximação entre os empresários gregos e
brasileiros, a exemplo de visitas de delegações de produtores brasileiros aos negociantes locais;
avalie a oportunidade do estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada para incentivar a
criação, preferivelmente no âmbito de universidade local, de uma cátedra ou centro de estudos
brasileiros na Grécia;
estude, em conjunto com o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo - MICT a possibilidade
de realização de parcerias com armadores gregos, no processo de reestruturação dos estaleiros
brasileiros;
promova as ações necessárias a agilizar a ratificação do Acordo de Cooperação no Setor de
Turismo com o Governo Grego;
O oriente o Posto no sentido de recolher o saldo existente na dotação "Imóveis" a cada prestação de
contas, como determina o item 37 do GAP;
exija do Posto, a cada prestação de contas, o Relatório de Gestão dos Recursos da Dotação
"Despesas não Recorrentes — NR", conforme determina o item 65 do GAP;
oriente o Posto a implementar controle eficaz dos gastos em espécie;
exija do Posto, a cada prestação de contas, cópia do documento de conciliação bancária,
conforme as Decisões TCU-Plenário ri% 48/92, 9/95, 418/95 e Decisão Sigilosa TCU-Plenário n°
272/96;
j) estude a viabilidade de conceder ao Posto os recursos necessários para a aquisição dos
equipamentos necessários ao Setores de Promoção Comercial e Comunicações, conforme
discriminado neste Relatório.
8.18) recomendar ao MRE a adoção na política de pessoal do órgão, de um mecanismo de incentivos
ao exercício de funções em postos considerados de pouca atratividade, de forma a assegurar o preenchimento
das vagas existentes nessas repartições;
8.19) recomendar ao MRE que incentive, por meio de sua Assessoria Parlamentar, a criação e o
funcionamento de grupos parlamentares bilaterais, com vistas a melhorar o relacionamento externo do país
nos âmbitos econômico, político e cultural, entre outros;
8.20) sugerir ao MRE que avalie a conveniência de divulgar, por meio da Embaixada em Atenas,
junto às autoridades locais, o trabalho realizado por profissionais brasileiros ligados à área de engenharia de
transporte na solução de problemas urbanos, notadamente os relacionados ao tráfego nas grandes cidades,
como forma de cooperar com o equacionamento de problemas similares naquele país;
8.21) reiterar a determinação constante do item 8.1.2, letra "c", da Decisão n° 9/95 — TCU — Sigilosa,
relativa à coordenação das ações das repartições públicas no exterior;
8.22) recomendar ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal —
MMA que se articule com a Embaixada do Brasil em Kiev, a fim de inteirar-se das tecnologias nas áreas de
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transposição de águas de rios e de irrigação, cuja disponibilidade e custo podem recomendar a cooperação
entre a Ucrânia e nosso país;
8.23) recomendar à Presidência do Banco do Brasil que, em conjunto com o Ministério da Fazenda MF, avalie a conveniência e a viabilidade de abrir escritório daquela instituição em Istambul;
8.24) determinar à 3 a SECEX que promova o acompanhamento das recomendações acima, bem como
do cumprimento dos prazos estabelecidos para a efetivação de estudos, dando notícia dos resultados desse
monitoramento na instrução das contas do Escritório Financeiro de Nova Iorque, ou de unidade que vier a
sucedê-lo, nas contas dos postos do MRE no exterior relativas ao exercício de 1999, às quais este processo
deverá ser oportunamente juntado;
8.25) incluir o presente Relatório, bem como o Voto e a Decisão que vierem a ser adotados, na
próxima edição da publicação "Auditorias do Tribunal de Contas da União", na forma prevista no art. 4 0 da
Resolução TCU n° 81/97;
8.26) Encaminhar cópia do presente Relatório, bem como do Voto e da Decisão que vierem a ser
adotados, às seguintes autoridades, para conhecimento e adoção das providências cabíveis:
Presidente da República;
Vice-Presidente da República;
Presidente do Senado Federal;
Presidente da Câmara dos Deputados;
Presidentes das Comissões de Relações Exteriores, de Orçamento, de Fiscalização Financeira e
Controle, de Economia e Finanças, de Educação e Cultura e de Trabalho das Casas do Congresso
Nacional;
O Ministro de Estado das Relações Exteriores;
Ministros de Estado da Administração e Reforma do Estado, da Aeronáutica, da Ciência e
Tecnologia, da Cultura, da Educação e do Desporto, do Exército, da Fazenda, da Marinha, do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, das Minas e Energia, do
Planejamento e da Saúde;
Governador do Estado do Paraná;
Presidente do Banco do Brasil S/A;
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco — Codevasf;
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; e
1) Presidente da Petrobrás — Petróleo Brasileiro S/A.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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MARCOS VINICI VILAÇA
Ministro-Rei tor
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GRUPO 1- CLASSE V — PLENÁRIO
TC — 650.259/97-1 c/ 05 volumes
NATUREZA: Relatório de Inspeção
ENTIDADE: Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania/SC
RESPONSÁVEIS: Péricles Luiz Medeiros Prade e Wilson Pazini
EMENTA: Relatório de Inspeção na Secretaria de Justiça de Santa
Catarina originada de representação formulada pela SECEX/SC.
Irregularidades no contrato de construção do Complexo Penitenciário
de São Pedro de Alcântara/SC. Audiência dos responsáveis. Fixação
de prazo para o exato cumprimento da Lei. Determinação ao
Ministério da Justiça para que se abstenha de repassar recursos
enquanto perdurarem as irregularidades. Autorização para realização
de nova inspeção objetivando a quantificação do débito relativo às
parcelas pagas e posterior transformação em tomada de contas
especial no caso de não se proceder à compensação dos valores pagos
à maior. Determinação à CISET/MJ para que avalie a eficácia da
atuação do Departamento Penitenciário Nacional na execução dos
convênios a seu encargo nas próximas contas do referido
Departamento. Notificação de instauração de Inquérito Civil Público
pelo Ministério Público. Envio de cópia da Decisão Relatório e Voto
ao titular da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do
Ministério Público.

•

Trata o presente processo de inspeção realizada em virtude de representação formulada pela
SECEX/SC motivada por denúncias veiculadas na imprensa de Santa Catarina (Diário Catarinense,
20.08.1997) versando sobre possíveis irregularidades na construção do Complexo Penitenciário da
Grande Florianópolis/SC.
Segundo a equipe de inspeção, "o certame licitatório transcorreu dentro das normas
estabelecidas pela Lei n° 8.666/93, com critérios objetivos de julgamento e análise minuciosa dos
recursos interpostos pelos licitantes, incluindo solicitações da Comissão de Licitação de pareceres
técnicos a Órgãos especializados como a Secretaria da Fazenda e Junta Comercial.
Encerrado o procedimento licitatório com sua homologação, o objeto licitado foi
adjudicado à Empresa vencedora (Construtora Espaço Aberto) em 26. 12.1994.
O Contrato foi assinado em 08.05.1995, ainda sem fonte de custeio, a qual somente surgiria
em 1996, com a celebração do Convênio n° 017/96 entre a União, por intermédio do Ministério da
Justiça, e o Estado de Santa Catarina. Nessa época o Sistema Penitenciário do Estado encontrava-se
subordinado à recém-criada Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, que, além de assinar o
contrato, passou a administrar a construção do presídio."
A Unidade Técnica considerou a celebração do contrato sem fonte de custeio uma falha
formal, tendo em vista que "a assinatura de um convênio é cercada de procedimentos burocráticos, os
quais, embora necessários, dificultam a Administração, levando o administrador, em determinadas
circunstâncias, a antecipar etapas (embora irregularmente), como no presente caso."
Entretanto, analisando o Contrato firmado entre o Estado de Santa Catarina e a Construtora
Espaço Aberto Ltda, a Unidade Técnica constatou a existência de irregularidade na Cláusula Segunda,
abaixo reproduzida, uma vez que inexistiam fatos que justificassem a reformulação da proposta de preços
da licitante vencedora, quando da assinatura do referido contrato.
"O valor global do presente contrato é de R$ 13.119.664,45 (treze milhões, cento e
dezenove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referido ao mês de julho
de 1994, sendo composto pelos valores de:
MIN-HGS-455 \ C:DOCUMENTOS \DOCS-65025997
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A) R$ 7.373.194,64 (sete milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e noventa e quatro
reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao reajuste do valor base de janeiro de 1994, (B) CR$
2.766.243.096, 34 (dois bilhões, setecentos e sessenta e seis milhões, duzentos e quarenta e três mil,
noventa e seis cruzeiros reais e trinta e quatro centavos) para 1° de julho de 1994 e convertido
paraReal,e (C) R$ 5.746.449,81 (cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta
e nove reais e oitenta e um centavos), relativos à recomposição do equilíbrio econômico/financeiro, teor
do inciso II, letra 'd' do art. 65 da Lei n° 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei n°8.833/94,
considerando apenas o valor referente à recomposição com base no mês de março de 1995, adicionando
o citado valor para compor o preço de 1° de julho de 1994."
Diante dos resultados da inspeção determinei a realização de audiência para que
apresentassem razões de justificativa o Sr. Péricles Luiz Medeiros Prade, ex-Secretário de Estado de
Justiça e Cidadania de Santa Catarina pela assinatura do contrato para a construção do Complexo
Penitenciário da Grande Florianópolis com a empresa Construtora Espaço Aberto Ltda, em 08.05.1995,
cuja cláusula Segunda — valor e dotação — estabelece o valor de R$ 5.746.449,81 como recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro, sem a existência de fato concreto que justificasse essa recomposição
(Lei n° 8.666/93, art. 65, II, alínea "d"), descumprindo o art. 40, IX da Lei n° 8.666/93, que prevê o
reajuste das propostas apenas com a aplicação dos índices previstos no Edital de Licitação e o Sr. Wilson
Pazini, Secretário de Estado de Justiça e Cidadania de Santa Catarina pela manutenção do citado
contrato;
Simultaneamente determinei a realização de diligência junto ao Departamento Penitenciário
Nacional da Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça para que se pronunciasse acerca da aprovação
da prestação de contas do Convênio n° 17/96 firmado com o Governo do Estado de Santa Catarina para a
construção do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis, tendo em vista as seguintes
irregularidades contidas no respectivo contrato:
previsão de reajuste da proposta inicial da licitante vencedora no valor de R$ 5.746.449,81,
a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, sem menção a um fato concreto que o
justificasse e sem a apresentação de justificativa (Lei n° 8.666/93, art. 65, II, alínea "d");
- previsão de reajuste da proposta inicial, a título de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, no ato da assinatura do contrato, já que tal recomposição constitui-se em alteração de contrato
preexistente (Lei n° 8.666/93, art. 65, caput);
previsão de reajuste da proposta inicial da licitante vencedora não baseada em índices de
reajuste previstos no Edital de Licitação (Lei n° 8.666/93, art. 40, XI).
A análise das respostas dos responsáveis às respecitvas audiências e diligência foi analisada
pela Unidade Técnica da seguinte forma:
"1. INTRODUÇÃO
Trata-se da análise das respostas à audiência-prévia e diligência procedidas
1.1.
diante da constatação de irregularidades observadas na construção do Complexo Penitenciário da
Grande Florianópolis, localizado no município de São Pedro de Alcântara. Inicialmente, faz-se um breve
resumo das irregularidades constatadas, procedendo-se, em seguida, à análise das respostas dos
responsáveis.
IRREGULARIDADES
2.
2.1. O Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara está sendo construído com
recursos do governo federal, repassados por intermédio do Ministério da Justiça, e do governo estadual,
através da Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania (Convênio n° 17/96; fls. 288/297, Vol. II). Os
procedimentos ligados à licitação foram objeto de análise na instrução de fls. 18/23.
Verifica-se que a proposta da empresa Espaço Aberto, no valor de CR$
2.2.
2.766.243.096,34, foi declarada vencedora da Concorrência n° 09/93 (fls. 90, Vol. I). Este valor refere-se
ajaneiro de 1994, data da apresentação das propostas.
2.3. Em maio de 1995, foi assinado o contrato com a empreiteira retromencionada,
pelo valor de R$ 13.119.644,45 (fis. 99/104, Vol. I), referente a julho de 1994, montante equivalente ao
somatório dos valores R$ 7.373.194,64 e R$ 5.746.449,81. Destes, verifica-se que apenas o primeiro
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acha-se em conformidade com o procedimento licitatório, sendo o segundo desprovido de qualquer
justificativa aceitável, conforme ficará evidenciado neste relatório.
O valor de R$ 7.373.194,64 é obtido pelo reajuste dos CR$ 2.766.243.096,34,
2.4.
referentes à proposta em janeiro de 1994, até a data de julho do mesmo ano, utilizando-se o INCC
(índice Nacional de Custos da Construção Civil), da FGV (Fundação Getúlio Vargas), divulgado na
Coluna 35 (Edificações), da revista 'Conjuntura Econômica', também da FGVI O valor obtido já está
em Reais, pois concomitantemente ao reajuste, procedeu-se à conversão para a nova moeda vigente no
país a partir de 1° de julho de 1994.
2.5. O reajustamento do valor da proposta, conforme descrito no parágrafo anterior,
acha-se em perfeita consonância com o Capítulo 12 (fls. 25, Vol. I) do Edital de Concorrência n° 009/93
(fls. 05/69, Vol. I), que prevê a aplicação do INCC da FGV desde o mês da apresentação da proposta até
o mês da realização dos serviços.
Por sua vez, o valor de R$ 5.746.449,81 foi adicionado ao contrato a título de
2.6.
suposta recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, utilizando-se como embasamento legal a
alínea 'd', do inciso II, do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
O referido dispositivo legal preconiza, in verbis:
2.7.
'Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
11-por acordo das partes:
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contrato e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratuaL' (grifo nosso).
2.8. Inicialmente, cabe observar que o referido artigo contempla uma situação na qual
preexiste o contrato. No caso em tela, procedeu-se à recomposição de preços previamente à assinatura
do contrato, ensejando a primeira irregularidade. Contudo, ainda que se considere aceitável a
recomposição de preços antes da assinatura do contrato, é imprescindível haver fatos concretos que a
justifiquem. O mencionado ditame legal é bastante claro quanto à excepcionalidade dos fatos que
poderiam ensejar uma recomposição de preços. Tais fatos, conforme será demonstrado neste relatório,
não existiram.
Nos subitens '2.10' a '2.16', a seguir, demonstram-se os passos adotados pela
2.9.
Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania para obter o valor recomposto (fls. 18/21, Vol. II).
2.10. Tomou-se o valor da proposta vencedora, datada de 26 de janeiro de 1994,
reajustado até o mês de março de 1995, com base na variação do INCC da FGV no período (745%).
Dessa forma, obteve-se o valor de R$ 8.513.090,53 2
2.11. Sobre este preço, já reajustado pelo INCC da FGV, foi aplicado um percentual de
74,65% à titulo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que inexistia até então.
A construtora por ocasião da assinatura do contrato simplesmente atribuiu novos preços aos diversos
itens que compõem a planilha de preços, chegando, dessa forma, ao valor de R$ 14.867.847,88 (R$
8.513.090,53 X 1,7465).
.

•

Neste relatório, sempre que for mencionado 'INCC da FGV, está sendo feita referência aos índices de custo da construção
civil constante da Coluna 35, entitulada 'Edificações', da Revista Conjuntura Econômica.
2 A memória de cálculo apresentada pelos responsáveis aplicou erroneamente o percentual de 15,46% referente à variação do
INCC entre julho de 1994 e março de 1995. Com a aplicação do percentual correto (15,29%), o valor da proposta corrigida até
março de 1995 seria de R$ 8.501.437,41 (vide itens '3' e '7' da memória de cálculo às fls. 19, Volume II e nota de rodapé n°03,
deste relatório).
MIN-HGS-455\ C DOCUMENTOS \DOCS-65025997
3

256

c em=

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

c9. (56499

Sectetada do PlenádO

2.12. As planilhas de quantitativos e preços unitários estão divididas em 3 grandes
grupos: movimentação de terra, edificações e instalações ( hidráulicas, elétricas e equipamentos). A
média dos reajustes aplicados em cada um dos grupos acha-se distribuída conforme a seguir:

Tabela n° 01: 'Atualiza ão' procedida para posterior recomposição de preços
Valor da Proposta
base Março/1995 (*)
(fls. 73/89, Vol. II)
1.353.657,40
Movimentaç. de Terra
5.844.405,19
Edificações
1.315.027,94
Instalações
8.513.090,53
TOTAL
(*) Preços já corrigidos pelo INCC da FGV.

Preços atualizados
base Março de 1995
(fls. 90/106, Vol. II)
2.181.770,61
10.477.849,62
2.208.227,65
14.867.847,88

% de aumento além
do INCC da FGV
61,18%
79,28%
67,92%
74,65% '

2.13. Verifica-se que o valor de R$ 5.746.449,81, injustcadamente adicionado ao valor
da proposta vencedora, quando da assinatura do contrato, foi obtido da seguinte forma: tomou-se o
valor R$ 14.867.847,88 (Tabela n° 01) e subtraíram-se R$ 9.121.398,07. Este último valor, segundo os
responsáveis, refere-se à estimativa de custos do orçamento utilizado pela Administração no processo
licitatório, corrigido pelo INCC da FGV até o mês de março de 1995 (fls. 20, Vol. II).
2.14. A seguir, transcrevemos parte do item n° 07 e n° 08 da memória de cálculo
apresentada pela Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania/SC (fls. 21, Vol. II):
'Obs.:
Como a Construtora estabeleceu seu preço atual em R$ 14.867.847,88 e considerando que
o orçamento da obra, feito pelo Estado para fins de licitação foi de R$ 9.121.398,07 - utilizou-se estes
valores mais favoráveis para efeito de recomposição econômico -financeiro na forma seguinte:
Preço atual da Construtora

Preço reajustado pelo Estado

Diferença a considerar
=
5.746.449,81

9.121.398,07

14.867.847,88

8-Com osi ão Final do Preço
Valor Julho/94 preço
em reais

Diferença
da
composição preço

Total preço
Contrato

recomposto

p/ efeito

de

+
7.373.194,64

5.746.449,81

13.119.644,45

2.15. Além da ilegalidade da adição do valor de R$ 5.746.449,81 ao valor da proposta
já reajustada (R$ 7.373.194,64), a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania cometeu uma
irrefularidade adicional ao somá-lo nominalmente com data base de julho de 1994, conforme cláusula
segunda (fls. 99, Vol. II) do contrato, in verbis:
'CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR E DOTAÇÃO
O valor global do presente contrato é de R$ 13.119.644,45 (treze milhões, cento e dezenove
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referido ao mês de julho de 1994,
' (grifo no original).
2.16. Dessa forma, os R$ 5.746.449,81, na própria data em que foram calculados
(março de 1995), representavam R$ 6.625.081,99. Este valor corresponde aos R$ 5.746.449,81
acrescidos de R$ 878.632,18 correspondentes à variação de 15,29%3 do INCC da FGV de julho de 1994
a março de 1995.
2.17. Cabe destacar que o valor contratado de R$ 13.119.644,45 (base julho/94),
correspondia a R$ 19.728.038,884, em outubro de 1996. Dessa forma, o valor de R$ 5.746.449,81
(115,129 ÷ 99,8582 — 1) x 100= 15,29% (Vide índices fls. 17, Vol.V).
R$ 13.119.644,45x 1,503702 (Vide fls. 17e 19, Vol.V).
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(julho/94), ilegalmente acrescentado ao valor do contrato, representa umprejuízo potencial ao Erário de
R$ 8.640.949,51 5 (base outubro/96).
2.18. Em pesquisa realizada no SIAFI, constatou-se que os recursos federais liberados,
para a obra em questão, através do Convênio n° 17/96, totalizaram R$ 1.506.400,00, até o dia 30/07/98
(Convênio n°17/96, de 29/10/96, às fls. 288/297, Vol. II; Primeiro Termo Aditivo, datado de 31/12/96, às
fls. 21/23, Vol. V; Ordens Bancárias n° 960B00107 e 970B00010 ambas da UG 200013 Gestão 20908).
3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS RESPONSÁVEIS
Os responsáveis foram ouvidos em audiência-prévia (fis. 32/33) quanto à
3.1.
assinatura de contrato com acréscimo de R$ 5.746.449,81 ao valor licitado já reajustado, sem fato
concreto que o justificasse, conforme despacho exarado pelo Exm°. Sr. Ministro-Relator Humberto
Guimarães Souto (fls. 30). Foram ouvidos os Srs. Wilson Pazini, atual Secretário da Justiça e Cidadania
de Santa Catarina (fls. 32) e Péricles Luiz Medeiros Prade, ex-Secretário da mencionada Secretaria de
Estado (fls. 33).
3.2. Na mesma ocasião, diligenciou-se ao Chefe do Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN, do Ministério da Justiça, Sr. Sérgio Seabra Santiago (fls. 31) para que se
pronunciasse acerca da aprovação da prestação de contas do Convênio n° 17/96 (fls. 304/305, Vol. II),
haja vista as irregularidades apontadas.
Inicialmente, analisaremos a resposta do Sr. Péricles L. M Prade, responsável
3.3.
que, em nome da Secretaria da Justiça e Cidadania, assinou o contrato (99/104, Vol. I) com a empresa
Espaço Aberto incluindo a recomposição ora questionada.
Responsável:
3.4.
'Observo inicialmente, que o oficio se refere a reajuste e à recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro como se se tratasse de situações idênticas.
Pondera-se, no entanto, que ambos institutos são disciplinados por leis distintas, sendo, via
de conseqüência, distintos também os respectivos objetos dos textos normativos. É que a lei 8880/94
versa reajuste de valores por índice-preço, compreendendo a lei 8883/94 (alterando a lei anterior da
(sic) licitações -8.666/93) a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. (grifos do original)
Ressalte-se que o contrato em pauta, ao estabelecer a aludida recomposição, fundou-se na
alínea 'd' do inciso II do art.65 da lei 8883 de 08.06.94, albergando o princípio da recomposição. Lei,
portanto, posterior à lei n° 8880 de 27.05.94, que dispunha acerca de reajuste e valores. Ora, é cediço,
haja vista o parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei de Introdução ao Código Civil, que, em
havendo incompatibilidade, a lei posterior revoga a anterior.' Uh. 41/42)
Observa-se não terem sido considerados no ofício «is. 33) reajuste e recomposição
3.5.
como situações idênticas. O que o referido ofício deste Tribunal questiona é a inexistência de fatos
concretos que justifiquem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, bem como de razões que
amparem um reajuste em percentual acima do previsto no art. 40, inc. )5 da Lei n° 8.666/93 (trata do
reajuste com base em índice previsto no Edital da licitação).
3.6. Em sua defesa, o responsável alega que o valor questionado teve por base legal a
alínea 'd' do inciso II do art. 65 da Lei n° 8883/94, 'albergando o princípio da recomposição'. Ainda que
consideremos a pertinência da aplicação deste dispositivo legal antes da assinatura do contrato, é
indispensável a existência de fatos concretos que justifiquem a recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro. Conforme ficará evidenciado ao longo deste relatório, tais fatos não existiram, residindo aí
a principal ilegalidade. Por esta razão utilizaremos, em diversas oportunidades, a expressão
'injustificada recomposição de preços'.
Responsável:
3.7.
'Seja notado, também, que é possível a recomposição de preço se houver variações
significativas desde a data da proposta até a da assinatura do respectivo contrato (Cf inciso III do art.
55 da Lei 8880/94).' «is. 42)
A Lei n° 8880/94 possui 44 artigos, inexistindo, por conseguinte, o art. 55.
3.8.
Aparentemente o responsável faz, equivocadamente, referência ao inciso III do art. 55 da Lei 8.666/93,
- o preço e as condições de
que prevê, como uma das cláusulas necessárias em todo o contrato:
5

R$ 5.746.449,81 x 1,503702 (Vide fls. 17 e 19, Vol.V).
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pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;'.
Portanto, este artigo não se aplica à recomposição, nem em sentido genérico, nem no caso especifico
alegado '... desde a data da proposta até a da assinatura do respectivo contrato'.De qualquer forma,
ainda que esta possibilidade estivesse claramente expressa em algum dispositivo legal, restaria a questão
da inexistência de fatos concretos que a justificassem.
3.9.
Responsável:
'Pois bem. Em 26 de janeiro de 1994 deu-se a abertura da concorrência, mas apenas em 8
de maio de 1995 o contrato foi assinado, havendo uma evidente defasagem temporal entre essas duas
datas. Daí que esse fato - um lapso de tempo de 16 meses - sem dúvida representa razão de justificativa
do acolhimento da recomposição. (grifo do original)
Por conseguinte, tendo havido ostensivo rompimento do equilíbrio financeiro, justifica-se a
recomposição, dado que, sendo de natureza diversa do reajuste, não guarda relação com o processo
inflacionário, objetivando, com exclusividade, tão-só recompor as variações extraordinárias nos preços,
por força de situações novas, imprevistas ou imprevisíveis, não levadas em consideração a seu tempo e
modo, amparada, em parte, pela cláusula rebus sic stantibus.
De mais a mais, a recomposição teve como parâmetro a memória de cálculo expressa em
planilhas tecnicamente perfeitas e corretas.' (fih. 42/43)
3.10. O responsável em sua defesa omite a informação mais importante que é o
esclarecimento de quais são 'as variações extraordinárias, por força de situações novas, imprevistas ou
imprevisíveis'. Deveria estar claramente demonstrado quais os itens que sofreram tais variações e a sua
causa, especialmente considerando que os valores já haviam sofrido a correção peloice
índ Nacional de
Custos da Construção Civil, da FGV, índice setorial especifico para o ramo de construção. Ainda que
tomemos outros índices setoriais de construção, inclusive locais, os quais espelham mais de perto a
realidade do mercado catarinense (Tabela n° 02), também nestes não encontraremos justificação para a
recomposição procedida por ocasião da assinatura do contrato. É digno de nota a pequena dispersão
verificada entre os três índices setoriais regionais a seguir demonstrados, o que só vem a reforçar a sua
fidedignidade em retratar a variação dos custos da construção civil, em Santa Catarina, nos períodos
considerados na Tabela n° 02.
Tabela n°02: Variação de alguns índices setoriais regionais da construção civil e do INCC da FGV, de
âmbito nacional *
ÍNDICE
SETORIAL
ÍNDICES SETORIAIS REGIONAIS
NACIONAL
INCC/FGV
CEF/SINAPI
Unitários
Custos
CUB
PINI de Edificações
Sinduscon/SC
Florianópolis
633 %
574 %
531 %
519 %
Jan194 a Ju1194
Jan/94 a Mar/95

ok.

616%

640%

624%

745%

(*) O detalhamento dos cálculos dos percentuais de variação constam do Anexo n°01 deste relatório (fls.
71/72)
3.11. Compara-se, a seguir, os percentuais da Tabela n°02 com a variação do valor da
obra, no mesmo período (jan/94 a fui/94), incluindo a injustificável recomposição de preços. O contrato
assinado com a empresa Espaço Aberto, no valor de R$ 13.119.644,45, relativo a julho de 1994,
corresponde a um percentual de:
1.204% de variação sobre o valor da proposta;
77,94 % acima da variação do índice Nacional da Construção Civil, da FGV (Tabelas
n°02 e 03), previsto no Edital da Concorrência;
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103 % acima da média dos índices setoriais regionais de construção civil (541%)6
demonstrados na Tabela n° 02.
Tabela n°03: Valor da recomposição de preços e seu percentual sobre o valor da proposta corrigida
elo INCC/FGV.
Percentual de
Valores (R$)
Recomposição acima
do INCC/FGV
7.373.194,64
Valor da proposta corrigido até Julho de 1994 pelo
INCC/FGV
77,94 %
5.746.449,81
Recomposição
13.119.644,45
Total do Contrato em Julho/94
3.12. Cabe questionar, portanto, quais são as alegadas 'variações extraordinárias', visto
que nenhum dos índices setoriais regionais apresentados na Tabela n° 02, nem o índice setorial nacional
(INCC da FGV), captaram tais variações. De fato, se realmente tivesse havido uma variação tão
f0. extraordinária no preço de alguns itens, isto estaria refletido nos índices setoriais de construção. Se, por
qualquer razão, alguns itens da planilha de custos tivessem tido aumentos de preço muito superiores aos
índices setoriais de reajuste, tal fato deveria estar claramente expresso e devidamente justificado pela
Secretaria da Justiça e Cidadania.
3.13. Tampouco pode a alegada defasagem temporal justificar, por si só, uma
recomposição de preços, haja vista a existência de um índice setorial de correção previsto no edital da
licitação (INCC da FGV). Assim, caberia justificar uma eventual necessidade de recomposição
demonstrando de forma clara e inequívoca a razão de tal aumento acima do índice setorial, item a item.
3.14. Constata-se, ainda, que o simples fato de o índice de reajuste previsto no Edital ter
sido o INCC da FGV mostrou-se benéfico para a construtora Espaço Aberto, pois o referido índice
nacional apresentou, no período, uma variação superior aos índices setoriais catarinenses considerados
(Tabela n° 02). Como exemplo, podemos citar a variação do INCC (FGV) frente ao CUB/Sinduscon/SC,
aquele foi 14 % superior a este, entre janeiro de 1994 e março de 1995.
3.15. O atual Secretário da Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania, Wilson
Pazini, apresentou sua defesa conforme documentos integrantes do Volume III a qual passa a ser
analisada a seguir.
3.16. Responsável:
'Tendo havido uma demora entre a Licitação e a assinatura do contrato, a Secretaria e a
Empresa negociaram a recomposição do preço Global de acordo com o princípio Legal Estabelecido
(sic) no Art. 65 da Lei n° 8883 de 08 de Junho de 1994, que alterou a Lei n°8.666 das Licitações' (fls. 03,
Vol. III)
3.17. Sr. Pazini alega a defasagem temporal entre a licitação e a assinatura do contrato
para tentar justificar a recomposição procedida pela Secretaria de Estado da qual é titular. Valem aqui
os mesmos argumentos que já utilizamos para o Sr. Prade, nos subitens '3.10' a '3.13', deste relatório.
3.18. Responsável:
'Tal recomposição fundamentou-se no documento, que anexo encaminhamos, compondo a
parte legal e os cálculos financeiros identificados como memória de cálculos compondo planilhas que
seguem anexo, comparativas de preços do Serviço Público e as planilhas da Empresa vencedora do
Processo Licitatório.
A memória de cálculo pelas suas numerações, indica a composição e as correções de
reajustamento, derivadas dos índices oficiais publicados pela Fundação Getúlio Vargas, coluna 35, na
Revista 'Conjuntura Econômica' (n°2 e 3 da memória de cálculo).' (fls. 03, Vol. III)
3.19. Os mencionados itens n° 2 e 3 da memória de cálculo (fls. 18/19, Vol. III)
simplesmente informam a variação do INCC da FGV entre janeiro de 1994 e março de 1995. Não se
questiona a utilização do referido índice para atualizar os valores da proposta. Tal reajustamento, por
6

Média aritmética dos índices setoriais regionais de jan/94 a jul/94 (519 + 531 +574) + 3 = 541 % (Vide Tabela n° 02).
7
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índice setorial previsto no Edital n° 09/93, está correto e é o indexador que deveria ter sido utilizado
7.
para atualizar o valor da proposta até a data da assinatura do contrato
3.20. Responsável:
'O Item 4 da memória de cálculo chama os preços atuais (à época da contratação) para
mostrar a linha de raciocínio desenvolvido para proceder o ajustamento entre a pretensão da Empresa a
imposição legal do Art. 65 mencionado.
O Item 5 da memória de cálculo estabelece exatamente os índices utilizados para recompor
os citados preços pactuados na proposta da Empresa vencedora e contratado 16 meses após.
O Item 6 da memória de cálculo, utiliza estes índices para estabelecer os preços atuais
(época da contratação), cujo resumo é demonstrado através do item 7 da memória de cálculo' (/ls. 03,
Vol. III)
3.21. Este é o cerne da questão. O referido item 5 traz os percentuais que foram
adicionados ao valor da proposta já corrigida pelo INCC da FGV até março de 1995:
° • Percentuais acima do INCC/FG V, utilizados para atualizar os preços.
60,35%(*)
Movimentação de Terra
79,28%
Edificações
Instalações
69,57%
Hidráulicas
66,48%
Elétricas
68,03%
Equipamentos
(*) Embora a memória de cálculo apresente 60,35%, o percentual aplicado na planilha e fis.

(Planilha de Movimentação

de Terra) foi de 61,18%.

3.22. Dessa forma, o valor da proposta, que corrigida pelo INCC da FGV seria de R$
8.513.090,53, em março de 1995, passou a R$ 14.867.847,88, com o acréscimo dos percentuais descritos
na Tabela n° 04. Restou, portanto, não justificada a razão da aplicação de tais percentuais sobre preços
já corrigidos por índice setorial de reajuste (INCC/FGV).
3.23. Responsável
'Finalmente o Item 8 da memória de cálculo estabelece o valor contratado após a
recomposição, de conformidade com o que preceitua o administrativista Marçal Justen Filho em sua
obra 'Comentários à Lei de Licitações Contratos Administrativos' - comentários ao Art. 65 número 13.12
pág. 404.' (fls. 03/04, Vol. III):
3.24. O item n° 8 da memória de cálculo 0 .1s. 21, Vol. III) já está transcrito, neste
relatório, no subitem '2.14' e mostra como os responsáveis obtiveram o valor contratado de R$
13.119.644,45.
3.25. Em seguida, o responsável transcreve trecho de parecer de Heli Lopes Meirelles
(fls. 04, Vol. III) que nada acrescenta ao caso ora considerado, pois não se está questionando o
instrumento da recomposição em si, mas sim a falta de fatos concretos que a justificassem.
3.26. Responsável
'O valor aditado foi conseguido através da Cláusula Quinta do contrato original, contrato
em anexo.' (fls. 04, Vol. III)
3.27. O responsável está, possivelmente, se referindo ao Termo Aditivo n° 01 (fls. 23/25,
Vol. II) através do qual o valor contratual de R$ 13.119.644,45 foi atualizado pelo INCC da FGV,
conforme Cláusula Quinta do contrato original (fls. 100/101, Vol. I), passando a R$ 19.728.074,96. Não
se questiona a figura do Termo Aditivo em si, mas sim o valor do contrato com a adição da

Embora a memória de cálculo apresentada pelos responsáveis contenha algumas incorreções referentes à variação do INCC
da FGV, as mesmas estão sendo abstraídas da análise para não desviar o foco principal da questão: a contratação de preços
superiores à variação do INCC/FGV, a título de recomposição de preços. Os erros da memória são: 1) No item n° 2 da mesma
o fator de reajustamento encontrado foi 7,6299, quando o correto é 7,3299, referente ao período janeiro a julho de 1994. 2) No
item n°3 a memória indica o fator 1,1546, referente ao período de julho de 1994 a março de 1995, quando o correto é 1,1529.
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recomposição. Conseqüentemente, qualquer Aditivo que preveja a atualização de valores originais
obtidos por uma recomposição indevida é igualmente inaceitável.
3.28. Responsável:
'Realmente com o advento do Plano Real, o preço dos serviços profissionais subiu mais que
os demais insumos, com isso manteve-se o preço global e o item participou com um índice maior.' (fls.
04, Vol. III):
3.29. Como já analisado nos subitens '3.10' a '3.13', não se pode aceitar um argumento
tão genérico para justificar uma recomposição que implicou num aumento de 77,94% acima do valor da
proposta já corrigida. Os índices apresentados na Tabela n° 02 já são compostos por 'cestas' de itens que
incluem os serviços profissionais, portanto tais índices já captaram os aumentos havidos no período
considerado na referida Tabela. Conseqüentemente, não se pode acatar taljustificativa.
3.30. Responsável:
'As comparações efetuadas com a adoção de índices comparativos provoca aparentemente
distorções. No entanto, é necessário que se analise o processo de adoção de uma nova moeda oriunda do
programa de estabilização.
Assim é, por exemplo, usando os números do quadro VII - Variações do preço em relação
ao CUB8, observamos que o valor do CUB base do Contrato (Jul. 94) era de R$ 271,81, comparado com
o CUB Outubro/96, variou 53,92% e o preço global da obra no mesmo período variou 50,37%.
Por outro lado, se imaginarmos a adoção de comparativo em dólar, é necessário comparar
CUB X Dólar, por exemplo: 1 CUB em Jan/94 custava R$ 189,50 dólares. O mesmo 1 CUB em Out/96
custava R$ 407,45 dólares, como se vê, mesmo em dólar os preços subiram'. (lis. 04, Vol. III).
3.31. O que o responsável chama de variação do 'preço global da obra' nada mais é do
que a variação do INCC da FGV, índice de atualização previsto no Edital e no Contrato. Dessa forma,
no 2° parágrafo transcrito, o responsável simplesmente está informando que o CUB apresentou uma
variação muito semelhante ao INCC/FGV, de julho/94 a outubro de 1996, período posterior à
No subitem '3.42' deste relatório esta
recomposição de preços e, portanto, fora do cerne da questão.
questão volta a ser abordada.
3.32. Já no 3° parágrafo retrotranscrito, o Sr. Pazini lenta demonstrar a defasagem
havida entre o CUB e o dólar no período de janeiro/94 a outubro/96. Embora não explicite esta
intenção, aparentemente o responsável tenta justificar a grande variação havida nos preços em dólar da
obra. Portanto, antes de continuarmos a análise de sua resposta, apresenta-se a seguir a evolução dos
preços em moeda local e em dólar:
Tabela n°05: Preços da Obra em Moeda Corrente Nacional e seu equivalente em dólar norteamericano.
Percentual de Aumento
Dólar (US$)
Moeda Nacional (*)
em Dólar (em relação à
Jan/94)
6.358.448,68
CR$ 2.766.243.096,34
Jan194
121%
14.031.705,29
R$
13.119.644,45
Ju1/94
203 %
19.245.024,84
R$ 19.728.074,96
Out/96

ei

(*) Valores de jan/94 em Cruzeiro Real (CR$); valores de Jul/94 e out/96 em Real (R$).

3.33. Em sua resposta o responsável tenta demonstrar a defasagem CUB X Dólar,
porém desconsidera um mês inteiro de variação cambial quando informa que o CUB de janeiro/94
equivalia a US$189,50. Verifica-se que o CUB/Sinduscon/SC de determinado mês, reflete os preços do
final do mês anterior. Assim, quando se informa o CUB de janeiro de 1994, na realidade se está
informando um preço referente aos últimos dias de dezembro de 1993. Por essa razão o Sinduscon
informa o CUB de determinado mês até o dia 05 do próprio mês. É necessário termos isto presente pois o
usual, na esmagadora maioria de outros índices, é a coincidência entre o mês de coleta e o mês ao qual
se refere o índice. Desse modo, tomando-se como exemplo o INCC da FGV, o índice de janeiro refere-se
O Sr. Pazini faz referência ao que chamou de 'quadro VII
sua resposta.
8
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a uma coleta feita dentro do mês de janeiro e divulgada em fevereiro. O CUB de janeiro, por sua vez,
refere-se a uma coleta efetuada em dezembro e divulgada no início do próprio mês de janeiro.
3.34. O Sr. Pazini, desconsiderando tal peculiaridade, tomou o CUB de janeiro de 1994
(portanto, preços de final de dezembro) CR$85.915,84 e dividiu pelo dólar do final de jan/94 9. O correto
seria ter tomado o dólar de final de dezembro de 1993: CR$326,105, obtendo-se um valor de US$ 263,46
para o valor do CUB de janeiro de 1994 (85.915,84 ÷ 326,105 = US$ 263,46). Assim, a defasagem entre
variação do CUB e dólar, entre jan/94 e out/96, é de 55%w e não de 115% obtido caso se utilizassem os
valores alegados pelo responsável". Assim, os 203% de aumento em dólar no valor da obra
demonstrados na Tabela n° 05 foram apenas parcialmente causados pela defasagem havida na correção
do dólar. Portanto, a grande responsável por uma variação tão elevada, no valor da obra em dólar, foi a
injustificada recomposição de preços, por ocasião da assinatura do contrato.
3.35. Já analisamos o aumento do valor da obra em dólar. A seguir, analisa-se o
aumento no valor da obra, convertendo seu preço em números de CUB 's e em CUB 's por metro
quadrado (CUB/m2).
3.36. Converte-se o valor da obra em número de CUB 's, em três datas:
janeiro/93: mês da entrega da proposta de preço;
julho/94: mês a partir do qual introduziu-se a recomposição no valor da obra (como já
analisado, o contrato foi assinado em maio de 1995, porém com base em julho de
1994);
outubro/96: mês até o qual foi atualizado o valor do contrato para efeito de se
proceder ao 1° Termo Aditivo, assinado em março de 1997.
3.36. Numa abordagem inicial, obtém-se o valor da obra em número de CUB's,
convertendo-se o valor da proposta (datada de 26/01/94) pelo CUB de janeiro, que reflete preços de final
de dezembro, conforme demonstrado na Tabela n° 06. Esta tabela não considera a variação do CUB
ocorrida dentro do mês de janeiro/94. Portanto, o aumento de 50% no valor da obra em CUB 's, em
julho/94, está subestimado, sendo de 101% o percentual mais correto, conforme ficará demonstrado na
Tabela n°07.
Tabela n° 06: Preços da Obra em Moeda Corrente Nacional e em número de CUB's, com o valor da
sta convertido pelo CUB de Jan/94: CR$ 85.915,84(Preços de final de Dez/93 .
Percentual de Aumento em
Número de CUB's
Moeda Nacional
CUB (em relação a Jan194)
32.197,13
(*)
CR$ 2.766.243.096,34
Jan194
48 . 267,70(**)
50%
R$ 13.119.644,45
Jul/94
46%
47.154,61 (***)
R$ 19.728.074,96
Out/96
l

A

(*) CR$ 2.766.243.096,34 ÷ CRS 85.915,84 = 32.197,13 CUB
(") R$ 13.119.644,45 +R$ 271,81 = 48.267,70 CUB 's.
(***) R$ 19.728.074,96 ÷418,37 = 47.154,61 CUB 's.

3.37. Cabe agora refinar o cálculo do número de CUB's na data da entrega da
proposta. Conforme já analisado no subitem '3.33', o que o SINDUSCON convenciona chamar de CUB
de determinado mês, janeiro, por exemplo, é a média de vários índices de construção, que traduzem
preços (materiais + mão de obra) coletados nos últimos dias do mês anterior, no caso, dezembro.
Trazendo ao caso concreto, verifica-se que a proposta de preços foi entregue no dia 26/01/94. O CUB de
janeiro de 1994 (preços de fim de dezembro/93) vale CR$ 85.915,84 e o CUB de fevereiro de 1994
(preços de fim de janeiro/94) corresponde a CR$ 121.255,97. Houve, portanto, uma variação de
41,13%12 entre os preços de final de dezembro/93 e final de janeiro/94 ou 1,65% por dia úti1 13. Ao
convertermos o valor da proposta utilizando-se o CUB de janeiro/94 (preços de fim de dezembro/93)
Para obter o valor de 1 CUB = US$ 189,50, o responsável utilizou o valor de CR$ 453, 38 (85.915,84 453,38 = US$
189,50). Este valor acha-se entre o valor do dólar de 28/01/94 (venda): CR$ 450,095 e 31/01/94: 458,660.
1° US$ 407,45 + US$ 263,46.
II US$ 407,45 + US$ 189,50.
12 (121.255,97/85.915,84)-1x100 = 41,13%.
13 Como janeiro de 1994 possui 21 dias úteis, tem-se: ((1,4113) 1 '21 ) — 1 x 100 = 1,65% por dia útil.
MIN-HGS-455\C DOCUMENTOS \ DOCS-65025997
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estamos desconsiderando a quase totalidade da variação de preços de janeiro/94. Para refinar a análise,
procedeu-se conforme a seguir demonstrado:
estimou-se o valor do CUB no dia 20/01/94, partindo-se de dois valores já conhecidos,
os CUB s de janeiro/94: CR$ 85.915,84 (preços do final de dezembro/93) e
fevereiro/94: CR$ 121.255,97 (preços de fim de janeiro/94);
verifica-se que o dia 26/01/94 (data da proposta) é o 18° dia útil de janeiro, havendo,
portanto, uma variação acumulada no mês, até aquela data, de 34,35%
(1,65/100+ 1)18 - 1 x 100 = 34,35%;
aplica-se o percentual de 34,35% sobre o CUB de janeiro (CR$ 85.915,84 x 1,3435 =
CR$ 115.427,93). Assim, pode-se considerar que o valor do CUB no dia da entrega da
proposta de preços (26/01/94) equivalia a CR$ 115.427,93.
3.38. Demonstra-se, a seguir, a Tabela n° 07, na qual o valor da proposta de preços da
Espaço Aberto, datada de 26/01/94, é convertida pelo valor do CUB deste dia: CRI 15.427,93, obtido
conforme parágrafo anterior.

•

Tabela n° 07: Preços da Obra em Moeda Corrente Nacional e em número de CUB 's, adotando-se o valor
do CUB estimado para 26/01/94: CR$115.427,93.
Moeda Nacional
Número de CUB's
Percentual de Aumento em
CUB (em relação a Jan/94)
CR$ 2.766.243.096,34
23.965,1 1 (*)
Jan194
48.267,70
R$ 13.119.644,45
Jul/94
101%
47.154,61
R$ 19.728.074,96
96 %
Out/96
(*)CR$ 2.766.243.096,34 ÷CR$115.427,93 = 23.965,11 CUB 's.

3.39. Conforme demonstrado na Tabela n° 07, a recomposição de preços, procedida por
ocasião da assinatura do contrato (maio/95), com data base de julho/94, aumentou o valor da obra em
101% em termos reais. Portanto, a recomposição de preços dobrou, em número de CUB's, o valor da
proposta da empresa Espaço Aberto.
3.40. Uma outra forma de se utilizar o CUB, para avaliar o valor de dada obra, consiste
na adoção da relação CUB/m2, que traduz o custo, em número de CUB 's, do metro quadrado construído.
Observa-se que o mesmo aumento no valor da obra, considerado nas Tabelas 06 e 07, estará igualmente
refletido nesta análise por m2, haja vista partirem de dados comuns. A Tabela n° 08, a seguir, numa
abordagem inicial, converte o valor da proposta pelo CUB de janeiro, desconsiderando a variação de
41,13% no valor do CUB ocorrida dentro do mês de janeiro, conforme já analisado no subitem '3.37'.
Por sua vez, a Tabela n° 09, por levar em consideração a variação do CUB até o dia da entrega da
proposta, espelha com maior precisão o aumento no valor da obra em decorrência da inaceitável
recomposição de preços.
Tabela n° 08:Preços da Obra em Moeda Corrente Nacional e em número de CUB 's por m2 , adotando-se
o CUB de Jan/94: CR$85.915,84(Preços defina! de Dez/93).
Número de CUB's Percentual de Aumento em
Moeda Nacional
por m2
CUB por m2 (em relação a
Jan/94)
Jan194
1,63
(*)
CR$ 2.766.243.096,34
50%
Ju1194
2,45 (**)
R$ 13.119.644,45
46
%
2,39 (***)
Out/96
R$ 19.728.074,96
(*)CR$ 2.766.243.096,34 ÷ 19.704,95 m 2 ÷ CR$85.915,84 = 1,63 CUB/m 2.
(**)R$ 13.119.644,45 ÷ 19.704,95 m 2 ÷ R$ 271,81 = 2,45 CUB/m 2.
(***)R$ 19.728.074,96 ÷ 19.704,95 m 2 418,37 = 2,39 CUB/m 2.
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Tabela n° 09:Preços da Obra em Moeda Corrente Nacional e em número de CUB 's por m 2, adotando-se
o CUB estimado de 26/01/94: CR$115.427,93.
Moeda Nacional
Número de CUB's Percentual de Aumento em
por m2
CUB por m2 (em relação a
Jan/94)
CR$ 2.766.243.096,34
1,22 (*)
Jan194
R$ 13.119.644,45
2,45
Ju1/94
101%
R$ 19.728.074,96
2,39
Out/96
96 %
(*)CR$ 2.766.243.096,34 ÷ 19.704,95 m 2 ÷ CR$ 115.427,93 = 1,22 CUB/m2.

•

3.41. Responsável:
'A adoção da comparação pela IR - Taxa Referencial - corrige contratos financeiros e
estabelece bases para a política monetária do Governo e como se pode ver pela relação CUB, ela não é
consoante com o preço dos materiais de construção. Se o CUB aumentou 53,92% no período comparado
e a obra 50,37%, como comparar com a IR afim de estabelecer um preço de construção?' (11s. 04/05,
Vol. III)
3.42. Causa espécie o responsável mencionar a Taxa Referencial (TR) em sua defesa,
pois em nenhum momento, ao longo do processo, este indicador está envolvido e, como o próprio
responsável atesta, tampouco se presta para comparativos com materiais de construção. Cabe, dessa
forma, questionar: por que o responsável incluiu, em sua defesa, considerações sobre a TR A resposta a
tal pergunta parece residir não na pertinência da inclusão da TI?, mas sim na intenção de novamente
mencionar os percentuais de variação do CUB e da obra, entre jul/94 e out/96. De fato, o responsável já
havia mencionado os mesmos percentuais dois parágrafos antes em sua defesa" e volta a fazê-lo no
parágrafo ora analisado. Alguém que, inadvertidamente, lesse os dois parágrafos mencionados seria
levado a acreditar que o valor da obra acompanhou de perto a variação do Custo Unitário Básico CUB e, portanto, teria seu valor plenamente justificado. Dissemos inadvertidamente, pois conforme já
analisado nos subitens '3.10' a '3.13' deste relatório o cerne da questão reside na recomposição de
preços que teve seus reflexos no mês de julho/94, acarretando um aumento de R$ 5.746449,81 no valor
da obra (valor de julho/94). É quanto a esse inaceitável aumento que o responsável foi questionado.
Portanto, quando o Sr. Pazini menciona que o preço global da obra' variou 50,37%, omite o fato de os
R$ 5.746449,81 questionados já se acharem inclusos no preço antes da aplicação desse percentual.
Portanto, o reajuste pelo INCC/FGV, sofrido pelo valor contratual, após a recomposição de preços é
absolutamente alheio à questão. O Sr. Pazini desloca a análise do comparativo entre CUB e valor da
obra para o período imediatamente posterior à recomposição, fugindo do cerne da questão. Dessa
forma, o responsável, visando a justificar uma irregularidade, utiliza em duas ocasiões uma
constatação" que, embora verdadeira em si mesma, não possui nenhuma conexão com aquilo que lhe
foi perguntado em audiência-prévia.
3.43. Responsável:
'Lembramos a esse Egrégio Tribunal de Contas da União, e aos grupos de técnicos que
analisam o presente processo, que o processo Licitatório teve seu curso normal, 18 (Dezoito) Empresas
adquiriram o Edital mediante autorização, e, evidentemente, da autoridade competente, o Digníssimo
Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública.' (fls. 05, vol. III)
3.44. Verifica-se que a recomposição de preços efetuada por ocasião da assinatura do
contrato feriu frontalmente o referido certame licitatório (Concorrência 009/SSP/93). Quando o exSecretário de Segurança Pública permitiu que a empresa Espaço Aberto recompusesse os preços de sua
proposta num percentual 77,94% superior ao INCC da FGV, jogou por terra todas as etapas que
antecederam a assinatura do contrato. Tal procedimento correspondeu a uma contratação direta, sem a

observamos que o valor do CUB base do Contrato (Jul. 94) era de R$ 271,81, comparado com o CUB Outubro/96,
variou 53,92% e o preço global da obra no mesmo período variou 50,37%.'

' 5 Vide nota de rodapé n° 14.
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realização de certame licitatório ou, ainda, foi equivalente à contratação de empresa que apresentou a
proposta classificada em último lugar, conforme a seguir será demonstrado.
3.45. A Tabela n°10 demonstra os valores das propostas vencedoras da Concorrência n°
009/SSP/93 e em quanto, percentualmente, tais propostas superaram a de menor preço (primeira
colocada).
Tabela n°10: Propostas classificadas na Concorrência 009/SSP/93.
Base: 26/01/94
Classif.

EMPRESA

1'
2°
30

Espaço Aberto
CBPO
Guimarães Castro
Civilia
Engepasa
Andrade Gutierrez

4°
50
6°

Valor da Proposta (em CR$)
2.766.243.096,34
3.314.390.000,00
3.580.713.700,00
3.676.230.420,00
3.805.780.911,27
4.752.168.209,50

Percentual acima da
primeira classificada

20%
29%
33%
38%
72%

3.46. Conforme se pode constatar na Tabela n° 10, a sexta e última colocada, a empresa
Andrade Gutierrez, apresentou uma proposta 72% superior à proposta da vencedora, Espaço Aberto.
Assim, o procedimento adotado pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, ao assinar o
contrato num valor 77,94% acima da proposta já corrigida, sem bases concretas que o justificassem,
correspondeu, em termos práticos, a contratar não a primeira, mas sim a última classificada na
licitação. Trata-se de ato eivado de ilegalidade, implicando na nulidade do contrato assinado pela
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania e a empresa Espaço Aberto para a construção do
Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis.
3.47. Responsável:
'O Professor Sérgio André Ferreira consubstancia as alegações supra elencadas, para a
defesa das restrições impostas, com a seguinte assertiva de Péquinot:
'o equilíbrio do contrato de direito privado é estático e do tipo a=b. Se uma das partes, em
um contrato de direito privado, descumpre suas obrigações, cometeu uma falta, e o sistema contratual
está imediatamente rompido. O equilíbrio do contrato administrativo é dinâmico e do tipo [a/b=a'/b7.
Se a administração substitui por a' a obrigação originária, a remuneração de seu contratante (sic), que
era originariamente b, tornar-se-á b', e o sistema contratual assim reequilibrado, será mantido'. (RDA
167 pág. 24).' (/ls. 05, Vol. III)
3.48. Conforme já analisado ao longo deste relatório, a obrigação originária não foi
substituída pela administração. A proposta da licitante vencedora já havia sido corrigida pelo índice
Nacional da Construção Civil da FGV. A remuneração do licitante estaria perfeitamente preservada,
caso o contrato fosse assinado com o valor de R$ 7.373.194,64 (base julho/94), pois este valor já inclui a
correção pelo índice de reajuste editalício (INCC da FGV). Portanto, a recomposição com preço 77,94%
acima do valor da proposta corrigida não pode ser aceita.
3.49. Responsável:
'DO PEDIDO
Requer-se ao Colendo Tribunal de Contas da União o recebimento das justificativas
apresentadas, com os respectivos documentos acostados.
Por fim requer-se anotação do Processo Licitatório em diligência.' (fls. 05, vol. III)
3.50. A Tabela n° 11, a seguir, relaciona os documentos apresentados pelo Sr. Wilson
Pazini, demonstrando que os mesmos já faziam parte do presente processo (Volumes I e II), à exceção
das fls. 01/05 e 156/173 do Vol.
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Tabela n°11: Documentos integrantes da defesa do Sr. Wilson Pazini.
Documentos anexados à defesa
do Sr. Pazini

dv.

Valor Total da
Planilha

Folhas do Volume
M

Folhas dos Volumes
I e II

Contrato

08/13

156/161, Vol. I

'Parecer' sobre a recomposição

14/20

11/17, Vol. II

Memória de Cálculo

21/25

18/22, Vol. II

Planilha n° 01 — Custos segundo
a SSP/SC — Jan/94

CR$ 2.960.402.825,00

26/42

134/150, Vol. II

Planilha n° 02 — Proposta da
Espaço Aberto— Jan/94

CR$ 2.766.243.096,34

43/59

168/184, Vol. II

Planilha n° 03 — Custos segundo
a SSP/SC atualizados pelo
INCC/FGV até Jul/94

R$ 8.057.903,07

60/67

117/133, Vol. II

Planilha n° 04— Proposta Espaço
Aberto atualizada pelo
INCC/FGV até Jul/94

R$ 7.373.194,64

77/93

151/167, Vol. II

Planilha n° 05 — Custos segundo
a SSP/SC atualizados pelo
INCC/FGV até Março/95

R$ 9.121.398,07

94/110

56/72, Vol. II

Planilha n°06 — Proposta Espaço
Aberto atualizada pelo
INCC/FGV até Mar/95

R$ 8.513.090,53

111/127

73/89, Vol. II

Planilha n° 07 — Preços
recompostos (.planilha
incompleta Planilha usada para
obtenção dos percentuais de
recomposição

---

128/137

107/116, Vol. II

Planilha n° 08 — Preços com
recomposição — Base Março/95
(Espaço Aberto)

R$ 14.867.847,88

138/154

90/106, Vol. II

Planilha n° 09 — Preços com
recomposição — Valores
contratuais — Base: Julho/94

R$ 13.119.644,45(*)

156/173

---

(*) Este valor corresponde a R$ 15.125.638,09 em Março/95 (RS 13.119.644,45 x 1,1529, vide subirem '2.16' deste relatório).

3.51. Cabe, neste momento, fazer uma pequena correção na instrução de fis. 18/23. No
terceiro parágrafo da fl. 22, lê-se: 'Quanto aos valores pagos até o presente momento, em nosso
entendimento não houve irregularidades, pois os pagamentos foram realizados de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra'. Considerando que as importâncias já pagas embutem a
recomposição de preços está evidenciada a irregularidade de tais pagamentos. Portanto, na conclusão
deste relatório é proposta a realização de inspeção na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania,
objetivando a quantificação do débito, relativo aos valores de recomposição contidos nas parcelas já
pagas, e individualização dos responsáveis, com vistas à transformação do presente processo em tomada
de contas especial.
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4. ANÁLISE DA RESPOSTA DE DILIGÊNCIA
4.1. A seguir, analisa-se a resposta do Sr. Sérgio Seabra Santiago, Diretor do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN. No oficio de diligência (fis. 31) questiona-se a
aprovação, por parte daquele Departamento, da prestação de contas do Convênio n° 17/96, apesar das
irregularidades apresentadas.
4.2. Em seu oficio de resposta (fls. 47), o referido Diretor do DEPEN informa que
enviou o oficio n° 095/98 à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina solicitando
esclarecimentos complementares sobre a sua prestação de contas, bem como informando o conteúdo do
oficio deste Tribunal. Menciona, ainda, ter recebido em resposta o oficio GAB n° I .538/SJC/97 de 11 de
março de 1998, anexando-o em sua resposta (fls. 48).
4.3. Verifica-se que o mencionado oficio GAB n° I.538/SJC/97 encaminha ao DEPEN
documentos (fis. 01/177, Vol. IV) que são cópias da resposta enviada pelo Sr. Wilson Pazini a este
Tribunal. Portanto, nenhuma informação nova foi trazida aos autos através da resposta à diligência
enviada ao DEPEN. Cabe destacar que o referido Departamento limitou-se a repassar, a este Tribunal,
os documentos recebidos da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, sem fazer nenhuma
consideração de mérito quanto à pertinência das justificativas apresentadas.
4.4. Causa espécie a atitude omissiva do DEPEN, especialmente considerando o
importante papel que lhe é atribuído no Convênio n° 17/96, conforme a seguir elencado pelas cláusulas
do termo de convênio.
'CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto a cooperação dos participantes na execução nas
obras de Construção da Penitenciária da Grande Florianópolis - SC de acordo com o Plano de
Trabalho, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos Arquitetônicos aprovados pelo DEPARTAMENTO
PENITENCIÁRIO NACIONAL. (fis. 288, Vol. II)
CLÁUSULA TERCEIRA
PARÁGRAFO ÚNICO
Excepcionalmente, admitir-se-á ao COIVVENENTE propor a reformulação do Plano de
Trabalho, a qual será previamente apreciada e aprovada pelo DEPEN/SJ/MJ, vedada, porém, a
mudança de objeto.(f7s. 289, Vol. II)
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
I - O CONCEDENTE obriga-se a:
controlar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado,
efetuando vistorias 'in loco', diretamente, ou por terceiros expressamente autorizados;
examinar e aprovar a proposta de reformulação do Plano de Trabalho, desde que não
implique mudança de objeto;
examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos da União e da contrapartida.
(fis. 289, Vol. II)
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
O CONCEDENTE fará o acompanhamento da execução deste CONVÊNIO por meio do
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, além do exame das despesas, com avaliação técnica
relativa à aplicação dos recursos de que trata a Prestação de Contas referida na
CLÁUSULA DÉCIMA,
afim de verificar a correta aplicação dos mesmos e a consecução de objetivos.' (fls. 292, Vol. II)
Obs.: Os grifos são nossos.
4.5. Diante da clareza das cláusulas do termo de convênio quanto à responsabilidade
do DEPEN na aprovação, fiscalização e correta aplicação das despesas, mostra-se inaceitável a atitude
omissiva demonstrada pela resposta do Diretor do referido Departamento. O oficio de audiência-prévia
(fls. 31) foi claro ao solicitar o pronunciamento acerca da aprovação das contas.
4.6.
Verifica-se, nos documentos relativos à aprovação da prestação de contas (fls.
304/305, Vol. II), a menção expressa de que os valores considerados equivaliam a 3,10% do total da
obra. Este percentual correspondia ao valor de R$612.942,50 (fls. 306, Vol. II), portanto o valor total da
obra analisada (100%) era de R$ 19.777.338,71. Este valor é semelhante ao valor da obra em
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outubro/96, R$ 19.728.078,40, que inclui a recomposição de preços e a atualização pelo INCC/FGV (fls.
171, Vol. I). Assim, está evidenciado que o DEPE1V, ao aprovar a prestação de contas da primeira
parcela de recursos, já estava ciente da recomposição de preços procedida pela Secretaria do Estado da
Justiça e Cidadania, porém nenhuma providência adotou.
4.7. Apesar da relevância do papel que deveria desempenhar, todas as evidências
indicam que o DEPEN tem exercido uma atuação meramente pró-forma relativamente ao Convênio em
questão. Dessa forma, proporemos que seja determinada à Secretaria do Controle Interno do Ministério
da Justiça que nas próximas contas da entidade faça constar, em item destacado, a avaliação da eficácia
da atuação do DEPEN, no concernente ao acompanhamento da execução dos convênios que lhe digam
respeito.
4.8. Após a análise de todo o material que foi trazido aos presentes autos, tanto por
parte dos Srs. Péricles Frade e Wilson Pazini, como do Diretor do DEPEN/MJ, constata-se não ter sido
acrescentada nenhuma evidência que pudesse elidir a ilegalidade da recomposição procedida quando
da assinatura do contrato em questão.
SITUAÇÃO DAS OBRAS NA JUSTIÇA
5.1. As obras achavam-se paralisadas em virtude de Decisão Liminar, datada de
19/06/97, prolatada na Ação Civil Pública n° 97.3729-0 (fis. 29/33, VoLV), movida pelo Ministério
Público Federal e pelo IBAIVIA, devido à constatação de irregularidades de cunho ambiental. Em contato
telefônico com a assessoria da Exma. Sra. Analúcia Hartmann, Procuradora da República, fomos
informados que a referida Decisão Liminar foi revogada em 19/01/98, permitindo a continuidade das
obras.
CONCLUSÃO
6.1. Ante todo o exposto, propomos, relativamente ao contrato celebrado entre a
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e a empresa Construtora Espaço Aberto Ltda., datado de
08/05/95, objetivando a construção do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis, seja:
6. I. I. determinado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, com base no art. 45
da Lei n° 8.443/92, que proceda à correção do valor do contrato, previsto na cláusula segunda, ante a
ilegalidade do acréscimo de R$ 5.746.449,81 (base julho de 1994), a título de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro (alínea d, do inciso II do art. 65, da Lei n° 8.666/93), devendo o valor global do
referido contrato restringir-se ao valor da proposta vencedora da Concorrência n° 009/SSP/93,
acrescido do índice de reajuste previsto no Capitulo XII do edital (INCC da FGV, Coluna 35), conforme
previsão legal do inciso XI do art. 40 da Lei n° 8.666/93;
6.1.2. autorizada a realização de inspeção na Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania, objetivando a quantificação do débito, relativo aos valores de recomposição contidos nas
parcelas já pagas, e individualização dos responsáveis, com vistas à transformação do presente processo
em tomada de contas especial;
6.1.3. .determinado ao Ministério da Justiça que se abstenha de repassar recursos, bem
como de assinar qualquer convênio, ou termo aditivo, cujo objeto contemple a construção do Complexo
Penitenciário da Grande Florianópolis, até que sejam cumpridas as determinações contidas no item
'6. I. l' desta proposta de Decisão;
6.1.4. determinado à CISET/MJ que, ao apreciar as próximas contas da entidade, faça
constar de seu relatório, em item destacado, a avaliação da eficácia da atuação do Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN/MJ, no concernente ao acompanhamento da execução dos convênios
que lhe digam respeito.
6.1.5. Atendimento ao pedido de informações da Sr'. Procuradora da República Ana
Lúcia Hartmann mediante o fornecimento de cópia dos autos."
É o Relatório.
VOTO
A análise dos autos revela que o cerne da questão é a inclusão, por ocasião da assinatura do
contrato entre o Estado de Santa Catarina e a empresa Espaço Aberto, do montante de R$ 5.746.449,81, a
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título de recomposição do equilíbrio econômico/financeiro, como componente do valor global do referido
contrato(Cláusula Segunda, item 'A).
Preliminarmente, é preciso considerar que a própria inserção do valor em questão no
instrumento contratual é completamente irregular, pois o contrato assinado passou a não guardar
conformidade com os termos da proposta, o que configura inobservância ao art. 54, § 10 da Lei n°
8.666/93, abaixo transcrito:
"Art. 54,
§ I ° Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. "(grifo meu)
A importância do cumprimento do citado artigo 54 e a conseqüente gravidade da
ocorrência ora apreciada fica bem clara ao constatarmos que a inobservância do dispositivo acima
referido implica na impossibilidade de garantir a realização da própria finalidade do procedimento
licitatório, estabelecida no art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, in verbis, que é o de selecionar a proposta mais
vantajosa:
"Art. 3 0 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos."(grifo meu)
Com efeito, após constatar que o contrato foi assinado por um valor 77,94% acima da
proposta já corrigida pelos índices constantes do Edital, a Unidade Técnica observa que o procedimento
adotado pela Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania foi equivalente a contratação da empresa
classificada em último lugar na referida licitação, que cotou sua proposta a preços 72% superiores à
primeira colocada, no caso, a Construtora Espaço Aberto.
Para que se tenha uma melhor idéia da dimensão do "ajuste" procedido, a Unidade Técnica
registra que o contrato assinado com a empresa Espaço Aberto, no valor de R$ 13.119.644,45 apresenta,
em termos comparativos a janeiro de 1994:
- 1.204 % de variação sobre o valor da proposta;
77, 94 % acima da variação do INCC/FGV previsto no Edital da Concorrência;
103 % acima da variação da média dos índices setoriais regionais de construção civil
(CUB Sinduscon/SC, Custos Unitários PINI de Edificações Florianópolis e CEF/SINAPI);
121% de aumento em dólar.
Ainda que admitíssemos, por hipótese, a necessidade de uma alteração de tal monta na
base orçamentária da proposta apresentada, em virtude dos 16 meses decorridos entre a licitação e a
assinatura do contrato, o procedimento correto, diante da constatação acima e da lei de licitações seria o
de realizar novo certame licitatório.
Note-se bem que não há como argüir urgência na assinatura do contrato que inviabilizasse
a execução de novo certame, pois o multicitado contrato foi celebrado, segundo a Unidade Técnica, ainda
sem fonte de custeio, uma vez que o Convênio n° 03/93 celebrado entre a União e o Estado de Santa
Catarina já contava com seu prazo de vigência esgotado. Nova fonte de recursos somente surgiu com a
celebração, em 29.10.1996, do Convênio n° 017/96.
Assim, fica completamente descartada a possibilidade de aplicação do art. 65, II, "d" da
Lei n° 8.666/93 no presente caso, uma vez que o mesmo só se aplica a contratos já anteriormente
celebrados, como a própria redação do mesmo, abaixo reproduzida, deixa bem claro:
"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
11—por acordo entre as partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
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objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual."
Ora, uma vez que o contrato não havia sido assinado, não há que se falar em
"restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente" ou "manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato". (grifos meus)
Outro ponto que não deve ser desconsiderado é a constatação de que o montante em
questão de R$ 5.746.449,81, embora calculado com base em março de 1995, foi acrescido ao contrato
nominalmente com data retroativa a julho de 1994, correspondendo na verdade a R$ 6.625.081,99, se
somarmos aos R$ 5.746.449,81 a variação do INCC/FGV relativa ao período.
Convém observar que para a execução da obra do Complexo Penitenciário Estadual já
foram liberados recursos federais da ordem de R$ 1.506.400,00, até o dia 30.07.1998.
Portanto, ante o que dispõe o art. 71, inciso IX da Constituição Federal e art. 45 da Lei n°
8.443/92, faz-se necessário fixar prazo para que o atual Secretário de Justiça de Santa Catarina adote as
providências para o exato cumprimento da Lei n° 8.666/93, particularmente no que se refere ao seu artigo
54, § 1°, adequando o contrato assinado à proposta da respectiva licitação, admitida apenas a correção
pelo INCC/FGV prevista no edital.
Como existe a possibilidade de compensação dos valores pagos a maior, em decorrência da
determinação constante do parágrafo anterior, entendo que uma nova inspeção na Secretaria de Estado da
Justiça e Cidadania, objetivando a quantificação do débito relativo aos valores de recomposição contidos
nas parcelas já pagas e posterior transformação do presente processo em tomada de contas especial
somente deva ser realizada após um prazo de 45 dias sem que se tenha procedido à referida compensação.
Diante das circunstâncias faz-se também necessário determinar ao Ministério da Justiça
que se abstenha de repassar recursos para a construção do Complexo Penitenciário da Grande
Florianópolis até que seja sanada a irregularidade questionada nos presentes autos.
Após examinar os esclarecimentos prestados pelo Departamento Penitenciário Nacional do
Ministério da Justiça — DEPEN/MJ relativos à ocorrência em tela, considero necessário, acolhendo
proposta da SECEX/SC, determinar à CISET/MJ que nas próximas contas do referido Departamento faça
constar em seu relatório, em item destacado, a avaliação da eficácia de sua atuação no acompanhamento
da execução dos convênios a seu encargo.
Registro ainda, que deu entrada em meu Gabinete o Oficio n° 2711/98 — PRDC da
Procuradoria da República em Santa Catarina, datado de 14.10.1998, encaminhando cópia da Portaria
PRDC/SC n° 007, de 09.10.1998, de instauração de Inquérito Civil Público, para investigação de eventual
irregularidade no procedimento licitatório para a construção do Complexo Penitenciário da Grande
Florianópolis, razão pela qual estou propondo o envio da presente Decisão, acompanhada do Relatório e
Voto que a fundamentaram ao titular da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério
Público em Santa Catarina.
Em face de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09
de 1998.

HUMBERT GUIMARÃES SO
inistro-Relator
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1.Processo n°: TC 650.259/97-1
2.Classe de Assunto: V — Relatório de Inspeção
3.Responsáveis: Péricles Luiz Medeiros e Wilson Pazini
4.Entidade: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/SC
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. fixar, com base no art. 71, IX da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei n° 8.443/92, o prazo de
15 (quinze dias) para que a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina, na pessoa do
seu titular, adote providências ao exato cumprimento do art. 54, § 1° da Lei n° 8.666/93, em relação ao
Contrato de Construção do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis, celebrado com a
Construtora Espaço Aberto Ltda, adequando o seu valor global à proposta da respectiva licitação,
admitida apenas a correção do INCC/FGV contida no capitulo XII do edital, enviando-lhe cópia da
presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram;
8.2. determinar ao Ministério da Justiça, na pessoa do titular da Secretaria Nacional de Justiça, que se
abstenha de repassar recursos para a construção do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis, até
que sejam sanadas as irregularidades observadas nos presentes autos, enviando-lhe cópia da presente
Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram;
8.3. autorizar, após transcorrido o prazo de 45 dias sem que se tenha procedido à compensação dos
valores pagos a maior, a realização de inspeção na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania pela
SECEX/SC, objetivando a quantificação do débito relativo aos valores da recomposição em questão,
contidos nas parcelas já pagas, individualização dos responsáveis e posterior transformação do presente
processo em tomada de contas especial;
8.4. determinar à CISET/MJ que avalie a eficácia da atuação do Departamento Penitenciário
Nacional — DEPEN/MJ no acompanhamento da execução dos convênios a seu encargo nas próximas
contas do referido Departamento;
8.5. enviar cópia da presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
titular da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal em Santa
Catarina.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

‘

/Q/D>
HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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Grupo I - Classe V - Plenário
-TC-200.088/97-1 e outros
-Natureza: Relatório de Auditoria Operacional.
-Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI/Departamentos Regionais nos Estados de(a)(o):
Alagoas: TC-200.088/97-1
Bahia: TC-250.104/97-0
Paraíba: TC-476.214/97-1
Rio de Janeiro: TC-575.121/97-1 (com 01 volume)
Roraima: TC-825.055/97-0
-Ementa: Auditoria Operacional no Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, em atendimento à
Decisão n° 334/96 - Plenário. Avaliação do cumprimento
dos objetivos da entidade. Exame das áreas de recursos
humanos, material, financeira e de formação e capacitação
profissional. Achados de auditoria associados ao exame de
regularidade/legalidade transferidos para ajuizamento no
campo das contas ordinárias. Necessidade de análise
complementar requerida pelo Colegiado. Conversão do
julgamento em diligência.

RELATÓRIO

I - Antecedentes

Em exame Relatório de Auditoria Operacional realizada no Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI.
A determinação do referido trabalho foi precedida por Comunicação formulada por este
2
Relator na Sessão Plenária realizada em 29/05/1996 (Ata n° 20/96), à vista de matérias então veiculadas
por intermédio dos meios de comunicação escrita, questionando a atuação de determinadas unidades
integrantes dos chamados Serviços Sociais Autônomos.
Na oportunidade, enquanto Relator da Sublista de Unidades Jurisdicionadas 9.1, a qual
3
contemplava dois entes citados pela mídia, informei ao augusto Colegiado que estava providenciando ação
fiscalizadora a respeito do assunto, a qual seria empreendida no semestre seguinte, a propósito do
respectivo Plano de Auditoria.
Na Sessão Plenária seguinte, demonstrando igual preocupação com os fatos, o eminente
4
Ministro Humberto Guimarães Souto requereu ao Colegiado Maior fosse realizada uma ampla Auditoria
Operacional no Serviço Social da Indústria - SESI, • Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciál - SENAC, Serviço Social do Comércio - SESC e
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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR (Sessão Extraordinária de caráter reservado realizada
em 05/06/96)
Na ocasião, entendeu Sua Excelência como de suma gravidade as denúncias então
5
divulgadas, fazendo com que parcelas significativas da sociedade passassem a refletir sobre a efetividade
dos serviços prestados por esses entes, ao ponto de a existência do modelo vir sendo questionado por
Parlamentares.
Assim foi que, acolhendo a sugestão propugnada pelo ilustre requerente, houve por bem o
6
Tribunal em determinar a realização de Auditoria Operacional, como forma de analisar a efetividade dos
resultados apresentados pelos Serviços Sociais Autônomos, de modo a apurar os possíveis desvios
denunciados por Parlamentares e imprensa em geral (TC-008.004/96-0, Decisão n° 334/96-TCU, Plenário
- Sigilosa, Ata n° 15/96).
ia
Prolatada a deliberação pertinente, foram expedidas as Portarias Conjuntas
7
SECEX/SECEX-RJ/SAUDI nos 003, de 27/06/96, e 004, de 18/07/96, designando as Equipes
responsáveis pelo Levantamento de Auditoria
II

-

Levantamento de Auditoria

Os trabalhos atinentes a este estágio encontram-se consu5stanciados no TC-017.651/96-1,
8
onde é traçado um perfil de cada um dos órgãos integrantes do chamado "Sistema S", objeto da Auditoria
Operacional e concebido o programa de fiscalização, a partir da definiçâo de critérios para a consttuição
de amostras, seleção das unidades regionais auditadas e orientação para a formação das respectivas
Equipes e desenvolvimento das atividades
A despeito de o citado processo contemplar o conjunto de informações referentes ao SESI,
9
SENAI, SENAC, SESC e SENAR, para efeito de apreciação e julgamento da matéria destaquei daqueles
autos, passando a incorporar neste Relatório, os aspectos associados ao SENAI, processadas algumas
adaptações redacionais, conforme indicado a seguir
.

•

III - Informações sobre a Entidade
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, criado pelo Decreto-lei n° 4048,
10.
de 22 de janeiro de 1942, é entidade de direito privado, organizada e dirigida pela Confederação Nacional
da Indústria - CNI e tem por competência legal a organização e administração, em todo o país, de escolas
de aprendizagem para industriários e trabalhadores das atividades assemelhadas. O funcionamento do
SENAI encontra-se atualmente disciplinado por seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto r° 494, de
10/01/1962
Constituem objetivos do SENAI, segundo seu Regimentc.. Interno, a realização, em escolas
1I.
próprias ou sob forma de cooperação, da aprendizagem industrial a que estão obrigadas as em presas de
categoria econômica sob sua jurisdição; a assistência aos empregadores na elaboração e execução de
programas de treinamento de pessoal no próprio ambiente de trabalho; E concessão de bolsas de estudo e
de aperfeiçoamento a pessoal das empresas contribuintes e a servidores do SENAI; e a cooperação no
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas.
Conforme previsto no art. 13 do Regimento Interno, o SENM deve atuar sob regime de
12.
unidade normativa e de descentralização executiva, em estreita colaboração e articulação com os
estabelecimentos contribuintes, por meio de seus respectivos órgãos de c lasse, visando ao estabele=ento
de um sistema nacional de aprendizagem, com uniformidade de objetivo! e de planos gerais, adaptáveis às
peculiaridades das diversas regiões do país.
2 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc
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A. Estrutura organizacional
Para consecução de seus objetivos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
13
compõe-se de órgãos normativos e órgãos de administração, de âmbito nacional e âmbito regional
São órgãos normativos do SENAI o Conselho Nacional, com jurisdição em todo o país, e
14
os Conselhos Regionais, com jurisdição nas bases territoriais correspondentes
O Conselho Nacional, com sede em Brasília/DF, é composto pelo Presidente da
15.
Confederação Nacional da Indústria, que é seu presidente nato; pelos presidentes dos Conselhos
Regionais, na qualidade de presidentes das Federações da Indústria de suas bases territoriais, por um
representante de cada uma das seguintes categorias econômicas: Comunicações, Transporte e Pesca; pelo
Diretor-Geral do Departamento Nacional do SENAI e por um representante dos seguintes ministérios:
Educação e Trabalho.

411

É competência precípua do Conselho Nacional estabelecer as diretrizes gerais a serem
16
seguidas pela Administração Nacional e pelas Administrações Regionais na aprendizagem industrial em
todo o país
Embora haja previsão regimental para o estabelecimento de diretrizes gerais de ação da
17
Entidade, a serem exaradas pelo Conselho Nacional e acatadas pelos Conselhos Regionais, e não obstante
tenha havido tentativas de operacionalizá-Ias em todo o Sistema SENAI, com a apresentação de planos de
ação a partir de 1994, não se observou a existência de uma ação coordenada da Entidade visando atingir as
metas estabelecidas nesses planos, nem uma avaliação efetiva dos resultados alcançados nos
Departamentos que as implantaram.
Vale salientar que se encontra em fase de aprovação, pelo Conselho Nacional, o Plano
18.
Estratégico do Sistema SENM para o período 1996-2010, no qual se estabelecem posturas a serem
adotadas pelo sistema a fim de que se dê cumprimento à sua missão institucional, no período considerado.
Esse plano representa uma tentativa de estabelecer diretrizes a serem adotadas pela Entidade para
consecução de seus objetivos Constam do mesmo, inclusive, mecanismos de controle a serem utilizados
para verificação/mensuração dos resultados alcançados. Representanl es de todos os Departamentos
Regionais participaram de sua elaboração, na esperança de que haja comprometimento de todos no alcance
das metas ali delineadas.
Compõem os Conselhos Regionais o presidente da federação da indústria local, que é seu
19.
presidente nato, três delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho dos Representantes da
entidade federativa; um delegado representante das categorias econômicas dos transportes, das
comunicações e da pesca, o Diretor do Departamento Regional, um representante do Ministério do
Trabalho e um representante do Ministério da Educação
Cabe aos Conselhos Regionais estabelecer as linhas de ação dos Departamentos Regionais
20
correspondentes, respeitadas as diretrizes gerais emanadas do Conselho Nacional em relação à
aprendizagem industrial, levando-se em conta as peculiaridades regionais. É de sua competência, também,
autorizar a concessão de contribuições à federação da indústria de sua base territorial, até o limite de 1%
da receita regional
Na estrutura atual, embora haja ciência dos Conselhos Regionais quanto às diretrizes e
21.
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional, que são válidas para todo o sistema SENAI, fica a cargo de
cada Conselho Regional a decisão pela observância das mesmas, tendo em vista não haver nenhum
dispositivo legal que possibilite a fiscalização de seu cumprimento.
3 . \\Inin-Imr_482\c\zarquivo\voto199820008897.doc
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O SENAI conta com órgãos de administração, assim discriminados: Departamento Nacional
- DN, com jurisdição em todo o país e sediado no Rio de Janeiro, e 27 Departamentos Regionais DD.RR., sediados em todas as unidades da federação, possuidores de autonomia administrativa e
financeira e responsáveis pela execução das diretrizes e metas estabelecidas pelos Conselhos Regionais.
Essencialmente, o Departamento Nacional funciona de duas maneiras: como órgão
repassador dos recursos arrecadados pelo Sistema aos DD.RR., e como órgão orientador da área técnica;
nesse caso, presta assessoria e apoio aos Regionais na elaboração e implementação de programas de
formação profissional.
Convém ressaltar que o Departamento Nacional não exerce qualquer ingerência sobre os
atos praticados pelos Departamentos Regionais, seja quanto à aplicação dos recursos repassados ou às
ações que estes últimos pratiquem para cumprir os objetivos institucionais do SENAI. Embora constem, de
seu organograma, Diretorias e Divisões capazes de fornecer uma visão geral do funcionamento do
Sistema, suas ações possuem cunho meramente orientativo e de apoio em relação aos atos praticados pelos
DD.RR. Abre-se uma exceção nesse posicionamento apenas quanto a projetos financiados pelo D.N. a
serem executados nos DD.RR., quando se observa a existência de controle sobre os recursos repassados e
sobre os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.
As informações enviadas pelos Departamentos Regionais ao Departamento Nacional, no
que se refere a resultados, correspondem, em geral, a dados estatísticos e delas não se pode inferir se
houve atingimento dos objetivos propostos e metas estabelecidas.
A fim de atender sua clientela, o SENAI dispunha, quando do planejamento da auditoria, de
uma rede de unidades operacionais - Centros Nacionais de Tecnologia (CENATEC's), Centros
Tecnológicos, Escolas Técnicas, Centros de Formação Profissional, Agências e Centros de Treinamento perfazendo um total de 956 unidades, disseminadas por todo o territé rio nacional, sendo 667 próprias
(administradas com recursos próprios - fixas ou móveis) e 289 em parceria, atingindo mais de 3.000
municípios, assim distribuídas:
Tipos
Centros de Formação Profissional
Escolas Técnicas
Unidades de Treinamento
Centros de Desenvolv. De Pessoal
Centros de Tecnologia
Unidade Semi-Permanente
Escola Flexível
Total de Unidades Fixas
Total de Unidades Móveis
Total Geral

Próprias
177
9
104
4
24
2
1
320
346
667

Mediante
Convênio
17
3
22

42
7
49

Acordos de Isenção
37
203

240
240

Total
231
12
329
4
24
2
1
602
353
956

FONTE: Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação - DPEA/SENAI

Em 1995, o Conselho Nacional do SENAI expediu Resolução proibindo a construção de
novas escolas, visto que muitas vezes é mais econômico e produtivo realizar parcerias com segmentos da
sociedade (igrejas, sindicatos, universidades, associações de moradores, etc.) a manter em funcionamento
e unidades próprias, que podem tornar-se ociosas em um curto espaço de tempo. Por ocasião do
levantamento preliminar ao trabalho de campo, havia previsão de fechamento de 32 escolas, fazendo-se um
"enxugamento" do sistema, eliminando-se aquelas que já não atendem mais aos fins para os quais foram
4 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc
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criadas ou adaptando-as às necessidades de formação profissional da atualidade.
Para execução de sua missão institucional, o SENAI possuía, em 31/12/97, um total de
13 476 empregados, contra 15 617 em 1995, mostrando-se uma diminuição gradual do quadro de pessoal
da Instituição, inclusive se comparado a períodos anteriores.
Os empregados do SENAI estão sujeitos à legislação trabalhista (CLT) e da previdência
social, visto que se trata de Entidade com personalidade jurídica de direito privado. Cada uma de suas
unidades regionais tem autonomia para compor seus quadros funcionais, não havendo vinculação de
natureza salarial entre os servidores desses departamentos.
Em 11/07/1996, as Unidades integrantes do Sistema CNI — Departamento Nacional do
SENAI, Departamento Nacional do SESI, CNI e Instituto Euvaldo Lodi/IEL — lançaram o "Programa
Especial de Desligamentos'', regulamentado no SENAI-DN pelo Ato Ari Referendum n° 05/96 e Ordem
de Serviço n° 1644/96. Tal plano não é extensivo às demais unidades do Sistema SENAI — Departamentos
Regionais e Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT) — devido à autonomia
administrativa e financeira de que os mesmos desfrutam.
B. Recursos financeiros

Os recursos financeiros que mantêm o SENAI têm origem, principalmente, na contribuição
31
compulsória de 1% sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos
industriais das modalidades enquadradas na CNI
Constituem outras rendas do SENAI: doações e legados, subvenções, multas, rendas
oriundas de prestação de serviços e mutações patrimoniais e rendas eventuais
Realiza-se a arrecadação da contribuição devida ao SENAI de duas formas. Na primeira, o
recolhimento é feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, via Guia de Recolhimento da
Previdência Social (GRPS), que repassa os valores para o Departamento Nacional. A outra forma de
arrecadação, prevista no art. 50 do Regimento Interno da Entidade, consiste no repasse dos valores
devidos pela empresa diretamente ao SENAI, opção hoje adotada por cerca de 4.500 empresas,
correspondendo a aproximadamente 60% da arrecadação total do Sistema SENAI. Recolhida sob
quaisquer das formas retrocitadas, tal contribuição é chamada de "Contribuição Geral".
Quanto à distribuição desses recursos, a cargo do Departamento Nacional, cada
Departamento Regional recebe de acordo com a correspondente arrecadação. Para cada Departamento
Regional, conforme previsto no art. 48 do Regimento Interno, cabe 85% de sua arrecadação, mantendo-se
no D.N., com base no mesmo artigo, os 15% restantes.
Do percentual de 15% remanescente no Departamento Nacional, 5% destinam-se às
despesas de manutenção do mesmo, 8% são distribuídos sob a forma de auxílios (Mínimo e Especial) às
regiões com arrecadações deficitárias, a fim de que as mesmas possam manter um padrão mínimo de
qualidade nos serviços oferecidos, e os 2% restantes destinam-se à administração superior, a cargo da
Confederação Nacional da Indústria, na forma prevista no art. 51, alínea "d", do Regimento Interno

•

Faz-se pertinente tecer questionamentos acerca das transferências de recursos entre o
36.
SENAI e a CNI. Além da transferência compulsória de recursos à CNI, tais entidades mantêm estreitas
relações no tocante a despesas. No plano de contas do SENAI existe uma conta denominada "Entidades
do Sistema NI", na qual se lançam as despesas efetuadas pela CNI - com eventos, confecção de livros e
revistas, compra de brindes, troca de carpete do auditório da CNI em Brasília etc., que são pagas pelo
SENAI, bem como consta da mesma o rateio de despesas relativas a serviços de vigilância, propaganda,
5 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc
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consultoria e cópias xerográficas
Considerando que o SENAI repassa 2% da contribuição compulsória à CNI - em 1995, esse
percentual atingiu R$ 8.883.293,99 - (oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e
três reais e noventa e nove centavos), sem que a referida Confederação preste contas quanto à aplicação
desses recursos, não existe justificativa para que o SENAI forneça suporte financeiro para que a CNI
realize serviços de interesse próprio (v subitem supra)
Há de se considerar, também, que o SENAI é Entidade distinta da CNI e guarda
características próprias, pois, sendo mantido por contribuições parafiscais compulsórias, ou seja, recursos
públicos, possui obrigação constitucional de prestar contas sobre a boa e regular aplicação dos recursos
sob sua responsabilidade.
O Departamento Nacional também repassa o percentual de, no mínimo, 1% de sua
39
arrecadação para manutenção do Instituto Euvaldo Lodi - IEL, Entidade de direito privado que atua na
área de treinamento de pessoal, assim como o fazem as demais entidades mantenedoras do referido
Instituto (SESI-DN, CNI). De acordo com informação obtida durante visita ao Departamento Nacional, a
autorização para realização dessa transferência foi emanada do Conselho Nacional do SENAI (Resolução
n° 133, item IX, de março/86, modificado pela Proposição n° 7, de junho/88). Posto que se trata de
transferência de recursos públicos a particulares, convém averiguar a existência de amparo legal para
realização do mesmo, tendo em vista que, tanto na lei de criação do SENAI quanto em seu Regimento
Interno, não há dispositivo prevendo tal expediente
A fim de receber e distribuir os recursos relativos aos aw:ilios mínimo e especial, previstos
40.
nas alíneas "b"e "c", art. 51 do Regimento Interno do SENAI, existe o Fundo de Auxílio a Regiões
Deficitárias (FARD), que é administrado pela Comissão de Estudos e Distribuição do Auxílio a Regiões
Deficitárias (CEDARD), composta pelo Diretor Geral do Departamento Nacional, por um representante
no Conselho Nacional de Unidade da Federação que não receba qualquer tipo de auxílio e por três
representantes no Conselho Nacional de Unidade da Federação que recebam Auxílio Mínimo e/ou
Especial.

•

O Auxílio Mínimo, conforme disposto no Regulamento do FARD, será distribuído aos
41
Departamentos Regionais cuja Receita Própria (85% da arrecadação na respectiva base territorial),
prevista para o exercício, seja, no máximo, igual a 1,10% do total da arrecadação atribuída aos estados
(85% do total da Contribuição Geral)
Como Auxílio Especial entende-se a ajuda destinada a todos os Departamentos Regionais
situados nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ao Departamento Regional do Espírito Santo, a fim
de que mantenham, em relação aos serviços oferecidos pelo SENAI, um padrão de qualidade nacional.
Ressalte-se que nesse tipo de auxílio (Especial) há maior controle do Departamento
Nacional quanto ao alcance da finalidade para a qual o valor foi repassado. Em relação à utilização dos
valores repassados sob a forma de Auxílio Mínimo, faz-se controle ap mas sobre o percentual utilizado
pelo Departamento Regional, sem, contudo, ser verificada a forma de aplicação do mesmo.
Em geral, tais auxílios representam a parcela maYs significativa da receita dos
Departamentos Regionais beneficiados.
Além do percentual de 1% sobre o total da remunera.;ão paga pelos estabelecimentos
industriais para patrocínio da aprendizagem industrial, a Lei de criação do SENAI prevê, em seu art. 6°,
que a contribuição dos estabelecimentos que tiverem mais de 500 empregados será acrescida de 20%,
sendo tal contribuição denominada "Contribuição Adicional". Esse valo:, cuja administração, arrecadação
6 . \\min-1mr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc
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e gerência encontra-se a cargo do Departamento Nacional, destina-se à formação, aperfeiçoamento ou
especialização do pessoal dessas indústrias e do SENAI, bem como à montagem de laboratórios de
pesquisa para fins de ensino, segundo preconiza o art. 53 do Regimento Interno.
Segundo dados constantes do Relatório de Planejamento de Auditoria Operacional (TC46.
017.651/96-4), a receita total de Contribuição, em 1995, foi de R$ 491.075.279,08 (quatrocentos e
noventa e um milhões, setenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), ou 83,04% do
total da receita, estando aí incluídas tanto a Contribuição Geral — R$ 438.677.191,26 (quatrocentos e
trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e noventa e um reais e vinte e seis centavos),
74,18% do total da receita —, e a Contribuição Adicional — RS 52.394.087,82 (cinqüenta e dois
milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos, representando
8,86% do total da receita. O total da receita do Sistema SENAI atingiu R$ 591.384.051,64 (quinhentos e
noventa e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cinqüenta e um reais e sessenta e quatro centavos),
segundo informação constante do balanço consolidado referente a esse exercício.
O percentual de realização da Receita de Serviços em relação à receita total da Entidade,
47
em 1995, foi de 9,07%, em média. Destaque-se que apenas 3 (três) Departamentos Regionais (Distrito
Federal - 27,47%, Rio Grande do Sul - 23,88% e Santa Catarina - 22,43%) alcançaram um percentual
dessa receita superior a 20% de suas respectivas receitas totais
A previsão de arrecadação do Sistema para o exercício d.?. 1996, de acordo com a Divisão
48.
de Arrecadação e Fiscalização - DAF/SENAI, era de R$ 672.472.75` .i,00 (seiscentos e setenta e dois
milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais), sendo que R$
545.082.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco milhões e oitenta e dois mil reais) deveriam advir das
contribuições compulsórias, representando 81,05% da receita total.
Para as empresas que recolhem a contribuição compulsória diretamente ao SENA], existe a
49
possibilidade de serem firmados acordos que permitam a isenção de pagamento de parte do valor ievido
ou ressarcimento de despesas que as mesmas realizem com atividades relacionadas à formação
profissional

•

O Acordo de Isenção é facultado às empresas que, conforme previsto no art. 5 0 da Lei n°
50.
4.048, de 22/01/1942, mantenham, por conta própria, aprendizagem considerada pelo SENAI, sob o ponto
de vista da montagem, da constituição do corpo docente e do regime escolar, adequada aos fins a que se
propõe. Destina-se, essencialmente, a aprendizagem de menores, de 14 a 18 anos.
Outro tipo de acordo incidente sobre a Contribuição Geral e que permite ressarcimento dos
51
valores expendidos pela empresa com formação profissional denomina-se Acordo de Cooperação Técnica
e Financeira. O SENAI define cooperação técnica e financeira como a associação entre um Departamento
Regional e empresas legalmente sujeitas à contribuição geral que, sob supervisão e assessoria técnicopedagógica da Entidade, desenvolvam, em instalações adequadas, atividades de formação profissional de
menores e/ou treinamento, qualificação, aperfeiçoamento e especialização de trabalhadores adultos, até o
nível de supervisão, fazendo jus ao ressarcimento, pelo SENAI, das despesas com as atividades
supradescritas, em percentual a ser abatido da contribuição devida, que variará entre 5% a 20% da mesma.
À época do planejamento dos trabalhos, encontravam-se em vigor 3.637 termos de cooperação técnica e
financeira.
Sobre a Contribuição Adicional devida pelas empresas que possuam mais de 500
52.
empregados, é facultada a realização de um acordo chamado Acordo de Retenção Parcial, que objetiva
suplementar os investimentos da empresa solicitante, contribuinte do SENAI, em programas de
aperfeiçoamento e especialização de seu pessoal técnico, administraÚvo e docente de nível médio e
superior (instalações, equipamentos, instrutores etc.).
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O SENAI contava com sete pólos de fiscalização da arrecadação dos valores que lhe são
devidos, subordinados ao Departamento Nacional. Há controle total da arrecadação realizada diretamente
pelo SENAI, sendo que, a partir de setembro do ano em curso, há a previsão de pôr em funcionamento um
sistema de controle sobre a arrecadação da contribuição que se encontra a cargo do INSS. Ressalte-se que
o art. 6° do Regimento Interno autoriza o SENAI a fazer a cobrança direta dos valores que lhe são
devidos.
C. Áreas de Atuação
Para atingir sua finalidade precípua, qual seja, preparar mão-de-obra qualificada para a
indústria, o Departamento Nacional estabelece as linhas gerais de ação, ou seja, como a formação
profissional deve ser oferecida, o conteúdo programático e a duração ao ensino, sendo responsabilidade
dos Departamentos Regionais detectar a necessidade de determinado curso e o nível de aprofundamento
necessário à região.
Quando da escolha dos cursos pelos Departamentos Regionais, observam-se as
peculiaridades da indústria local, verificando-se as diferentes atividades industriais lá desenvolvidas ou o
potencial da região para o desenvolvimento de uma nova atividade. Busca-se, então, saber quais são as
necessidades reais do mercado e, com recursos próprios do SENAI ou mediante a realização de convênios
de parceria com universidades, órgãos públicos, sindicatos, igrejas etc., oferecer cursos que atendam às
aspirações dos interessados em sua operacionalização.
Como órgão orientador das atividades relativas à formação profissional executadas pelos
Departamentos Regionais, o Departamento Nacional desenvolve estudo5 com o intuito de que os mesmos
sirvam de base para detecção, pelos DD.RR, das reais necessidades de formação profissional de sua
região, apontando as peculiaridades do mercado industrial de cada um deles.
57

Na educação profissional, o SENAI atua nas seguintes modalidades:

Aprendizagem. formação de menores aprendizes, de 14 a 18 anos, contratados por
58
empresas ou candidatos a empregos, para o exercício de ocupações qualificadas, com escolaridade mínima
da Lla série do 1° grau. Essa modalidade está sujeita à legislação trabalhista, que obriga as empresas a
proporcionarem aprendizagem metódica a número de menores igual, no mínimo, a 5% do total de
trabalhadores qualificados
Qualificação: formação (ou iniciação profissional) em uma ocupação definida no mercado
de trabalho, para trabalhadores maiores de 14 anos. São oferecidos 107 cursos, nos níveis de 1° e 2° graus,
nas seguintes áreas: Administração Industrial, Alimentos, Artes Gráficas, Automação, Celulose/Papel,
Construção Civil, Construção Naval, Curtimento/Calçados, Eletricidade, Eletrônica/Eletrotécnica,
Madeira/Mobiliário,
Gemologia,
Fundição/Metalurgia/Siderurgia,
Instrumentação,
Informática,
Manutenção, Metal/Mecânica, Refrigeração, Saneamento, Transporte, Têxtil, Soldagem e
Vestuário/Confecção.
Habilitação: modalidade oferecida sob a forma de Curso Técnico, que consiste na
habilitação profissional plena ou parcial, em nível de 2° grau, ministrado via ensino regular ou ensino
supletivo, nas seguintes áreas: Alimentos/Bebidas, Artes Gráficas, Calçados, Celulose e Papel, Cerâmica,
Construção Civil, Construção Naval, Couro, Desenho de Projetos. Instrumentação, Soldagem,
Eletricidade/Eletrotécnica, Eletrônica/Telecomunicações, Fundição/Metalurgia/Siderurgia/Automação
Industrial, Madeira, Mecânica, Plástico, Química, Refrigeração, Saneamento, Segurança do Trabalho,
Têxtil, Transporte, Vestuário.
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Treinamento: processo de fundamentação, atualização, complementação ou ampliação das
61.
competências profissionais do trabalhador já qualificado, sob a forma de cursos de pequena e média
duração. Estão incluídos nessa categoria os cursos de Aperfeiçoamento, os de Especialização, bem como
os diferentes treinamentos industriais. Ressalte-se que essa modalidade é a que apresenta maior número de
matrículas do Sistema SENAI.
O SENAI vem alocando investimentos em reconversão profissional (colocação no mercado
62
de trabalho de trabalhadores que perderam seu emprego ou possuam profissões que possam ser extintas
devido à modernização acelerada da indústria), tendo em vista a tendência de aumento do número de
demissões na indústria nacional, motivada pelo avanço tecnológico no setor industrial, que passa a exigir
um perfil profissional sintonizado com essas mudanças.
Não existe um padrão definido para avaliação do êxito de um curso oferecido pelo SENAI,
63
pois as peculiaridades regionais são levadas em conta quando se faz qualquer tipo de avaliação.
Normalmente, são realizadas pesquisas para identificar quantos profissienais capacitados em determinado
curso exercem efetivamente a profissão aprendida, a fim de se medir a necessidade de mudanças no perfil
desse curso ou até mesmo a possibilidade de extingui-1o, se observada a saturação do mercado de trabalho
para os profissionais dele egressos.
Utilizam-se, como indicadores de produção do SENAI na área de educação profissional,
dados referentes às matrículas efetuadas nos cursos oferecidos nas diversas modalidades, o número de
concluintes dos mesmos, o somatório das horas práticas e teóricas efetivamente ministradas a cada aluno
matriculado (aluno-hora) e a carga horária média por aluno.
A clientela do SENAI é formada tanto pelo empresário mdustrial quanto pelo aspirante a
um emprego em atividades industriais, incluindo também os trabalhadores adultos que procuram formação,
aperfeiçoamento ou reciclagem profissional.
Vale salientar que o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CET1QT, sediado
66
no Rio de Janeiro, atende os dois segmentos que formam a clientela do SENAI, pois tanto ministra ensino
profissionalizante quanto presta assistência técnica, desenvolve ensaios e pesquisa aplicada ou dissemina
informação tecnológica têxtil ao empresariado e à comunidade em geral. Como exemplo de atuação do
lo CETIQT, podemos citar sua participação em processos licitatórios realizados pelo Ministério da Marinha
e pela Companhia de Limpeza Urbana - Comlurb do Rio de Janeiro, para aquisição de uniformes, onde
atua como apoio ao órgão licitador, desde a elaboração do edital até a fase de julgamento das propostas,
no que se refere ao estabelecimento de requisitos de qualidade do tecido e da confecção e aos testes das
amostras apresentadas pelos licitantes.
67.

O SENAI presta os seguintes serviços às empresas afiliadas e à comunidade em geral:

Orientação a empresas em assuntos ligados diretamente à estrutura de produção e
organização do trabalho,
- Certificação Ocupacional, que consiste no reconhecimento formal da qualificação do
trabalhador, verificando se seu perfil está adequado às exigências da ocupação,

•

Serviços Técnicos Especializados de Laboratório ou Oficina, que contemplam os serviços
de aferição, calibração, dosagens, determinações e testes de desempenho para qualificação de produtos e
processos industriais,
- Atividades de Desenvolvimento Tecnológico (Pesquisa Aplicada), que correspondem ao
uso do conhecimento técnico-científico, tendo por objetivo produzir novos materiais, equipamentos,
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processos, sistemas e serviços ou efetuar melhorias nos já existentes,
- Assessoria no Gerenciamento Ambiental, oferecendo apoio e orientação às empresas na
área de saneamento e meio-ambiente, tendo o SENAI sido nomeado pelo Governo como agente de
propagação, no Brasil, da ISO 14 000, norma internacional que estabelece padrões de qualidade a serem
observados pela indústria para preservação de meio ambiente e que deverão ser seguidos pelos
exportadores brasileiros quando da apresentação de seus produtos ao mercado internacional;
- Difusão da Informação Tecnológica, ou seja, a transferência para empresas de
informações sobre inovações técnicas, novas tecnologias, matérias-primas, equipamentos e sobre novos
produtos e processos que assegurem a atualização das unidades produtivas Para tanto, foi criado pelo
SENAI, juntamente com a CNI e UNESCO, o Centro Internacional para a Educação, Trabalho e
Transferência de Tecnologia - CIET, que tem como objetivo promover a captação, o tratamento, a difusão
e o uso de informações nacionais e internacionais requeridas no trabalho de apoio ao empresariado, a
instituições públicas e à sociedade, no campo da educação, do trabalho e da tecnologia
A propaganda acerca das atividades desenvolvidas pelo Sistema SENAI, bem como a
68
organização e realização de eventos internos, encontram-se a cargo do Departamento Nacional, por meio
da Assessoria de Comunicação. Ressalte-se que os recursos alocados pelo SENAI nessa área são pouco
expressivos
Entretanto, quando se realiza um evento ou se veicula propaganda com abrangência
69
nacional (via meios de comunicação de massa), a fim de se divulgar o nome da Instituição, a organização
fica a cargo da CNI, por meio de seu Departamento de Comunicação. Os gastos expendidos pelo SistemaCNI com propaganda são posteriormente rateados entre os integrantes do mesmo - SESI/DN,
SENAI/DN, IEL e CNI.
IV - Programa de Auditoria
Obtidas, na etapa de Levantamento de Auditoria, as informações pertinentes à estrutura
70
sistêmica do Serviço Social Autônomo, objeto da fiscalização, e verificada a inviabilidade de auditar todo
o universo organizacional, foram identificadas amostras representativas, as quais consideraram, como
critérios balizadores para a tomada de decisão, os dados operacionais e as demonstrações financeiras das
unidades.
No que se refere ao SENAI, a Equipe responsável pela realização do Planejamento de
71
Auditoria Operacional elegeu, para efeito de execução dos trabalhos, os Departamentos Regionais situados
nos Estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima, tendo em vista algumas anomalias ali
identificadas, conforme comentário adiante, além dos aspectos supramencionados
Relativamente à programação dos trabalhos, o grupo responsável pela fase preliminar, por
72
intermédio do TC-017 651/96-4, traçou orientações compreendendo o roteiro de verificação, técnicas a
serem utilizadas, visitas a unidades localizadas no interior, forma de apresentação do relatório e quadro
resumido dos achados de auditoria.

V - Aprovação do Planejamento

Elaborada a programação consubstanciada no aludido TC-017.651/96-4, foi a mesma
73.
aprovada por este Relator, uma vez verificada sua adequação aos propósitos da Decisão Plenária n°
334/96.
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Consequentemente, foram adotadas as providências necessárias à inclusão das 05 unidades
74
regionais do SENAI, bem como as dos demais entes dos Serviços Sociais Autônomos (SESI, SENAC,
SESC e SENAR) no Plano de Auditoria relativo ao 10 Semestre de 1997, nos termos do Memorando n°
071/96 - GM-LMR.
Realizados os trabalhos de campo, referentes à amostra representativa do Serviço Nacional
75
de Aprendizagem Industrial, foram as informações consignadas em processos respectivos, conforme a
Equipe responsável, as quais passo a compendiar no trabalho que apresento nesta oportunidade, conforme
segue
A. Departamento Regional de Alagoas
Quando da fase preliminar aos trabalhos de campo, detectou-se, no SENAI/AL, elevada
76
despesa média por empregado, se comparada aos demais Departamentos, bem como substancial
crescimento da despesa com pessoal e encargos sociais.
Os trabalhos desenvolvidos junto ao Departamento Regional em apreço encontram-se
77
consubstanciados no TC-200.088/97-1, do qual extraio as informações a seguir consignadas.
O mencionado Departamento Regional compõe-se de 03 (três) Divisões, estando a cargo da
78
Divisão de Ensino e Treinamento o desenvolvimento da atividade-fim da unidade, qual seja, a de ministrar
cursos/treinamentos
Existem 02 (duas) Diretorias subordinadas à referida Divsão com a finalidade precipua de
79
executar a missão institucional do SENAI/AL, sendo elas a Diretoria do Centro de Formação Profissional
Gustavo Paiva e a Diretoria do Centro de Unidades Móveis de Formação Profissional Napoleão Barbosa,
ambas com a incumbência atinente ao aperfeiçoamento e treinamento de ';upervisores
1. Recursos humanos
Segundo informações coletadas pela Equipe auditora, o referido Departamento Regional
80
atua nas áreas de eletricidade, solda, mecânica de automóveis, instalações hidráulicas, marcenaria e
carpintaria, costura industrial, serralheria, eletricidade de automóveis, panificação, mecânica diesel,
refrigeração, comandos elétricos, comandos pneumáticos, informática e gráfica.
Informa o correspondente Relatório (TC-200.088/97-1) que, à época da realização dos
trabalhos, o SENAI/AL contava com 141 (cento e quarenta e um) funcionários, sendo 97 (noventa e sete)
de nível médio e 44 (quarenta e quatro) de nível superior, tendo sido implantado naquela Instituição um
Programa de Desligamento Voluntário com a adesão de 28 (vinte e oito) funcionários.
Com relação aos intrutores, percebeu a Equipe de Auditoria grande engajamento dos
mesmos em relação à atividade que exercem, valendo dizer que a maioria deles encontra-se no SENAI/AL,
em média, há 10 (dez) anos, motivo por que o planejamento e a execução dos cursos não vêm sofrendo
solução de continuidade, mantendo-se, com isto, até onde se pode obsen ar, uma padronização mínima dos
mesmos. Ainda com relação aos instrutores, estão constantemente sendo submetidos a treinamentos e/ou
processo de reciclagem, ora oferecidos pelo próprio SENAI, ora por empresas.
2. Recursos Financeiros e Patrimoniais
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Relativamente ao volume de recursos financeiros gericíos pelo SENAI/AL no período
83.
94/96, a situação assim se apresentou (Em R$
1994

1995

1996

2.639.199,64

4.477.139,13

5.372.960,07

No que tange à questão patrimonial, informa a Equipe que os bens imóveis pertencentes ao
84.
SENAI/AL encontravam-se em bom estado de conservação, estando devidamente
regularizados/escriturados, sendo 02 (dois) andares do edifício Casa da Indústria, localizado na Av.
Fernandes Lima, em Maceió/AL, onde também funciona a Federação das Indústrias de Alagoas - FIFA e o
SESI; Centro de Formação Profissional Gustavo Paiva, localizado no bairro do Poço, em Maceió/AL; e o
Centro de Unidades Móveis Napoleão Barbosa, localizado no Distrito Industrial de Maceió/AL.
Com o objetivo de observar a atuação de algumas Unidades Móveis da Entidade, no interior
85
do Estado, a Equipe visitou as Unidades Móveis de eletricidade e instalações hidráulicas; de mecânica de
automóveis; de marcenaria e carpintaria; de refrigeração; e de mecânica diesel.
Por intermédio dessas visitas, verificou-se "a boa qualidade dos cursos ministradas., bem
como o bom estado de conservação dessas unidades móveis, sendo que as mesmas contam com unia boa
variedade de equipamentos e ferramentas, facilitando, em muitc. ,, a aprendizagem dos cursos
ministrados".

•

Não foram verificados casos de ociosidade dessas Unidades Móveis que só são recolhidas à
sede do CUMFPNB para manutenção e reparos de rotina, quando os instrutores estão em férias. Embora a
maioria das Unidades Móveis, no período auditado, tenha estado atendendo clientela outra que não a do
SENAI/AL (municípios, usinas de açucar), considerando o papel social da entidade e, ainda, o fato de não
ter sido constatada a preterição de empresas patrocinadoras do SENAI/AL, acredita a Equipe, que tal
situação não pode ser vista como um desvio de finalidade da Entidade. Considera o fato de esses
municípios e usinas de açúcar arcarem com grande parte das despesas dos cursos, acrescentando que o
treinamento da população local possibilita o surgimento de mão-de-obra mais preparada, no caso da
instalação de uma indústria naquele local.
À época da realização dos trabalhos, o SENAI/AL estava preparando uma Unidade Móvel
para ministrar cursos de informática, a qual apresentava instalações confortáveis com modernos
equipamentos.
No que se refere aos controles internos, ressalte-se que as áreas técnicas da Instituição
mantêm acompanhamento dos resultados alcançados com as ações (cursos) que a mesma ministra,
averiguando o desenvolvimento de ex-alunos, quando do ingresso no mercado de trabalho, elaborando
relatórios periódicos sobre o assunto.

•

Outro fato que mereceu relevo foi a sistemática empregada para seleção, de quais
municípios/empresas terão acesso aos cursos ministrados pelo Centro de Unidades Móveis. Todos os
municípios/empresas, ao solicitarem os cursos/treinamentos, preenchem um formulário onde assumem a
responsabilidade pela segurança dos equipamentos, como também se comprometem a disponibilizar local,
e material de consumo (quando necessário) para utilização pelos treinandos. Registre-se que, até onde se
pode analisar, não foi observado nenhum caso de discriminação de município e/ou empresa, quando da
solicitação de atendimento.
3. Outros assuntos
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Como tentativa de obter informações junto à clientela, sobre a qualidade dos
cursos/treinamentos oferecidos, a Equipe de Auditoria elaborou questionário, por meio do qual solicitou às
empresas que tiveram funcionários treinados pelo SENAI/AL, bem como aquelas que contrataram exalunos do órgão, no período 95/96, que informassem o grau de satisfação com esses cursos, assim como
solicitou que os próprios treinandos informassem sua impressão sobre os cursos a eles oferecidos.
91.

Para tanto, foram encaminhados questionários para as empresas indicadas pelo próprio
SENAI, remetendo-se junto com o mesmo, envelope para a resposta, com porte pago. Contudo, até o fim
dos trabalhos de campo, não logrou-se receber qualquer resposta.
O parâmetro utilizado pelo SENAI para mensurar a quantidade de horas disponibilizadas
com os cursos oferecidos, é chamado aluno-hora (A.H), que consiste, basicamente, nas matrículas efetivas
versus carga horária de cada aluno matriculado
De acordo com os dados levantados junto à entidade, no período auditado, a situação
relativamente aos cursos de Formação Profissional foi a seguinte:

1994

1995

352.399

399.006

Aluno-Hora A.H.
1996
290.632

As dificuldades encontradas pela Equipe de Auditoria pare avaliar os aspectos de economia,
eficiência e eficácia, a partir desse parâmetro de produção utilizado pelo SENAI/AL, encontram-se
comentadas adiante
95

No que tange aos Custos da Formação Profissional - Nível de Departamento Regional,
segundo dados do SENAI/AL, a situação no período considerado foi a seguinte
SETOR
ADM. MEIO
ADM. FIM
C. OPERAC.
DEP. REG.

CÁLCULOS
DESP. MEIO
(A.H.)
DESP. FIM
1A.H.)
DESP. OPER.
(AH.)
DESP. REG.
(AH.)

1994

1995

1996

2,92

4,16

7,46

2,68

2,3

5,17

1,93

1,82

2,39

7,53

8,81

15,02

4. Dificuldades para mensurar a economia, eficiência e a eficácia das ações do SENAI/AL,
sob o aspecto operacional
Aduz a Equipe que, segundo o Manual de Auditoria do Tribunal, aprovado pela Portaria n°
63 - PR, de 27/02/96, são objetivos da auditoria operacional, in verbis:

"I - avaliar do ponto de vista de desempenho operacionol as atividades e sistemas desses
órgãos e entidades e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentazs. a seu
cargo;
II - atender a pedidos do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas e Comissões;
III - assegurar a eficácia do controle"
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Nesse sentido, concluiu o grupo auditor que a avaliação desses parâmetros tornou-se
prejudicada, uma vez que a análise empreendida no SENAI, sob os aspectos da economia, eficiência e
eficácia, ficou adstrita ao Departamento Regional em Alagoas.
Conforme anota a Equipe, o SENAI/AL utiliza a quantidade de matrículas efetivas -versus
carga horária de cada curso oferecido, como forma de apurar os "resultados efetivos". No entanto,
entenderam os Analistas que esse dado, isoladamente, é pouco representativo para aferir a efetividade,
eficiência e economia. Tal parâmetro só serviria, para efeito de análise, se comparado ao universo que
representa o Sistema SENAI, em nível nacional.
E indagam, como concluir que, caso o SENAI/AL tivesse oferecido, durante o exercicio de
1996, "X" alunos-hora, teria cumprido o papel institucional com eficiência, economia e eficácia?

•

Referida afirmativa, acrescentam, só seria confiável, se a análise dos dados tivesse
englobado informações de outros Regionais, pois, por exemplo, o SENAI/PB, SENAI/RN e SENAI/SE
(com estruturas possivelmente de mesmo porte ao de Alagoas), podem ter atingido cifras inferiores ou
superiores às do SENAI/AL, de forma a permitir conclusões abalizadas sobre a unidade auditada. É bom
destacar que essas avaliações comparativas se prestariam a qualquer outro indicador de desempenho que
se pretendesse utilizar.
Outro exemplo é o caso da despesa média por empregado que, segundo o levantamento
preliminar, foi considerada elevada (R$ 1.117,00) quando compara& aos demais Departamentos (v.
subitem 7.3.3 - fl. 44 do Relatório de Planejamento). Somente este dado isolado torna-se insuficiente para
oferecer subsídios que permitissem inferir que a atividade-fim do Regional Alagoas está sendo afetada.
Inclusive, foi verificada a folha de pagamento (referente aos meses de NOV/96 a MAR/97), a qual não
revelou patamares salariais que pudessem ser considerados como fora dos padrões de mercado.
Como comparativo, há de se ressaltar que o Departamento Regional do Rio de Janeiro
103
possuía (segundo quadro constante do Relatório de Planejamento - exerccio 1995) 1.340 funcionários; e o
Regional de Minas Gerais 1.121 funcionários. As diferenças estruturais de cada Regional teriam que ser
levadas em conta. Uma ilação possível sobre o dado é que uma estrutura menor, como é o caso do
SENAI/AL, tenha talvez condições de pagar salários, em média, mais elevados, se comparados aos outros
Regionais.
Outro fator importante a ser observado, é a independência que esses Regionais desfrutam,
no que tange à composição de seus quadros funcionais, como já ressaltado no Relatório de Planejamento
(v. subitem 3.2.7.1 - fl. 17). Inclusive, no caso do Regional Alagoas, não se encontra implantado nenhum
Plano de Cargos e Salários. Apesar de existir, por orientação do Conselho Regional de Alagoas, o mesmo
não foi implantado, pois, se implementado, aquele Regional incorreria em deseconomias, sendo o mesmo
utilizado apenas como orientador, quando houvesse necessidade de efetuar alguma contratação.
Arremata a Equipe, entendendo que uma análise estanque do SENAI/AL, sob os aspectos
da economia, eficiência e eficácia, fica prejudicada, pois, conforme dito, seria necessário fossem feitas
comparações em relação aos demais Departamentos, concomitantemente, extraídas as suas peculiaridades,
agrupados por critérios, tais como, por número de funcionários, número de centros de formação
profissional, número de escolas técnicas, centros de tecnologia, natureza ,Jos cursos oferecidos, etc; -para, a
partir dessa realidade, empreender uma análise do SENAI como Sistema e, do SENAI/AL enquanto
integrante desse mesmo Sistema.
5. Conclusão
Em termos conclusivos, enfatizando considerações relati‘as a) às dificuldades encontradas
para fixação de parâmetros de desempenho, tendo em vista não ter sido possível estabelecer comparativos
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com outros Departamentos de mesmo porte e/ou natureza; b) ao esiado geral das Unidades Móveis
pertencentes ao SENAI/AL, assim como a sistemática empregada para ministrar os cursos oferecidos,
conceituados pelos Analistas como satisfatórias; c) ao teor da Decisão Plenária n° 334/96; d) à ausência de
comprovação, ante o universo auditado, de possíveis desvios de finalidade, nos termos do decisum acima
citado; e e) à ausência de implantação de um Plano de Cargos e Salários, gerando distorções, conforme
assinalado, sugeriu a Equipe de Auditoria fosse, verbis:
"a - o presente Relatório de Auditoria juntado, oportunamente, às contas do SENAI/AL,
exercício de 1996, com fito de ser utilizado como subsídio à análise das mesmas;
h - estudada, oportunamente, a possibilidade de realização de uma auditoria de escopo
mais amplo no Sistema SENAI, conforme aventado no Capítulo II, alínea "I" deste Relatório e. caso,
autorizada, sejam os dadas/informações constantes do presente processo utilizados como subsídio à
realização dessa auditoria, tendo em vista as dificuldades mencionadas por esta Equipe, para o
estabelecimento de índices de desempenho individualizado, in easu, o do Departamento Regional do
SENAI em Alagoas;
c - remetida cópia do presente Relatório à I" ,S'ECEX a fim de dar cumprimento ao
constante do item 15 do Relatório de Planejamento (Quadro Resumido dos Trabalhos), considerando,
no entanto, o resumo das deficiências operacionais como prejudicado pelas razões anteriormente
expostas; e
d - sugerido ao SENAI/AL que estude a possibilidade de implantar, naquele Regional, um
Plano de Cargos e Salários de forma a corrigir distorções salariais, hoje existentes, entre cargos
semelhantes, assim como servir de subsídio à elaboração de políticas de planejamento e/ou execução
de atividades no âmbito daquela entidade".
Na oportunidade, diante do quadro exposto e a partir de informação consignada no
despacho exarado pelo Titular da SECEX/AL, revelando o baixo número de questionários respondidos
pelos usuários até aquela ocasião, determinou este Relator audiência do responsável requerendo, para
tanto, esclarecimentos sobre o maior crescimento da atividade meio em detrimento da atividade fim,
solicitando, ainda, fossem desenvolvidas gestões junto à clientela do órgã o auditado, como forma de aferir,
por intermédio dos aludidos questionários, o grau de satisfação em rek.ção aos serviços oferecidos pelo
SENAI/AL (TC-200.088/97-1, fl. 24).

•

Ao empreender o exame da documentação adicional acostada ao processo, entendeu a
Unidade Técnica como satisfatórias as providências adotadas pela Instituição, no sentido de reduzir o
impacto financeiro da folha de pagamento no resultado de suas atividades, sendo considerada mostra
razoável da "boa atuação" do SENAI em Alagoas, os 24 (vinte e quatro) questionários até então
respondidos, conforme tabulação assentada à fl. 22 do TC-200 088/97-1.
Finalizando, entendendo o Sr. Secretário da Unidade Técnica que o respectivo Relatório
contempla elementos de considerável valor para o exame das ações do SENAI/AL, podendo servir•lhe de
subsídio, ratifica, in totum, as conclusões propugnadas pela Equipe, sugerindo, ainda, o envio do referido
documento ao órgão auditado.
B. Departamento Regional da Bahia

•

Preliminarmente ao desenvolvimento dos trabalhos, a SECEX/I3A elaborou novo Relatório
de Planejamento, adaptado ao cenário local, cujas orientações - migradas, no geral, do planejamento objeto
do TC-017.651/96-4 - deram suporte às apurações então empreendidas pela diligente Equipe de Auditoria,
as quais encontram-se assentadas no minucioso Relatório entranhado no TC — 250.104/97-0 (fls. 25/70),
do qual passo a extrair as informações que se seguem.
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Seguindo orientação contida no Relatório supracitado, definiu-se como meta a realização de
111.
visitas às unidades mais importantes do SENAI/BA, a saber: Sede; CETIND(Centro de Tecnologia
Industrial); Complexo Dendezeiros; Centro de Formação Profissional de Feira de Santana; Centro de
Formação Profissional de Ilhéus e Agência de Apoio de Jequié (vinculada ao Complexo Dendezeiros).
O SENAI/BA exerce uma forte centralização administrativa e, por isso, houve por bem a
Equipe dividir o enfoque da auditoria em duas vertentes, a primeira, realizada na Sede da entidade, voltada
para os aspectos de gerenciamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, e a segunda, realizada
nas unidades operacionais já descritas acima, voltada para o gerenciamento das atividades de formação e
capacitação profissional
Outro determinante importante que balizou o direcionamento dos trabalhos refere-se ao
processo de reestruturação por que passa o SENAI/BA. Forçado pela necessidade de adaptar-se às novas
demandas das indústrias do Estado, bem como pela meta de aumentar a participação de receitas próprias
em seu orçamento, no intuito de reduzir sua dependência em relação às receitas compulsórias das
indústrias, o Departamento Regional da Bahia está passando por pi ofundas transformações em sua
estrutura organizacional. O processo iniciou-se em 1995 com a realizaçÃo de um estudo de reengenharia
por uma empresa de consultoria. Logo após, outros estudos foram realizados nas unidades operacionais,
visando adequá-las à nova estrutura concebida pela direção do Departamento Regional.
Considerando que os trabalhos de auditoria foram realizados ainda no período de
implementação das mudanças estruturais, não foi possível obter uma avaliação em relação ao sucesso
dessas mudanças. Diante disso, a Equipe de Auditoria colheu informações dos funcionários, a partir de
questionários a eles endereçados, objetivando auferir o nível de conhecimento e comprometimento
daqueles que trabalham na entidade em relação às transformações realizadas, haja vista ser este um
pressuposto para o sucesso de reestruturações que adotam a reengenharia como instrumento
Foram encaminhadas também correspondências a 50 (cinquenta) empresas, escolhidas por
método estatístico, que atuam no Estado, solicitando a opinião das mesmas acerca da atuação do
SENAI/BA De todas as correspondências, apenas uma obteve respw ta. Tal fato privou a Equipe de
conhecer um ótimo indicador de desempenho da entidade, haja vista serem as empresas os principais
clientes do ente auditado.
Para atingir os objetivos acima mencionados, o SENAI/BA subdivide sua atuação no
âmbito do ensino profissional em modalidades que se agrupam em: a) CAI(Curso de Aprendizagem
Industrial) - formação de menores aprendizes, com idade limitada e escolaridade entre a 6 ' e a 7' séries do
1° grau, contratados por empresas ou candidatos a empregos, pare a aprendizagem de ocupações
qualificadas; b) CQP(Curso de Qualificação Profissional) - formação em uma ocupação definida no
mercado de trabalho. Oferecido para jovens acima de 16 anos e com escolaridade mínima de 6' série do 1°
grau; c) CTE(Curso Técnico Especial) - oferecida sob a forma de curso técnico, que consiste na
habilitação profissional plena ou parcial, exigindo como pré-requisito o 2° grau completo; e d)
SUP(Suprimento) - processo de fundamentação, atualização, comolementação ou ampliação das
competências profissionais do trabalhador já qualificado, sob a forma de cursos de pequena e média
duração. Seu escopo, tempo de duração e avaliação são determinados por negociação direta com as
empresas.
O SENAI/BA conta com uma sede administrativa, localizada em Salvador, além de
unidades operacionais situadas em municípios com concentração industrial considerada estratégica, a
saber: Complexo Dendezeiros (situado em Salvador); CETIND (Centro de Tecnologia Industrial), situado
em Lauro de Freitas - Região Metropolitana de Salvador; CFP/JVBF (Centro de Formação Profissional
Jaime Vilas Boas Filho), situado em Feira de Santana; CFP/JITF (Centro de Formação Profissional
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Joaquim Ignácio Tosta Filho), situado em Ilhéus; Agência de Treinamento de Jequié; Agência de
Treinamento de Juazeiro; Agência de Treinamento de Teixeira de Freitas

1. Área Adminstrativa
O SENAI/BA, seguindo tendência de todo o "Sistema S", decidiu implementar alterações
118
em sua estrutura organizacional, bem como elaborou um novo Plano de Cargos e Salários, visando
adequar-se às transformações por que passam as indústrias do Estado da Bahia Tais alterações têm por
objetivo. ajustar a estrutura do DR/BA aos novos conceitos de administração descentralizada e
participativa; contemplar, no Plano de Cargos e Salários, atividades que surgiram com a introdução de
novas tecnologias e com a instalação de novas unidades operacionais; e acompanhar a reformulação de
alguns serviços com informatização de alguns procedimentos, além de vislumbrar a extinção de outros com
a terceirização de algumas atividades.
Cada Unidade Operacional deve apresentar resultados em relação às suas atividades,
119
inclusive resultados financeiros. A Sede, a partir das informações prestadas, elabora Relatório Mensal de
atingimento das metas previamente definidas e o apresenta ao Conselho Regional, para que este tome
conhecimento e avalie o desempenho de todo o sistema.
1) Patrimônio
Revela o Relatório que as instalações do prédio, once funciona a Sede do DR/BA,
120
apresentavam-se compatíveis com as atividades administrativas desenvo vidas, ocupando dois andares do
prédio, onde também funcionam o SESI e o IEL
O controle do patrimônio do DR/BA é feito de forma centralizada pela Sede, por meio do
módulo Patrimônio do sistema MAGNUS. Todas as incorporações e alienações de bens devem ser
submetidas pelas Unidades Operacionais à Sede para que esta delibere sobre a necessidade da compra ou
baixa do material que, dependendo do valor envolvido, pode ser levado à apreciação do Conselho
Regional.
Apesar de o DR/BA adotar por principio a centralização em relação ao controle de seu
patrimônio, a Equipe observou que, para o controle dos bens de consumo durável, houve uma tendência
à descentralização com o direcionamento da execução desse serviço para as Unidades depositárias dos
bens de seu uso A Circular n° 01/97, de 08/01/97, cuja referência é o Inventário de Bens, traz essa
tendência em seu texto ao definir que não haverá mais fichas patrimoniais para esses bens, sendo os
mesmos controlados pela Unidade responsável, por meio de relações onde constem os totais adquiridos,
bem como suas localizações
2) Arrecadação
A arrecadação do DR/BA compõem-se de receitas provenientes da arrecadação direta,
123.
arrecadação indireta, receitas de serviços, auxílio especial e outras receitas A tendência atual do SENAI é
concentrar sua arrecadação, referente à contribuição geral e adicional, na forma direta Tal procedimento é
explicado pelo fato de que, agindo dessa forma, os DRs conseguem auferir maiores ganhos financeiros,
tendo em vista que as empresas recolhem diretamente a eles por meio de guia de recolhimento, sem os
custos referentes à taxa de administração de 3% cobrada pelo INSS e o tempo de tramitação do
procedimento indireto, as contribuições relativas ao Sistema SENAI Por outro lado, têm-se como
desvantagem, nesta modalidade de arrecadação, a retenção pelas empresas de parte da contribuição
devida
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A arrecadação direta processa-se mediante acordo entre o SENAI e as empresas em que se
124
define um percentual da contribuição a ser retido e usado pelas empresas no treinamento de seu pessoal.
Os acordos consubstanciam-se em modalidades pré-definidas, conforme análise desenvolvida pela equipe
auditora à fls. 32/3 do TC - xxx
3) Acordo de Cooperação Técnica e Financeira e Acordo de Isenção
O Termo de Cooperação Técnica e Financeira, além de outras vantagens, serve para
125
incrementar o intercâmbio entre o SENAI e as empresas na busca de soluções conjuntas para atender às
necessidades específicas de formação profissional
O valor deduzido destina-se, exclusivamente, a cobri., - despesas de custeio (pessoal,
obrigações patronais, material de consumo, serviços terceiros e encargos diversos), referentes ao
Programa de Formação Profissional
O percentual retido que era de 20% (os Acordos de Cooperação iniciaram-se a partir de
1985) foi, inicialmente, reduzido para 15%. A partir da Resolução n° 229/89, estabeleceu-se um
percentual de 10% e, finalmente, foi adotado 5% para os acordos firmados a partir da Resolução 446/96.
O Termo de Cooperação, normalmente, prorroga-se áutomaticamente por sucessivos
períodos de 12(doze) meses, se não houver manifestação de qualquer das partes dentro do prazo
regulamentar. O objetivo dessa medida era aumentar a receita disponível no SENAI para aplicação em
seus projetos de formação profissional.
Em caso de denúncia ou rescisão, volta a empresa acordante ao regime comum, obrigada ao
recolhimento integral ao INSS da contribuição prevista em Lei.
Ressaltou a Equipe que a redução do percentual de retenção de 10% para 5% não interferiu
130
nos valores retidos pelas empresas, nos exercícios em estudo, tendo em vista que a vigência do percentual
de 10% remonta a 1989 e o de 5% somente entrou em vigor a parti3 - de setembro de 1996, valendo,
portanto, apenas para os novos acordos.(v. tabela e gráfico abaixo). Nota-se, no entanto, que o incremento
nos valores retidos entre 1995 e 1996 foi menor do que aquele verificado entre 1994 e 1995. Tal fato
deveu-se à redução do número de acordos, bem como à distorção provocada nos balanços do SENAI
referente ao ano de 1994.
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
Evolução dos Valores Retidos pelas Empresas(Em R$)
%
1995
%
1994
Exercício
15,6
691.918,93
46,32
472 878,57
Total Anual

1996
800.393,47

Ao tecer considerações sobre os Acordos de Isenção (ver item 52 deste Relatório),
131.
informou a Equipe que, não obstante serem os mesmos uma possibilidade de parceria do SENAI com as
empresas, dos três acordos firmados (PETROB ÁS, RFFSA e CHESF), apenas o acordo da CHESF
encontrava-se vigente e, assim mesmo, com previsão de encerramento até o final do ano de 1997. Os
acordos firmados com a RFFSA e com a PETROBRÁS haviam sido encerrados em 31/08/96 e 30/04/97
respectivamente. Tal fato deveu-se ao interesse cada vez menor de o SENAI em manter esse tipo de
acordo, haja vista os substanciais valores retidos pelas empresas, os quais podiam chegar a 80% da
contribuição geral. Devido a isso, o Conselho Regional/BA, em reunião realizada em 28/11/96, decidiu
que não faria mais a renovação de acordos de isenção a partir daquela data.
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A tabela apresentada a seguir mostra os valores retidos pelas Empresas nos Acordos de
132.
Isenção a partir de 1994.

Exercício
Valores
retidos

ACORDOS DE ISENÇÃO
Evolução dos Valores Retidos pelas Empresas
1995
%
%
1994
10,02
36.47 2.101.756,
1.540.132,
54
05

1996
2.312.295,
75

Nota-se, pela tabela, que entre 1995 e 1996 o incremento nos valores retidos foi menor do
133
que aquele verificado entre 1994 e 1995. A análise das variações percentuais leva a crer que a razão para a
tendência de queda deve-se à redução da folha de pagamento das empresas, ao encerramento do Acordo
de Isenção com a RFFSA, além da distorção provocada nos balanços de 1994.
4)

Receita e despesa:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES
1994
5.398.288 99 81,80%
375.605 20 5 68%
175 006 02 0 69%
548 046 25 8 31%
1,55%
102.080,73
100%
6.599.627,19

Receita de Contr. Geral
Receita Patrimonial
Outras Rec. Correntes
Receitas de Serviços
Receita de Capital
TOTAL DA RECEITA

,

,

,

,

1995

1996

12.262.426,52
767.554,90
1.034.982,32
1.149.707,13
1.848.804,34
17.063.475,21

71 86% 12.721.328,35
4 50%
554 734 19
223 554 79
6 06%
6,74% 2 011 408 28
10,84% 1.931.934,28
100% 18.342.960,51
,

,

69,33%
3,02%
1,22%
15 8 7%
10 54%
100%
,

Fonte: Balanços Financeiros do SENAI/BA referentes aos exercícios de 1994 a 1996.

20.000.000,00
Receita de Contr. Geral
15.000.000,00

Receita Patrimonial
O Outras Rec. Correntes

10.000.000,00

O Receitas de Serviços
Receita de Capital

5.000.000,00

i O TOTAL DA RECEITA

0,00
1994

1995
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA
1995
1994
8.006.558,33
46,91%
2.626.434,98 52,38%
Pes. Enc. Sociais
26,69%
4.497.972,62
31,63%
2.192.739,42
Serv. Terc. P/ Jur.
1,71%
288.650,05
1,18%
81.762,34
Serv. Terc. P/ Fís..
3,37%
568.009,05
3,57%
247.324,17
Mat. Consumo
5,32%
792.523,67
6,29%
1.783.076,81
Outras Desp. Cor.
16,00%
2.629.159,61
3,50%
243.149,01
Investimentos
0,00
0,00%
1,45%
100.521,82
Arnort. Div. Interna
100,00%
6.931.337,72 100,00% 16.849.873,33
TOTAL DA DESPESA
Fonte: Balanços Financeiros do SENAI/BA referentes aos exercícios de 1994 a 1996.

1996
8.404.274,24
6.504.242,00
490.641,55
868.928,08
885.636,20
1.289.869,41
500.000,00
18.943.591,48

44,36%
34,33%
2,59%
4,59%
4,68%
6,81%
2,64%
100,00%

'20.000.,O0
18..000,00

O Pes. Enc. Sociais

16.000.000,C0

1E Serv. Terc. P/ Jur.

14.0O3.000,00

; El Serv. Terc. P/ Fís..

12.0O3.003,00

Mat. Consumo

10.000.000,00

Outras Desp. Cor.
O Investimentos

8.000.000,00

Arnat. Div. Interna

6.030.030,1M

O TOTAL DA DESPESA

4.COO.0O3,03
2.000.000,00
0,00
1994

1995

1996

Após consultas junto à Coordenadora Contábil, verificou o grupo auditor que o substancial
aumento de receita e despesa, entre os exercícios retrocitados, deveu-se à distorção provocada nos
balanços contábeis de 1994, por ocasião da conversão dos valores, referentes ao I° semestre, de cruzeiros
reais para reais Tal distorção teve como causa a orientação, contida na Instrução de Serviço n° 163/94, do
Departamento Nacional do SENAI, bem como na IN n° 51, de 04/07/94 da Secretaria da Receita Federal,
que determinaram a conversão de todos os saldos das contas dos grupos 1 e 2 (ativo e passivo), referentes
ao exercício encerrado do 1° semestre, para a nova moeda, por meio da divisão desses saldos pelo valor da
URV de 30/06/94
Considerando, portanto, que os dados contábeis referentes ao exercício de 1994 não
espelham a verdadeira situação do DR/BA naquele período, utilizaram os Analistas, como base para
comparações, somente os dados constantes nos balanços dos exercícios de 1995 e 1996.
Em relação à composição da receita, o DR/BA apresentou uma tendência de aumento de
sua receita de serviços em relação à sua receita com as contribuições geral e adicional. Tal comportamento
se coaduna com o objetivo de "Reduzir a dependência com relação às receitas compulsórias", constante
do Planejamento Estratégico do SENAI/BA para o período 1997-2000.
Outro fato importante destacado, refere-se à redução da participação das despesas com
pessoal e encargos sociais, associada ao aumento da participação das despesas com serviços de terceiros
(pessoa jurídica e física,), no total da despesa da entidade. Apesar de o DR/BA estar adotando uma
política de redução de pessoal, fato que justificaria a afirmativa anterior, percebeu-se que o montante
despendido com pessoal não se reduziu na mesma proporção do aumento das despesas com serviços de
terceiros. Enquanto estas despesas tiveram um aumento de 46,13% entre os exercícios de 1995 e 1996, as
despesas com pessoal, ao invés de se reduzir, tiveram um aumento de 4,97%. Após verificações junto ao
setor de pessoal, comprovou a Equipe que essa tendência deveu-se à mudança no perfil do quadro de
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recursos humanos do DR/BA, onde houve uma redução de postos de trabalho de menor qualificação e
contratação de pessoal para funções mais qualificadas que, em consequência de seus maiores salários,
oneram substancialmente a folha de pagamento.
Não obstante ser uma diretriz do DR/BA a redução de seu quadro de pessoal, após analisar
os fatos descritos acima, concluiu-se que, pelo aspecto da economicidade, não houve qualquer ganho por
parte do SENAI/BA. Ao contrário disso, a mudança no perfil de seu quadro de pessoal representou um
custo que pode ser quantificado na mesma medida do aumento das despesas com serviços de terceiros,
haja vista que, ao contrário do que se poderia supor, tal procedimento não gerou redução das despesas
com pessoal, apesar da dispensa de funcionários e conseqüente transferência de suas tarefas a empresas e
pessoas fisicas. Em relação aos aspectos da eficiência e eficácia, não há qualquer estudo realizado pelo
DR/BA que possibilite à sua direção certificar-se da adequabilidade das mudanças implementadas. A
ausência de um acompanhamento faz com que o DR/BA fique desprovido de informações capazes de
permitir possíveis alterações em suas diretrizes, visando corrigir eventuais distorções.
Finalmente, considerando que não houve relevante aumento de receita entre os exercícios
analisados, além do incremento das despesas com serviços de terceiros, verificou-se que o montante
aplicado em investimentos sofreu uma redução da ordem de 50,94%.
5) Produção
Os trabalhos de treinamento e qualificação profissional do industriário podem ser
140
executados de duas maneiras. A primeira, chamada de produção direta, os trabalhos são executados
diretamente pelo SENAI, a segunda, chamada de produção indireta a execução desses trabalhos é
transferida às empresas que mantêm acordos de contribuição e isenção.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DIRETA POR MODALIDADE

Exercício
Aprendizagem
Qualificação
Técnico especial
Suprimento
Total

Produção Direta
Aluno-hora
1995
%
1994
185.603
337.822 -45,06
212.439
97,87
107.362
26.160
73.012 -64,17
907.646
38,95
653.201
1.331.848
13,70
1.171.397

%
-9,39
89,86
-.9,13
4,84

1996
168.166
403.349
824.740
1.396.255

Os cursos de qualificação, entre os anos de 1994 e 1995, apresentaram um aumento
significativo de 97,87%, tendo a modalidade de suprimento acusado um incremento de 38,95%.
As modalidades de aprendizagem e técnico especial apresentaram uma redução de 45,06%
e 64,17%, respectivamente, em função da redução da oferta do primero e da interrupção sofrida pelo
segundo.
Aspecto relevante a ser observado diz respeito à redução sofrida pelas modalidades de
aprendizagem e técnico especial na produção direta. Tal fato deveu-se à mudança do enfoque do
SENAI/BA em relação aos cursos que ministra, pois, a partir de sua ree3truturação, o SENAI/BA adotou
como uma de suas diretrizes a consecução da auto-sustentabilidade financeira. Para tanto, foi necessário
que o enfoque da entidade voltasse para cursos de demanda específica das empresas e pelos quais fosse
remunerada, reduzindo a produção das modalidades de aprendizagem e técnico especial em níveis
mínimos exigidos por lei.
21 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc

293
(santo*

Tribunal de Contas da União

•

Sectotásta

pizaMt) 088/97-1

Em relação às variações verificadas na produção direta entre os exercícios de 1995 e 1996,
144.
observou-se a redução de 9,13% na modalidade de suprimento, enquanto houve um grande acréscimo de
89,86% nos cursos de qualificação. A justificativa para o ocorrido consiste no reenquadramento de vários
cursos da programação do convênio com a SETRAS(Secretaria do Trabalho e Ação Social),
anteriormente previsto na modalidade de suprimento.
de convênios com a
Além do convênio com o SETRAS, a assinatura
145
CONDER(Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado da Bahia) e com a
Prefeitura de Salvador, por intermédio do Programa Cidade Mãe, redirecionaram os cursos prestados pelo
SENAI/BA para a modalidade de qualificação.

411,

Observa-se que, nos exercícios de 1994 e 1995, enquanto as modalidades de qualificação e
146.
suprimento, na produção direta apresentaram acréscimo, as mesmas modalidades, na produção indireta,
sofreram redução nos seus índices, indicando uma transferência da produção indireta para a produção
realizada diretamente pelo SENAI/BA.
Essa transferência pode ser explicada, em parte, pelo fato de a produção indireta do
147
que,
SENAI/BA decorrer de empresas estatais que mantêm acordos de isenção e cooperação
atualmente, não tem mais interesse em firmar novos acordos.

e

PRODUÇÃO TOTAL POR MODALIDADE E ALUNO/HORA
Modalidade
Aprendizagem
Qualificação
Técnico especial
Suprimento
Total

1994
654.713
151.290
73.012
1.367.493
2.246.508

%
-20,17
40,42
-64,17
7,15
-1,05

1995
519.134
212.439
26.160
1.465.201
2.222.934

o/o• 1996
387.778
-67.61
403.349
89 86
1.546.240
.43,71
2.337.367
.37,19

,

Confrontada à produção global de 1994, o desempenho de 1995 foi inferior
148
Tal desempenho pode ser atribuído à produção indireta que foi reduzida em 17%

(-1,05 c1/0)

Is

Consideradas as diferentes modalidades, entre os anos de 1994 e 1995, observa-se um
149.
incremento de 40,42% nos cursos de qualificação e de 7,15% nos cursos de suprimento. Por outro lado,
em decorrência da interrupção dos cursos técnicos especiais e da redução da oferta dos cursos de
aprendizagem, os percentuais nessas modalidades foram negativos.
6)

Licitações e Contratos:

As licitações no SENAI/BA são realizadas na medida das necessidades apresentadas pelas
150
unidades operacionais, bem como dos diversos setores da sede, por meio de processos isolados que não
contemplam a possibilidade de agregar as necessidades comuns, para todo o exercício, em uma única
licitação. Além disso, o SENAI/BA não possui Comissão Permanente de Licitação, sendo, para cada
licitação, emitida uma portaria pelo Diretor Geral onde se designam os componentes responsáveis pela
realização do processo licitatório.

•

O SENAI/BA justifica tal procedimento, respaldando-se no fato das compras e serviços
151.
contratados, considerando a diversidade dos seguimentos da indústria cobertos pelo sistema de ensino do
SENAI, não possuírem uma natureza típica. Dependendo do material ou serviço envolvido, são designados
alguns servidores das unidades/setores interessados na realização do processo licitatório para compor a
22 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc

294

b-rvs'"7- te.
Sootoiatlo do Plenárto

Tribunal de Contas da União

TC-200.088/97-1

respectiva comissão, no intuito de participar da formulação do processo e da escolha da melhor proposta,
tendo em vista serem os mesmos mais ambientados com o objeto licitado. Contudo, mesmo para itens de
demanda comum e constante, como material de expediente e instrucional, não há uma previsão de
consumo anual que viabilize a realização de um único certame licitatório, visando beneficiar a entidade
com os ganhos de escala auferidos pelas empresas para o fornecimento de grandes quantidades
7)

Recursos humanos:

O recrutamento e seleção de funcionários no SENAI/BA é uma função terceirizada, sendo
exercida, quando da execução da auditoria, pela empresa PERSONNALITÉ - Assessoria de Recursos
Humanos
Em caso de necessidade de contratação de pessoal, recorre-se primeiramente aos recursos
humanos existentes na entidade. Se tais recursos não se adequarem ao perfil desejado para o cargo, o
próximo passo será a contratação junto ao mercado de trabalho. Após o recrutamento, os candidatos que
preencherem os requisitos exigidos serão selecionados e, posteriormente, encaminhados pela empresa
PERSONNALITÉ ao SENAI para escolha daquele(s) que irá(ão) efetivamente ocupar o(s) cargo(s).
Visando adequar o perfil de seu quadro de pessoal à estrutura organizacional constituída
após as alterações introduzidas pelo processo de reengenharia, bem como definir uma estrutura salarial
capaz de assegurar o equilíbrio interno e mercadológico aos salários praticados e com isso garantir
condições de contratação, manutenção e desenvolvimento do quadro de pessoal, o DR/BA, seguindo
orientação contida nos trabalhos de consultoria da Ernst & Young, elaborou um novo Plano de Cargos e
Salários, o qual apresenta como principal inovação a alteração do elenco de cargos da entidade, em que
diversos cargos são extintos e outros criados.
Outro ponto a ser destacado refere-se à drástica redução do quadro de funcionários do
SENAI/BA decorrente do processo de reestruturação por que passa a entidade. O maior impacto dessa
reformulação ocorreu no setor administrativo, em que muitos dos serviços, antes executados por pessoal
efetivo, foram terceirizados. Em relação aos técnicos e docentes, a redução ocorreu de forma menos
acentuada, haja vista o pensamento, advindo da reestruturação, de concentração de esforços na área fim da
entidade.
Todos as constatações citadas acima podem ser melhor observadas no quadro
demonstrativo, bem como no gráfico abaixo:

•
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POSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO SENAI/BA

Adm. - SEDE
Adm. - Unid. Oper.
Téc. e Docentes
TOTAL
VARIAÇÃO

DEZ./92 JUN./93 DEZ.193 JUN./94 DEZ.194 JUN./95 DEZ.195 JUN./96 DEZ./96 JUN./97
70
65
75
94
99
98
104
128
176
176
71
77
86
119
119
126
142
143
150
148
154
146
144
152
152
153
144
172
179
175
282
301 .
365
305
378
369
390
443
505
499
-26,05 -26,85% -38,88% -39,68% -43,49%
1,20% -11,22% -21,84% -24,25%

600

500

400

GAdm - SEDE
- Und Oper

300

EITec e Docentes
El TOTAL

200

100

o
DEZ /92

8)

JUN /93

DEZ /93

JUN /94

DEZ /94

JUN /95

DEZ /95

JUN /96

DEZ /96

JUN /97

Informática

Considerando que o processo de reengenharia exige como capacitador essencial a
157.
existência de um adequado sistema de informação, o SENAI/BA, sob a crientação da FIEB, implantou um
sistema informatizado de gerenciamento contábil-financeiro denominado MAGNUS. Esse sistema integra,
por meio de uma rede, todas as unidades do SENAI/BA, permitindo a. eliminação da movimentação de
documentos entre estas, além de possibilitar que as informações contábeis-financeiras possam ser
consolidadas instantaneamente, por meio de demonstrativos.

2. Área financeira
A situação financeira do SENAI/BA, à época dos trabalhos auditoriais, encontrava-se
158.
superavitária, sendo os recursos excedentes aplicados em poupança e títulos do governo federal.
O SENAI/BA tem seu Fluxo de Caixa definido para o período (M+11), sendo seu controle
159.
efetuado por trimestres e por decêndios. As entradas e saídas distribuem-se uniformemente durante o
exercício, havendo, entretanto, quando se considera o mês, uma concentração de entradas nos dois
primeiros decêndios e uma concentração de saídas no Ultimo decêndio.
Outrossim, a entidade houve por bem adotar como estratégia de segurança a manutenção de
160.
um saldo em caixa no montante mínimo de 3 (três) vezes o total de suas despesas com pessoal, de modo a
possibilitar, no caso de interrupção completa de entrada de receitas, manter-se por determinado período.
A elaboração do Fluxo de Caixa é feita de forma descentralizada, cabendo às unidades
161.
operacionais encaminhar suas previsões de entradas e saídas de recursos para serem consolidadas na Sede.

•

3. Unidades operacionais
1) CETIND - Centro de Tecnologia Industrial
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O CETIND surgiu a partir de mudanças implementadas no projeto original de criação de
162.
uma escola de ensino na área química. Esse projeto visava dar suporte ao Pólo Petroquímico de Camaçari,
por meio da formação e qualificação de mão-de-obra especializada para o setor, tendo em vista as
previsões de substancial aumento das demandas do Pólo. Para tanto, foram enviados funcionários ao
Canadá no intuito de qualificá-los como instrutores dessa nova escola. Entretanto, as previsões de
crescimento não se concretizaram, havendo, inclusive, retração do setor, provocada pela abertura da
economia brasileira aos produtos importados
Diante desse quadro, houve a necessidade de adaptação do projeto original ao novo
163
cenário da economia do país com o objetivo de viabilizá-lo e, com isso, evitar sua extinção e conseqüente
perda de recursos já investidos. Em razão dessas mudanças, o CETIM) possui peculiaridades em suas
linhas de atuação que o difere das demais unidades do SENAI/BA. Seu enfoque está voltado para o
desenvolvimento de produtos e serviços, com o objetivo de transformá-lo em Centro de Tecnologia.
Dentro dessa visão, o CETIND procura deter-se em segmentos de mercado ainda não
ocupados pela atuação de outras entidades, além de procurar firmar parcerias estratégicas que viabilizem
seu acesso a novas tecnologias e estimular o desenvolvimento de seus funcionários, visando prepará-los
para os desafios da entidade.
O CETIND, da mesma forma que todo o SENAI/BA, promoveu estudos visando moldar
sua estrutura organizacional aos conceitos de administração focado ros processos das empresas. Os
trabalhos de reformulação foram executados em parceria com o Núcleo de Pós-Graduação da Escola de
Administração da UFBA e resultaram no Plano Estratégico do CETIND, bem como, na definição de sua
nova estrutura. Dentro desses trabalhos, foram formuladas importantes definições estratégicas que
ajudaram à entidade a traçar seus objetivos, diretrizes e metas, visando o cumprimento de sua missão.
No quadro abaixo, relacionamos as definições acima referidas, tendo em vista a importância
das mesmas para o perfeito conhecimento da função do CETIND dentro de seu atual contexto de atuação
(acirrada disputa por mercados após o advento da globalização da economia):

MISSA0
"Apoiar o desenvolvimento da indústria química e afins promovendo educação para
o trabalho e prestando serviços tecnológicos, no âmbito da sua competência"

AREASowcompETE.Neui:::::
AUTOMAÇÃO
DE PROCESSOS
CONTÍNUOS

QUÍMICA

MEIOAMBIENTE

POLÍMEROS

CLIMTES(Indústrias)
QUÍMICA E
PETROQUÍMICA

TRANSFORMAÇÃO DE
PLÁSTICO

AGROINDUSTRIA

PRODUTOS E SERVIÇOS
EDUCAÇÃO
PARA O
TRABALHO

CONSULT
TÉCNICA

SERVIÇOS
LABORAT
CRED

INFORM
TECNOLOG

PESQUISAS
TECNOLOG
APLICADAS

A estrutura organizacional adotada pelo CETIND caracteriza-se por ser voltada para as
167
necessidades dos clientes, flexível e permeável às mudanças do ambiente, bem como extremamente
• horizontal, para que estimule a participação de seus funcionários no processo decisório. Para tanto, foi
concebido um modelo de organização dividido em apenas três níveis hierárquicos e um Comitê de Gestão
e Qualidade. Essa estrutura tem como vantagem o fato de poder moldar-se rapidamente às mudanças
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(

ocorridas no ambiente, além de proporcionar maior autonomia a seus fur:cionários. Contudo, ainda precisa
ser melhor absorvida pelos integrantes da organização, para que não provoque lacunas de competência,
bem como, falta de coordenação dos esforços no cumprimento de determinada meta
Por ocasião da realização da Auditoria, o CETIND possuia 4 (quatro) Unidades de
Negócios sendo elas: Educação para o Trabalho e Consultoria (ETC), Centro de Informação
Tecnológica (CIT), Unidade de Desenvolvimento de Software (UDS) e Laboratórios de Ensaios
(Mímicos (LAB).
A Educação para o Trabalho e Consultoria é a maior do CETIND, contando, à época, com
22 (vinte e dois) funcionários. Sua atuação está ligada ao desenvoMmento de produtos, bem como
prestação de serviços nas áreas de meio ambiente, polímeros e automação.
O Centro de Informação Tecnológica tem por função atender a demanda por informações
técnicas dos clientes internos e externos nas áreas de competência do CETIND (química, automação de
processos contínuos, polímeros e meio-ambiente). Para desempenhar essa tarefa, esta Unidade de Negócio
conta com uma coletânea de livros, periódicos e revistas em uma biblioteca muito bem estruturada.
A Unidade de Desenvolvimento de Software tem como principal atividade o
desenvolvimento de softwares voltados para o treinamento Dentro dessa atividade, destaca-se o Projeto
Multimídia em que, a partir de discos tipo CD-ROM, são criadas rotinas de treinamento em áreas de
interesse das indústrias (Ex.: Módulo de Treinamento em Bombas; Módulo de Treinamento em Caldeiras
Industriais; etc.). Esse projeto surgiu a partir da constatação de que, dem ro do contexto atual de crescente
enxugamento dos quadros de pessoal, as indústrias não podem disponibilizar seus poucos e imprescindíveis
funcionários para se submeterem a treinamentos fora de suas instalações. Além disso, alguns módulos de
multimídia procuram abordar determinados assuntos, adotando um enfoque informativo, sem as rotinas de
treinamento voltadas especificamente para um determinado equipamento (Ex.: Módulo de Pedras
Ornamentais da Bahia; Módulo de Educação Ambiental; etc.).
A Unidade de Negócios Laboratórios de Ensaios Químicos tem por função realizar análises
172
químicas e microbiológicas, sendo esse serviço importante fonte de recursos para o CETIND. Para tanto,
foi preciso que os laboratórios de análises se submetessem a rigoroso processo de qualificação com vistas
a estarem aptos ao credenciamento do INMETRO.
2) Complexo Dendezeiros

Primeiramente, vale destacar que o Complexo Dendezeiros tem sua concepção bastante
recente. Antes de sua criação, existiam 5 (cinco) Centros de Formação e Qualificação Profissional que,
apesar de estarem localizados em um mesmo espaço fisico, possuíam estrutura e administração totalmente
independentes. A manutenção dessas estruturas tornou-se, por demais, onerosa e ineficiente para o
SENAI/BA, ensejando estudos no sentido de adequá-las à realidade econômica e financeira da instituição,
bem como às novas demandas apresentadas pelas indústrias.
Como resultado dos trabalhos acima citados, foram os Centros transformados em um
Complexo, unificando-se suas estruturas e administrações. Tal providência mostrou-se bastante pertinente,
considerando que, com a nova estrutura, os esforços, antes executados de forma dispersa pelos Centros,
puderam ser harmonizados, evitando-se o desperdício na execução de ações superpostas.
Dentro dessa concepção, foi o Complexo Dendezeiros subdividido em 8 (oito) áreas de
atuação, a saber: Área Gerencial/Comportamentalfinformática; Área Mecânica/Elétrica/Eletrônica; Área
de Panificação; Área de Confecção; Área Gráfica; Área Automotiva; .4rea de Construção Civil e Área
de Mármores/Granitos/Lapidação.
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Ao tecer considerações sobre todas as áreas de atuação acima especificadas, a Equipe de
176
Auditoria enaltece as providências adotadas pelo SENAI/BA, relativamente às áreas de
mecânica/elétrica/eletrônica, gráfica e automotiva, no que concerne à utilização da figura do comodato
como forma econômica e estratégica de equipar as unidades técnicas.
3) Centro de Formação Profissional Jayme Villas Boas Filho(CFP/JVBF)
O Centro de Formação Profissional Jayme Villas Boas Filho foi construído por intermédio
177
de convênio entre o SENAI e a SUDENE com objetivo de atender às necessidades de qualificação
profissional do Centro Industrial do Subaé, em Feira de Santana.
Inaugurado em 26/06/1968, o Centro atua nas áreas de Mecânica Geral (solda),
178.
Eletricidade, Comportamental, Informática e Movelaria (marcenaria) com previsão para atuar, também,
nas áreas de Confecção e Alimentos.

•

O CFP/JVBF, sendo parte do SENAI/BA, passa pelo mesmo processo de restruturação por
179
que passa todo o sistema Os estudos para reorganizar a entidade foram encaminhados pelo Núcleo de
Pós-Graduação da Escola de Administração da UFBA O quadro de pessoal, após a reestruturação, passou
de 47 colaboradores em 1995, para 33, em 1997
Verificou o grupo auditor que, com relação às oficinas, há necessidade de se resolver
180
problemas que interferem no rendimento dos alunos e dos instrutore3, como por exemplo ventilação
precária; a iluminação artificial que eleva a temperatura, cobertura de telhas de amianto, impróprias para
regiões quentes; instalações elétricas carecendo de reforma, necessidades de substituição de alguns
equipamentos já obsoletos, etc

.

Além de atender ao Parque Industrial local, o SENAI de Feira de Santana abrange outros
181.
municípios da região, o que representa um grande potencial econômico, uma vez que existe uma
quantidade incontável de pequenas e médias indústrias, em setores diversos, que não utilizam os seus
serviços por falta de tradição ou por falta de informação sobre a importância e atuação do SENAI na
região
Entenderam os Analistas que, para adequar seu perfil de atuação às demandas advindas do
182.
mercado, o CFP/JVBF precisa: buscar parcerias, por exemplo, com o SEBRAE, para explorar o potencial
das micro e pequenas empresas existentes na região, incrementando dessa forma a prestação dos seus
serviços e obtendo, em contrapartida, as receitas necessárias para alingimento da auto sustentação,
desenvolver um trabalho de marketing para divulgar a atuação do SENAI e sua imagem de prestador de
serviços, resolver problemas relativos à iluminação, ventilação, instalação elétrica; fazer com que os
equipamentos obsoletos sejam atualizados para que o próprio ensino não fique comprometido; fazer com
que o convênio firmado com a SEC, que vem possibilitando aos alunos da Escola Técnica praticar os
conceitos adquiridos na escola de origem, sirva como exemplo a ser seguido, manter a participação em
Olimpíadas de Formação Profissional Internacional para efeito da imagem da instituição e incentivo para
alunos e instrutores
4) Centro de Formação Profissional Joaquim Ignácio Tosta Filho(CFP/JITF°)

•

O CFP-JITF°, antiga Agência do SENAI no município, foi fundado em agosto de 1987 no
183.
distrito industrial de Ilhéus, para atender basicamente às atividades industriais relacionadas à lavoura
cacaueira, bem como para formar mão de obra que atendesse ao projeto da Zona de Processamento e
Exportação/ZPE, que estava, na ocasião, para ser implantada
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Decorridos dez anos de sua implantação, o Centro busca se adequar à nova realidade da
184.
região identificando as necessidades de desenvolvimento de recursos humanos, reestruturando seus cursos
buscando novas qualificações em sua equipe, a fim de oferecer novos produtos e serviços a seus clientes
parceiros de trabalho.
Após outras considerações sobre o Centro, a Equipe acrescenta que, para adequar seu perfil
185
de atuação às demandas advindas do mercado, o CFP/JVBF precisa buscar parcerias, por exemplo, com o
SEBRAE, para explorar o potencial das micro e pequenas empresas existentes e incentivar o surgimento
de novos empreendimentos na região, incrementando dessa forma a prestação dos seus serviços e obtendo,
em contrapartida, as receitas necessárias para atingimento da auto-sustentação. Também precisa
desenvolver um trabalho de marketing para divulgar a atuação do SENAI e sua imagem de prestador de
serviços.
4. Questionários

A Equipe de Auditoria, criteriosamente, elaborou um questionário e distribuiu entre os
servidores, com o objetivo de medir o grau de conscientização e entrosamento dos mesmos na nova
estrutura, requisito básico exigido pela teoria da reengenharia, para o seu sucesso.
O referido questionário aborda pontos indispensáveis no projeto de reengenharia - tais
como o sentimento de cada um com relação à importância do seu papel no processo; motivação dos
conhecimento e grau de
colaboradores proporcionada pelo novo plano de cargos e salários;
comprometimento, relativos à missão definida pela Instituição; conhecimento da própria Instituição;
satisfação dos colaboradores com o sistema de informação interna utilizado no SENAI/BA, necessário à
boa interação com a estrutura; avaliação da melhoria alcançada na produtividade de cada um com a
implantação da nova estrutura; melhoria das relações interpessoais no ambiente de trabalho e consequente
aumento de produtividade, etc.
Na avaliação dos aspectos operacionais da estrutura do SENAI/BA, verificou o grupo
auditor um desalinhamento entre as unidades analisadas, cujos resultados encontram-se consignados
também por intermédio de diversas demonstrações gráficas expostas à fls. 58/67 do TC-250.104/97-0
Enquanto os funcionários da Sede apresentaram uma opinião mais pessimista, os funcionários das unidades
operacionais colocam-se de maneira mais positiva diante das questões suscitadas com relação à avaliação
dos aspectos operacionais da estrutura organizacional, após as mudanças implementadas pelo processo de
reestruturação. Diante disso, entendeu a Equipe que, considerando a opinião dos funcionários, as
mudanças implementadas obtiveram um melhor resultado junto às unidades que exercem atividade fim,
enquanto, na Sede, essas mudanças ainda não surtiram o efeito desejado
Em relação à expectativa dos funcionários para com o novo plano de cargos e salários,
observou-se que, para a maioria das unidades, excetuando o CETIND e o CFP/JIFT, não houve melhora
significativa. Tal fato pode ser explicado em razão do novo plano contemplar um reduzido número de
cargos de chefia em sua estrutura. Além disso, os valores dos salários previstos, na opinião dos
funcionários, ficaram aquém de suas expectativas.
No que diz respeito à missão do SENAI, a maioria das unidades, à exceção do CFP/JIFT e
a Agência de Treinamento de Jequié, acordam que a entidade ainda precisa de reformulações para
desempenhar bem as suas funções. Tal fato é plenamente compreensível, haja vista que as unidades do
SENAI/BA encontram-se, ainda, em processo de implantação e sedimentação das mudanças propostas
pela direção da entidade.
Finalmente, avaliando o índice de satisfação dos funcionários em relação à publicidade dos
atos administrativos do SENAI/BA, observou a Equipe que somente no CFP/JIFT o índice de satisfação
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conceituado como "bom" ultrapassa os demais, sendo que essa verTicação influenciará, de maneira
negativa, no sucesso da nova estrutura do SENAI/BA, já que esta monta-se na participação efetiva dos
funcionários nos processos de cada unidade. Portanto, sem canais eficientes de comunicação, o
SENAI/BA estará se privando de um eficiente instrumento para consolidar suas reformas

5. Conclusão
Ao final dos trabalhos, aduz a Equipe auditora que a forte tendência das empresas em
192
reduzir os custos de produção para competir no mercado e garantir a sobrevivência, e tendo em vista que
esta tendência representa mudanças estruturais, tais como informatização dos sistemas, redução do quadro
de pessoal, revisão e mudança na estrutura gerencial e funcional, além de outras medidas redutoras de
custos e incrementadoras da eficácia e da eficiência, é possível concluir que o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial-SENAI/BA, diante do desafio que lhe é imposto, assumiu claramente uma
postura empresarial, priorizando a busca da sua auto sustentação, bem como deu ênfase ao aspecto da
qualidade dos produtos e dos serviços prestados.
Informam os Analistas que, apesar do empenho do SENAI em reestruturar a Instituição
como um todo, com o intuito de vencer seu grande desafio (o de tornar-se independente da Receita de
Contribuição Geral determinada por lei e obtida a partir da folha de pagai nento das empresas), não se pode
medir, de forma consistente, o grau de alcance das medidas adotadas, nem tampouco garantir o sucesso
desejado
Tendo em vista as dificuldades encontradas pelas empre as para viabilizar suas a.tiv idades
industriais, ressalta a Equipe dois aspectos relevantes que vêm reduzindo a receita tradicional do SE NAI e
que, por este motivo, representam importantes fatores nas tomadas de decisão verificadas na Instiaiição.
O primeiro aspecto diz respeito à progressiva redução da folha de pagamento das indústrias, conseqüência
direta e principal da redução do quadro de pessoal; o segundo aspecto refere-se à demanda pelos cursos
oferecidos pelo SENAI/BA (que ainda representam a principal atividade da maioria das Unidades
Operacionais), onde se observa uma redução do número de treinandos em função da filosofia das empresas
em reduzir custos, tendo , também, como motivo, a tradicional imagem c'a. Instituição como formadora de
mão-de-obra junto a menores carentes.
•

Acentua a Equipe que a avaliação feita do SENAI/BA, como um todo, não é a mesma
195.
daquela feita em suas Unidades Operacionais A realidade de cada Unidade se difere em função da sua
história, localização e estrutura.
O CETIND, por exemplo, encontra-se localizado numa região privilegiada, tendo na sua
196
proximidade o Polo Petroquímico de Camaçari e a capital do Estado Vale ressaltar que o CETI ND já
conseguiu implementar as mudanças programadas pela administração, sendo aquela que mais se aproxima
do que se pretende para o SENAI, enquanto as demais unidades ainda estão em fase de reestruturação ou
avaliação das mudanças
Por derradeiro, concluiu a Equipe de Auditoria entendendo que às demais unidades resta
197
buscar soluções alternativas a partir do potencial das respectivas regiões de abrangência, buscando sempre
atingir a auto sustentação e o cumprimento da sua função social, acrescentando que uma avaliação
definitiva das mudanças sofridas pelo SENAI/BA só poderia ser feita numa etapa posterior à fase de
execução das metas estabelecidas, na Sede e nas diversas Unidades Operacionais.
À título de recomendações, os Auditores destacam questêes alusivas à operacionalidade da
198
Instituição, sugerindo, para tanto fossem recomendadas, as medidas abaixo enumeradas, juntando-se os
autos às contas do SENAI/BA, relativas ao exercício de 1997
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prever o consumo anual de materiais, como o de expediente e instrucional, com o
objetivo de realizar o menor número possível de licitações, auferindo, dwsa forma, economia de escala nas
aquisições feitas;
revisar e melhorar as instalações fisicas das unidades que apresentarem deficiência nesse
setor, com a devida atualização dos equipamentos obsoletos,
disseminar a prática de parcerias como forma de atingir as metas estabelecidas;
incrementar a utilização da figura do comodato como forma econômica e estratégica de
equipar as unidades técnicas, a exemplo do que fez o Complexo Dendezeiros nas áreas de
mecânica/elétrica/eletrônica, gráfica e automotiva;
estabelecer um padrão de estrutura fisica e gerencipl entre as diversas unidades do
SENAI/BA, de forma a evitar os desníveis encontrados,
maximizar a utilização dos recursos disponíveis do .;istema Magnus, oferecendo aos
colaboradores cursos de informática direcionados ao novo Sistema implantado;
estabelecer indicadores que mostrem com clareza o grau de eficiência e eficácia dos
processos adotados pela Instituição, e
dotar a Entidade de instrumentos eficientes para o trânsito das informações entre os
diversos níveis da estrutura da organização, a fim de proporcionar a participação efetiva de todos os
colaboradores nos processos existentes
Adicionalmente, sugeriu a Equipe responsável fosse encaminhada cópia do Relatório por ela
produzido ao SENAI/BA, para conhecimento e providências pertinentes, juntando-se os autos às contas
daquele Departamento Regional, relativas ao exercício de 1997, havendo o escalão dirigente daquela
Unidade Técnica acolhido o conjunto das medidas
C. Departamento Regional da Paraíba
Os trabalhos atinentes ao SENAI/PB encontram-se consubstanciados no TC-476 214/97-1.
Quando da realização do Planejamento da Auditoria, objeto do TC-017.651/96-4,
observou-se, no caso do Departamento Regional do SENAI no Estado da Paraíba, um elevado
quantitativo de pessoal se comparado com outros Departamentos que passuem orçamentos semelhantes na
região geoeconômica em que se encontra inserido, verificando-se, ainda, lotação da grande maioria do
pessoal (56%) na atividade-meio em detrimento da atividade-fim.
O organograma da Instituição apresenta uma configuração bastante tradicional, com uma
estrutura tipicamente staff and une, com unidades de linha e de assessoria. A configuração original previa
a existência de 3 (três) diretorias subordinadas à Diretoria Regional: Diretoria Administrativa e Financeira,
Diretoria Técnica e Diretoria Operacional. Esta última, à qual se subordinariam as unidades operacionais,
foi suprimida, e, desta forma, as referidas unidades passaram a ser subordinadas diretamente à Diretoria
Regional, em um grau menor de hierarquia, conforme se vê a seguir.
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SENAI - Departamento Regional da Paraíba

DIRETORIA REGIONAL

Assessoria Jurldica
Secntarié
Núcleo Regional de
Qualidade

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

DIVETORIA TÉCNICA

Tesouraria
Núcleo de
Eletroeletronica

Setor de Arrecadação e
Fiscalização

Núcleo de Desenv
de Rec Humanos

Mude° de
Processamento de
Dados

Divisão de PlaneJamen
Estudos e Avaliação tt)

Divisão de Formaçã
Profissional

Dnirsâo de Apoio
Administrativo

Divisão de Contabilidade e
Orçamento

Setor de Estudos
Pesquisas e Projetos

Setor de Assistência as
Unidades Operacionais

Setor de Pessoal

Setor de Registros
Contábeis

Setor de Informações e
Estatistica

Setor de Assistência as
Empresas

Setor de Materiais

Setor de Controle
Orçamentário

Setor de Serviços
Auxiliares

CTCC Albano Franco

CFP Prof Jose
Stênio Lopes

CFP de João Pessoa

CRT Industrial Luiz P
de Olrveira

Coordenadona das
Unidades Móveis

Ag de Formação
Profissional

CFP o Bayeux

Centro de Treinamen
do SENAI

CRT de Guarabr

1. Áreas de Atuação

A Equipe de Auditoria enumerou, inicialmente, a competência do órgão auditado, tanto em
nível nacional quanto regional, descrevendo as áreas em que atua o SENAI/PB.
Informa o Relatório que, no contexto da educação profissional, que constitui sua principal
linha de autação, o SENAI/PB oferece cursos nas áreas de Aprendizagem Industrial, Qualificação
Profissional, Suprimento, Formação de Tecnólogos.
O SENAI oferece ainda Cursos Técnicos, em nível de 2° grau, visando a preparação de
técnicos industriais com habilitações voltadas ao atendimento do mei - cado de trabalho, com o perfil
desejado para o desempenho de ocupações técnicas e Bolsas de Estuda, destinadas ao desenvolvimento
dos recursos humanos das empresas industriais do Estado da Paraíba, mediante a sua participação em
programas específicos de formação, aperfeiçoamento e especialização, realizados sob a forma de cursos e
treinamentos, seminários, conferências, congressos, feiras e exposições.
•

206.
vertentes:

Na área de Assistência Técnica e Tecnológica, a atuação do órgão alcança as seguintes
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a) Segurança no Trabalho, buscando dar suporte às empresas para a adoção dos princípios
e procedimentos necessários ao cumprimento das exigências legais impostas ao setor produtivo,
Meio Ambiente, mediante ação educativa junto às industrias, orientando-as para a
adoção de medidas que reduzam os elementos que agridam a natureza, possibilitando um desenvolvimento
sustentável;
Pesquisa Aplicada, realizadas prioritariamente no setor de couro e calçados,
incentivando o desenvolvimento de tecnologia limpa, o desenvolvimento de processos e produtos, a
redução de resíduos e a melhoria da produtividade
A Instituição desenvolve, ainda, ações relativas à Informação Tecnológica, onde se busca
207.
proporcionar à comunidade empresarial condições de acesso aos mais modernos processos produtivos, por
intermédio do seu Núcleo de Informação Tecnológica - NITEC, que dispõe de um acervo de publicações
nacionais e internacionais e que processa a disseminação de informações por intermédio do acesso a redes
informatizadas como a RPP, RNP, BITNET, INTERNET, RENPAC e REDE ANTARES e pelo seu
Laboratório de CAD/CAM, que, além de publicações nacionais e internacionais sobre pesquisa de moda,
design, estilismo, pesquisa cromática, tendências e interpretação das tendências de moda e costumes,
dispõe também de fitas de vídeo e softwares para design, modelagem e criação
2. Unidades Operacionais:

A Equipe de Auditoria enumerou as Unidades Operacionais do SENAI/PB, descrevendo
208
suas principais atividades, conforme indicadas abaixo, demonstrar do, inclusive graficamente, os
respectivos quadros de pessoal, remuneração e a produção relativa ao 'xercício de 1996, em termos de
qualificação profissional, aperfeiçoamento, treinamento operacional, treinamento em higiene e segurança
no trabalho, etc
.

Centro de Formação Profissional Prof José Stênio Lopes. A primeira unidade do
SENAI no Estado da Paraíba, onde, por muitos anos, funcionou a sua Administração Geral. Nela são
ministrados os cursos de Mobiliário, Editorial e Gráfica, Mecânica de Automóveis, Mecânica,
Eletricidade/Eletrônica, Metalúrgica e Construção Civil
Centro de Formação Profissional de João Pessoa Oferece cursos de Editorial e
Gráfica, Mecânica, Metalúrgica, Vestuário e Artefatos de Tecidos, Construção Civil, Mecânica de
Automóveis e Eletricidade/Eletrônica.
Centro de Formação Profissional de Bayeux. Nele são ministrados cursos de
Construção Civil e Metalúrgica
Centro de Treinamento do SENAI - CETRES. Localizado nas instalações do C:FP de
João Pessoa, atende as empresas filiadas ao sistema segundo suas necessidades de treinamento.

•

Coordenadoria das Unidades Móveis. Localizada junto às instalações do CFP Prof.
José Stênio Lopes, oferece uma variada gama de cursos, que são ministrados em suas unidades móveis,
seja em instalações próprias do SENAI, como as de Guarabira e Souza, ou em instalações cedidas pelas
comunidades e empresas interessadas. Dispunha, à época da auditoria, (las seguintes unidades: Bombeiro
Hidráulico, Costura Industrial (2), Comandos Elétricos, Eletricidade (2), Eletricidade/Hidráulica,
Modelagem/Costura Industrial em Malha, Mecânica de Refrigeração, Mecânica de Motores de Autos (2),
Mecânica Diesel, Mecânica de Máquinas de Costura Industrial, Panificação, Confeccionador de Calçados e
Serralharia.
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Centro Nacional de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco. Oferece cursos
6)
de curtimento, calçados e artefatos de couro, desenvolvendo também pesquisas aplicadas à área.
3. Recursos humanos
Os quadros abaixo referem-se aos demonstrativos de pessoal da entidade como um todo,
209
considerando as diversas funções existentes, consolidadas em determinados casos, e sua respectiva área de
atuação
PESSOAL DO QUADRO
ÁREA --->

DISPOS.
FIEP

ADMIN.
GERAL

TÉCNICA

ADMIN

FUNÇÃO

Direção
Adm. Superior
Administração
Serviços Gerais
Motoristas
Informática
Técnica
Instrução
Docência
Total

UNID/ ,DES OPERACIONAIS

1
2
6
O
O
O
14
1
O
24

O
O
3
O
2
O
3
O
O
8

2
3
21
9
6
3
6
O
O
50

O
5
16
72
7
O
3
O
O
103

APOIO TEC

TUFAL

INSTRUÇ

O
O
10
O
O
O
4
O
O
14

O
O
1
4
O
O
16
77
11
109

3
10
57
85
15
3
46
78
11
308

Observações:

DISPOS. FIEP: funcionários do SENAI colocados à disposição da FIEP:
ADMINIST.: funcionários exercendo funções tipicamente administrativas;
APOIO TÉCNICO: funcionários exercendo funções de secretaria escolar;
INSTRUÇÃO: funcionários exercendo função de instrução;

PESSOAL EXTRA-QUADRO
ÁREA ---:,

DISPOS.
FIEP

ADMIN.
GERAL

•

O
O
1
O
O
1
O
O
O
2

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

INSTRUÇ

APOIO TEC

ADMIN

FUNÇÃO

Direção
Adm. Superior
Administração
Serviços Gerais
Motoristas
Informática
Técnica
Instrução
Docência
Total

TUFAI-

UNIDADES OPERACIONAIS

TÉCNICA

O
O
1
1
O
O
O
O
O
2

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
6
8
14

O
O
?
1
O
1
O
6
8
18

A Política de Recursos Humanos do DR/PB é regida, basicamente, pelo Regulamento de
210
Pessoal aprovado pelo Conselho Regional em 19/01/87, que vem sendo alterado por novos dispositivos,
tais como acordos coletivos, Plano de Cargos e Salários, etc.
O Plano de Cargos e Salários, implementado em outubro/90, criou 5 (cinco) grupos de
211.
cargos: Serviços Auxiliares, Apoio Administrativo, Ensino, Apoio Técnico e Executivos. Cada um dos
grupos é constituído por cargos agrupados em carreiras e classificados segundo a natureza do trabalho,
grau de complexidade das atribuições e responsabilidades inerentes às atividades por eles englobadas.
Além disso, prevê as formas de provimento, de promoção, de reclassificação e de lotação, apresentando,
para cada cargo, uma descrição detalhada e uma síntese de suas atribuições, as especificações, com
requisitos de admissão, jornada de trabalho e condições específicas, e forma de recrutamento e seleção.
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Apesar de previsto no Plano, o DR/PB não aplica os critérios de promoção, por antigüidade e
merecimento
No que diz respeito à Avaliação de Desempenho, existe um projeto de implantação do
processo no DR/PB, tendo sido feita, inclusive, uma experiência piloto. No entanto, até a data da
realização da auditoria, ainda não havia sido implementada efetivamente.
A Capacitação Profissional é realizada anualmente e, paralelamente ao processo
orçamentário, um levantamento das necessidades de treinamento do pessoal, conduzido pelos dirigentes
das diversas áreas, em função de sua percepção das deficiências apresentadas pelos seu funcionários,
programando-se, então, a realização de treinamentos. Além disso, as necessidades não previstas, surgidas
ao longo do ano, são analisadas caso a caso.
Quadro Demonstrativo dos Treinamentos Realizados em 1996
CATEGORIA
FUNCIONAI,
Diretiva
Gerencial
Técnica
Administrativa
Docente
TOTAL

N" DE PARTICIPANTES
NO
NO
EXTERIOR
PAIS
14
1
31
3
90
49
88
4
272

HOMENS-HORA
NO
NO
EXTERIOR
PAIS
272
32
668
1.096
2.815
1.672
4.367
1.128
9.794

TOTAL.
HOMENS-I IORA
:,'AR.TICIPANTES
%
ABS
ABS
2.5
5,1
272
14
6,4
700
32
11,6
35,8
93
3.911
33,7
15,3
17,7
49
1.672
40,0
31,9
4.367
88
100,0
100,0
10.922
276

A política de remuneração praticada é a de simples ccrreção da tabela implantada por
214
ocasião da elaboração do Plano de Cargos e Salários, mediante a aplicação dos percentuais firmados nos
acordos coletivos, não sendo hábito a verificação, junto ao mercado, da adequação dos valores despedidos
a título de remuneração Eventualmente, visando corrigir distorções maiores, são implementadas
promoções, horizontais e verticais, mediante a realização de um processo específico de avaliação
Ao demonstrar a alocação do efetivo de pessoal, bem .:oino a remuneração em termos
percentuais, o grupo auditor verificou que o pessoal que atua na atividade de instrução, que é a finalidade
da Instituição, representa 37,7% do efetivo total e 39,3% da folha de pagamento. Incluindo o pessoal de
apoio técnico lotado nas unidades operacionais e o pessoal técnico e de Instrução da Diretoria Técnica na
atividade-fim, tendo em vista que estes grupos exercem atividades essenciais ao ensino, esta passa a
representar 46,6% do efetivo total e 50,2% do montante da folha. Desta forma, do ponto de vista da
segregação das funções, o pessoal alocado fora da atividade-fim representa uma parcela extremamente
elevada do total, alcançando 53,4% do efetivo total e 49,8% da folha total.
Uma análise mais detalhada deste grupo, na opinião da Equipe, demonstra que:
o grupo de ocupantes de cargos de direção e administração superior, lotado na
Administração Central e na Diretoria Técnica, responde por apenas 2,4% do efetivo total, mas alcança
9,4% em termos de remuneração, apresentando pouca possibilidade de Iedução de custos, a menos que a
organização fosse inteiramente reestruturada;
o grupo dos administradores das unidades operacionais respondem por 1,5% do efetivo
e sua remuneração alcança 5,1% do total, a eles se aplicando a mesma consideração do item anterior, de
forma ainda mais enfática, visto que são em número de 5, cada um respondendo por uma unidade
autônoma;
os demais funcionários exercendo funções administrativas, excluídos os lotados nas
• unidades operacionais, representam 18,8% do efetivo total e 18,1% da remuneração. Este seria o grupo
mais sensível a mudanças, tendo em vista que, apesar de não apresentar, a princípio, excesso de lotação
nas várias unidades, a sua carga horária é reduzida, de apenas 6 horas diárias. Poderia se vislumbrar um
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aumento de carga horária, para 8 horas, e uma correspondente redução de pessoal. Tal redução
equivaleria, no máximo, a 11% do montante do grupo, reduzindo sua participação para perto de 16% da
remuneração total, o que não podemos considerar como significativo, mormente pelos problemas que
causaria, tendo em vista que a redução da carga horária é fruto de ac9rdo coletivo e alcança todos os
trabalhadores em atividade no edificio-sede do sistema FIEP/SESI/SENAFIEL;
d) o grupo dos funcionários administrativos alocados às unidades operacionais, que
respondem por 30,7% do efetivo e apenas por 17,2% da remuneração total, apresenta pouca possibilidade
de redução de custos, tendo em vista que as unidades operacionais necessitam de servidores próprios
exercendo funções de controle de pessoal, da tesouraria, do almoxarifado, assim como as atividades de
limpeza, vigilância e transporte
Portanto, na atual estrutura de pessoal do SENAI-DR/PB, "que, diga-se de passagem,
217.
funciona a contento", não vislumbra a Equipe responsável a possibilidade de redução significativa de
custos, entendendo ainda, que a estrutura administrativa existente suportaria, sem o incremento de custos,
um aumento expressivo das atividades finalísticas da instituição, pelo menos no que se refere ao grupo
citado na alínea c, retro.
4. Recursos financeiros
Com relação ao tópico em epígrafe, o Relatório de Auditoria reproduz o Balanço
218
Patrimonial da Instituição, os Demonstrativos da Receita e da Despesa e o Orçamento para o exercício de
1997, acrescentando que a aplicação dos recursos é feita a partir do Orcamento-Programa aprovado pelo
Conselho Regional e a execução dos gastos é processada de forma centralizada, pela Diretoria
Administrativa e Financeira, que é incumbida de realizar as compras, sendo que pequenas compras de
material de consumo, não disponíveis nos almoxarifados, podem ser feitas descentralizadamente pelas
unidades operacionais, que dispõem recursos para tanto.
Pode se verificar nos balanços do DR/PB que a sua liquidez financeira, nos três últimos
exercícios mostrou-se excelente. No exercício de 1996 ostentava um AtiN o Circulante de R$ 2.787.951,79,
equivalente a 40% da despesa realizada no exercício. O Passivo Circulante correspondente não passava de
R$ 553.137,10 e, desta forma, o índice de liquidez alcançou o patamar de 5.0.
Paralelamente à sua excelente liquidez, o DR/PB apresentou para o exercício de 1997 um
orçamento com contornos muito preocupantes, mormente em função de algumas projeções que não
encontravam respaldo naquelas circunstâncias.
No que diz respeito à receita, foi projetado um aumento global de 15,5% e um aumento nas
221
receitas de contribuição de 19%, o que não pareceu condizente com a conjuntura econômica da época, que
apontava para uma estabilização, ou no máximo um pequeno aumento, do produto industrial e por
conseguinte a estabilização ou até uma pequena redução na contribuição ao sistema, tendo em vista,
também, a introdução do imposto SIMPLES, voltado para as pequenas empresas, a implementação dos
contratos temporários de trabalho e o aumento da taxa cobrada pelo INSS.
Pelo lado da despesa, mostraram-se preocupados os signatários do Relatório de Auditora
222.
em face da redução projetada para o gasto com pessoal, da ordem de 2,5% Tendo em vista que não havia
plano de redução de pessoal e que em maio foi firmado um acordo coletivo de trabalho que previa um
reajuste na faixa de 8%, tal despesa deveria sofrer um acréscimo de pelo menos 5%.
Fato positivo, que por certo amenizou os impactos descrítos, é o contrato de prestação de
223
serviços que estava para ser firmado com o Ministério do Trabalho/SINE, para a realização de cursos de
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Qualificação, que trazendo uma receita estimada de R$ 1.500.000,00, com resultado esperado da ordem
de R$ 500.000,00.
5. Outros assuntos
Aspecto interessante a ser demonstrado é a análise comparativa da produção alcançada
224.
pelos Departamentos Regionais das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com dotação orçamentária
do porte do Regional da Paraíba. Para tanto, contou a Equipe apenas com dados referentes ao exercício de
1995, a seguir consignados:

DEPARTAMENTO
PARAÍBA
Rio Grande do Norte
Sergipe
Ceará
Mato Grosso do Sul
Pará

ORÇAMENTO
4.489.589,76
4 813.041,71
4.654.778,11
5 545 031,46
5 046 226,22
4.915.611 71

ALUNO-HORA
1.261.502
838.552
637.660
1.138.924
880.465
1.158.525

1

Verifica-se que, mesmo com um orçamento inferior, o DR/PB alcançou um volume de
produção bastante superior aos demais, sendo que na região só apresenta uma produção inferior à dos
Estados da Bahia e Pernambuco, que possuem orçamento bem superior ao seu.
No exercício de 1996 o DR/PB alcançou uma produção de 1.423.209 AH, sem contar a
ação indireta, o que corresponde a uma produção de 1.139.951 AH em 1995, significando um aumento de
24,8%, praticamente com o mesmo quadro de pessoal.
O DR/PB está extremamente engajado no seu Programa de Qualidade, contando j2. com um
227
técnico em nível de Consultoria, 25 multiplicadores, todos os servidores treinados e todos os alunos das
Unidades Operacionais conhecendo noções do Programa, de forma a gerar expectativa com v , stas a
maiores ganhos na produtividade já para o exercício de 1997.
Destaca a Equipe signatária do Relatório o cuidado despendido na conservação e
manutenção dos bens móveis e imóveis da entidade. "Impressiona positivamente a limpeza e a
organização, reinante em todas as dependências do Regional, tanto no EdIficio-Sede como nas Unidades
Operacionais, inclusive nas oficinas". Praticamente não se observa a existência de equipamentos fora de
uso por defeitos, visto que a manutenção dos mesmos, via de regra, é feita nas próprias oficinas do
SENAI.
Outro aspecto importante é o que se refere ao custo da atualização dos equipamentos
utilizados. Como exemplo, merece dizer que o DR/PB dispõe de apenas um torno de comando numérico,
instalado no CFP Prof José Stênio Lopes, em Campina Grande. Os Departamentos Regionais menos
aquinhoados dependem muito de doações para aquisição deste tipo de equipamento. A maioria dos
equipamentos do CENATEC Albano Franco foram conseguidos mediante doação ou comodato.
O SENAI/PB não possui em sua estrutura organizacional qualquer unidade dedicada à
realização de controles internos, contando apenas com a auditoria independente preconizada no Regimento
Interno da Entidade.
Uma grande carência observada é a que diz respeito aos relatórios gerenciais, que
praticamente não existem. Para se ter uma idéia da situação, o relatório gerencial da folha de pagamentos
disponível por ocasião da auditoria referia-se ao mês de dezembro/96. Tal situação foi explicada como
sendo derivada de problemas no programa. Além disso, na área financeira os relatórios gerenciais
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inexistem e os relatórios contábeis carecem de uma maior abertura das contas, principalmente no que diz
respeito à natureza da despesa, restritas aos grandes grupos constantes do balancete, observando-se a
mesma deficiência na área de materiais.
Como atenuante para esta situação, o DR/PB está engajado em um ambicioso Projeto de
Modernização Administrativa, que é considerado um projeto estratégico da Instituição e, como tal, é
financiado pelo Departamento Nacional. Este projeto pretende desenvolver/adotar sistemas de
processamento de dados e de consolidação de informações operacionais, administrativas e gerenciais
devendo ser constituído pelos seguintes módulos: SISMAT - Sistema de Administração de Materiais;
SIAFI - Sistema de Administração Financeira; SIADE - Sistema de Administração Escolar; SIARH Sistema de Administração de Recursos Humanos; SIG - Sistema de Informações Gerenciais.
Assinalou, também, o grupo auditor que praticamente não existem Relatórios Gerenciais,
operando-se, por outro lado, em nível muito sintético a contabilização das despesas no tocante à sua
natureza. Para tanto, deve a Unidade auditada conferir prioridade à implantação do mencionado projeto,
como forma de equacionar a questão alusiva aos aludidos relatórios, passando a contabilizar as despesas
em um nível maior de segregação.
Durante a execução dos trabalhos verificou-se a cessãe, à Federação das Indústrias do
Estado da Paraíba - FIEP, em caráter permanente, de oito servidores, sendo dois técnicos, um assistente
técnico, dois motoristas, dois assistentes administrativos e um auxiliar administrativo, que custaram aos
cofres do DR/PB, no mês de dezembro de 1996, o valor de R$ 6.005,35 (seis mil e cinco reais e trinta e
cinco centavos), sem considerar os respectivos encargos sociais e tranlhistas. Considerando todas as
incidências, o custo anual desta cessão pode atingir a cifra de R$ 100.0)0.00 (cem mil reais). Segundo a
Equipe Auditora, deve o SENAI/PB resolver, os mais rápido possível, a situação descrita, interrompendo
tal procedimento.
Entendem os Analistas, portanto, que deva ser determinado ao DR/PB que providencie o
imediato retorno de tais funcionários aos seus quadros, verificando a necessidade de sua permanência.
Assinala o Relatório que as despesas de condomínio do edificio sede do Sistema FIEP, onde
estão instaladas as Diretorias Regional, Administrativa-Financeira e Técnica do SENAI-DR/P13, são
custeadas apenas pelo SENAI e SESI, o que constitui claro subsídio às atividades da FIEP e do TEL. No
exercício de 1996, tais despesas, apenas na parte que coube ao SENAI, alcaçaram o montante de R$
175.118,15 (cento e setenta e cinco mil, cento e dezoito reais e quinze centavos). Como o SENAI ocupa
dois andares, o SESI outros dois andares, o TEL e a FIEP um andar cada, entende a Equipe que o SENAI
deveria arcar com a terça parte destas despesas, devendo ser feita determinação nesse sentido.
6. Conclusão
Conclusivamente, entendendo que o "SENAI - DI?/PB apresenta, no que diz respeito aos
seus recursos humanos, materiais e financeiros, gestão adequada, e o mais importante, está exercendo de
forma eficaz os seus objetivos institucionais, ressalvadas as ocorrêt ■ cias indicadas no item 2 deste
Relatório de Auditoria Operacional", propõe a Equipe seja determinado à Entidade, a adoção de medidas
relativas:
ao imediato e efetivo retorno, aos seus quadros, dos funcionários cedidos à FIEP,
verificando-se a necessidade de sua permanência;
à regularização dos pagamentos a título de despesas condominiais que deverão se
restringir à terça parte do montante das mesmas;
à implementação do projeto estratégico de modernização administrativa como forma de
solucionar a situação de carência de relatórios gerenciais do DR/PB; e,
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d) à contabilização das despesas do DR/PB em maior nível de segregação, no que
concerne à sua natureza
Ao endossar as conclusões supramencionadas, o Sr. Secretário de Controle Externo
assinala que o trabalho auditorial demonstra em seu bojo "saldo altamente positivo, sinalizando com uma
entidade organizada e comprometida com as suas atividades finalisticas"(TC-476.214/97-1).
Ao final, ressalta o Sr. Dirigente a existência do elevado percentual atinente a pessoal da
atividade meio, em detrimento da atividade fim, destacando as considerações constrantes do Relatório
(subitem 1.7.1.1, alíneas a a d, fl. 15) relativas à impossibilidade de redução significativa de custos, sendo
que a atual estrutura administrativa suportaria, sem incremento de custos, um aumento significativo de
suas atividades.
D. Departamento Regional do Rio de Janeiro
A execução da auditoria no âmbito do SENAI/RJ foi desenvolvida pelas Analistas Liane
Viégas Soares e Magnólia Atem Lima, havendo a Equipe convergido as informações para o Relatório
inserido no TC-575.121/97-1, cuja peça processual, à vista do nível de detalhairiento de que se reveste,
alcançou toda a primeira centena de folhas que inaugura o respectivo processo.
Além de trecho introdutório, a Equipe responsável, integrante da SECEX/R.1", por
intermédio do documento supramencionado, abordou as apurações então resgatadas, sob os tópicos
"Informações Básicas sobre o Órgão"; "Situação Encontrada", di!;correndo, nesse intervalo, com
incomum particularidade, sobre os recursos humanos, materiais e firanceiros e, ainda, atividade-fim,
encerrando a exposição com as "Propostas de Encaminhamento" precedidas da "Conclusão".
Apesar de o escopo do trabalho voltar-se para a esfera operacional, o Relatório produzido
pela Unidade Técnica contempla diversas questões atinentes a ilegalidades, inclusive consignando
informação, ao final, no sentido de que "as irregularidades relatadas nestes autos estão sendo tratadas no
Ir-575.517/97-2", processo este alusivo à Representação constituída nos termos do art. 28, § 1 0 , da
IN/TCU n° 09/95, razão por que deixo de destacar aqueles aspectos nesta oportunidade
(ilegalidades/irregularidades) conferindo maior ênfase aos assuntos que s harmonizam com o contexto em
pauta, quais sejam, questões de natureza operacional.
Informou a Equipe de Auditoria, incialmente, que o SEN kI/RJ criou algumas unidades
subordinadas diretamente à Diretoria Regional (Diretoria de Educação, de Relações com o Mercado; de
Operações e Gerência Geral de Administração) enumerando, a seguir as diversas Unidades Operacionais
da Entidade, compostas de Centros de Tecnoloiga; Centros de Formação Profissional; e Unidades
Móveis, tecendo, adiante, considerações sobre o Plano Estratégico da Instituição.
Ressaltou o grupo auditor que até o dia 02/07/97 o Conselho Regional do SENAI/RJ havia
se reunido apenas duas vezes, ao passo que, de acordo com o art. 33 do Regimento Interno daquele
Colegiado, as reuniões deveriam acontecer, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocadas.
1. Recursos humanos
Ao discorrer sobre o quadro geral de pessoal, os analistas abordam aspectos atinentes à
remuneração, cargo de confiança, gratificação, limite salarial, acumulação de função, informando que, em
abril de 1997, o número de servidores era de 1.245, sendo que 544 funcionários encontravam-se na
atividade-fim, representando 43.7% do total do quadro, e os demais da área administrativa, verificando,
assim, a existência de número excessivo na área meio
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Durante o ano de 1996 houve um grande número de demissões, alcançando, somente no
246
mês de agosto, 160 funcionários. Diante de questionamento sobre a existncia de algum plano de incentivo
a demissão, os Auditores obtiveram informação negativa, todavia, todos os funcionários com quem
conversaram, confirmaram a demissão incentivada. Acrescente-se acerca da possibilidade de plano de
demissão incentivada, a contratação como prestadores de serviço, de 53 (cinqüenta e três) funcionários
com elevados valores logo após as respectivas demissões, evidenciando-se que a redução do quadro não
trouxe economia na folha de pagamento.
1)

Prestadores de Serviço

Do confronto efetuado entre a amostragem realizada do total de rescisões de funcionários
247
pertencentes ao quadro permanente do SENAI-RJ, ocorridas a partir do mês de agosto de 1996, e a
listagem de Prestadores de Serviço no período equivalente, foi apurado que todos os 57 (cinqüenta e sete)
funcionários que foram demitidos a partir deste período, integram a listagem de Prestadores de Serviço.
Referem-se, portanto, a funcionários pertencentes ao quadro permanente do SENAI-RJ,
demitidos no período em análise, percebendo na ocasião, todas as vantagens legais inerentes às respectivas
demissões, figurando, em seguida, na Relação de Prestadores Serviço com salários superiores e, em
diversos casos, extremamente superiores aos percebidos pelos mesmos na condição de funcionário do
quadro, não havendo qualquer justificativa por parte da Diretoria do SENAI-RJ para a prática deste ato de
gestão, a princípio antieconômico.
Além dos prestadores de serviço, o SENAI mantém com rato com empresa de locação de
recursos humanos temporários para serviços técnicos, administrativos e de serviços gerais, com empresas
de conservação e vigilância (por existirem diversos contratos os valores foram somados) e com empresa de
engenharia para locação de mão-de-obra para pequenos serviços de manutenção em construção civil,
havendo despendido os seguintes valores:
EMPRESA
Hope Consultoria de Recursos Humanos
Know How Recursos Humanos Ltda.
Menezes Serviços Temporários
Trade-Rio Administração e Serviços Ltda.
Nacional Engeconsult. Engenharia Ltda
Nova Rio Serviços Gerais Ltda
Empresas de Limpeza e Conservação
Empresas de Vigilância e Segurança
TOTAL
* Valores até maio de 1997

1995
O
96.969
15.667
339.913
570.936
O
517.593
397.701
1.938.779

1996
O
34.291
6.527
212.063
541.836
O
653.568
603.969
2.052.254

1997*
10.309
O
O
3.778
O
74.346
344.063
317.534
750.030

O total de gastos com pessoal, na verdade, é representado pelos valores da folha de
pagamento somados com os prestadores e as empresas de locação de mão-de-obra.

•

O contrato com a empresa de serviços de engenharia é para pequenos reparos, no caso de
necessidade de um grande serviço, como obra, mesmo que de pequeno vulto, é realizada licitação para o
serviço. Podemos perceber que os gastos com esses tipos de reparos são altos e equivalentes aos gastos
com limpeza e conservação, que são serviços de caráter permanente. Cabe ressaltar, que o SENAI possuía
uma unidade de Serviço de Obras e Manutenção que contava, em 1996, com 14 funcionários, estando três
deles no cargo de Profissional de Manutenção.
Os contratos para prestação de serviço de locação de recursos humanos temporários para
serviços técnicos, administrativos e de serviços gerais são justificados. pelo SENAI, para períodos de
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férias, no entanto, entende a Equipe que o órgão deveria organizar melhor a escala de férias de seus
funcionários de modo que não fosse necessário contratar esse tipo de seriiço
2)

Cedidos e requisitados

Existiam cinco funcionários cedidos, quatro sem ônus para o SENAI, sendo 2 para o DN,
253.
1 para a Assembléia Legislativa e 1 para o DR Sergipe. Existia uma única funcionária, cedida ao Conselho
Regional, com ônus para o SENAI, desde 13/08/81, a qual deve ser devolvida ao órgão de origem,
conforme decidido por esta Corte de Contas (Acórdão 249/96, Ata 24/96, Primeira Câmara), em face da
inexistência de amparo legal para a sessão, com ônus para o SENA!.
Ao abordar questão relativa à existência de funcionários custeados com recursos do
254.
SENAI, desempenhando atividades no chamado Centro Internacional de Negócios, registrou a Equipe,
verbis:

.

.

1195.
O ônus da parceria estabelecida entre o SENAI - RJ e a FIRJAN objetivando, dentre
outras metas a pretensa modernização e instrumentalização do SENAI ante um mercado de
competitividade cada vez mais crescente, tem sido cada vez maior. A eficácia do Sistema FIRJAN
até o momento, não obstante, encontra - se passível de demonstração de resultados efetivos. O que
ficou evidenciado durante a realização dos trabalhos, foi unia absorção e conseqüente sobrecarga
financeira, pelo SENAI/RJ, de dispêndios estreitamente correlato.s aos objetivos da FIRJAN.
Toda a transformação que tem ocorrido na estrutura do SENAI -RJ desde a criação do
Sistema corporativo FIRIAN no início deste ano, está se processando, sem um planejamento acurado
ou estudos que levem em consideração O SENAI -RJ no que tange às suas especificidades e às suas
reais necessidades e possibilidades de se inserir nos paradigmas da economia globalizada e
competitiva, tendo em vista os seus objetivos precípuos, definidos pelo Decreto-lei 4.048/42 que
delimita a aplicação dos Recursos oriundos da Contribuição Compulsória.
Admitiu o próprio Diretor Econômico-Financeiro que mudanças estão se processando
em uma velocidade tal, que não há, muitas vezes, como .formalizá-ks, tampouco mensurá-las.
O desempenho financeiro no exercício passado do SENA,' como uni todo, Sede e Unidades
operacionais só tem piorado em termos globais, em contrapartida a um aumento considerável nos
seus custos.
Ao aceitar a transferência, o Diretor Regional praticou ato de gestão antieconômico,
100.
ineficaz e ineficiente, unia vez que as atividades desenvolvidas pelo (IN não são de interesse do
SENAI."
3) SOBERJ

A SOBERJ é uma instituição fundada em 1971 cuja priacipal atividade é a prestação de
255.
serviços de assistência médica a funcionários das entidades do Sistema F1RJ AN (SESI, SENA! e FIRJAN)
e seus dependentes, desde que ingressem como associados da SOBERJ
Os convênios de assistência médica firmados com a entidade abrange as empresas AM1L,
256.
Golden Cross e UNIMED, originando-se os recursos de contribuição das Entidades, equivalente a 2,25%
da folha de pagamento de cada uma das Entidades do Sistema, contribuição dos associados, equivalente a
1,5% do salário de cada empregado associado à SOBERJ, com salário máximo de contribuição fixado em
duas vezes o teto de contribuição do INSS; valores descontados em folia, dos associados, referentes ao
custo dos planos de assistência médica.
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Em 1995 o SENAI desembolsou em favor da SOBERJ a titulo de contribuição
(duodécimo) o valor R$ 336.185,00, em 1996 o total despendido foi de R$ 473.207,00 e, até abril de
1997, o valor pago à SOBERJ foi R$ 188.718,00.

4) PREVINDUS
A PREVINDUS - Associação de Previdência Complementar, é uma entidade fechada de
Previdência Privada, estabelecida sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, constituída pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, pelo SENAURJ, SESI/RJ, SEBRAE/RJ e pela
própria PREVINDUS, conforme enunciado no artigo primeiro do estatutó cia Entidade.
Tendo como principais finalidades a suplementação de beneficios concedidos pela
Previdência Social aos empregados, Diretores, administradores e respectivos dependentes das
patrocinadoras, a PREVINDUS pode também prestar serviços assistenciais, desde que custeados pelas
patrocinadoras e contabilizados em separado.
Mediante Contrato de Adesão, firmado em outubro de 1994, o SENAI/RJ passou a
integrar a PREVINDUS na condição de patrocinadora, passando, os seus empregados, a integrar o Plano
Básico de Beneficios. No quadro abaixo a Equipe demonstra os totais de contribuições repassada.s pelo
SENAI/RJ e empregados à PREVINDUS.
ANO
1995
1996
1997(até março)
TOTAL

SENAI - RJ(R$)
909.371,02
1.523.753,10
714.366,06
3.147.490,18

PARTICIPANTE(R$)
725.288,74
1.410.914,38
382.779,38
2.518.982,50

O Plano de Custeio da PREVINDUS cuja participação ee cada patrocinadora é aprovada
pelo Conselho de Administração da entidade, conforme já mencionado, teve o percentual aplicado sobre
os salários de participação dos empregados alterado de 8,26% para 18,33% a partir de fevereiro de 1997,
percentual, sobre o qual será calculado o montante da contribuição, esta por sua vez depende da
movimentação mensal de pessoal da patrocinadora (admissões, desligamentos, adesões, aposentadorias,
etc).
O custo deste Plano de Previdência é calculado, normalmente, uma vez por ano e depende
da faixa etária e dos salários dos participantes. O custo da participação do SENAI em 1996 elevou-se
consideravelmente em decorrência tanto dos reajustes salariais concedidos no primeiro semestre (o que
acarretou elevação no valor dos beneficios concedidos e, conseqüentemente, um aumento na contribuição
do SENAI), como também devido ao incentivo às aposentadorias informalmente implantado no SENAI .
Segundo o art. 4° do Decreto-lei n° 4.048/42, os estabelecimentos industriais são obrigados
ao pagamento da contribuição mensal, ao SENAI, para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
O § 3° do mesmo artigo, estabeleceu que "o produto da arrecadação feita em cada região do pais,
-.
deduzida a quota necessária às despesas de caráter geral, será na mesma região aplicado

•

Entendeu a Equipe de Auditoria que não caberia a criação de uma Entidade de Previdência
Privada com esses recursos que são destinados à montagem e custeio de escolas. Recursos esses que hoje
representam 18,33% sobre o total da folha de pagamento, o que fez coro que sofresse uma majoração de
101,7% do orçamento, para o exercício de 1997, elevando ao custo anual de R$ 3.550.000,00. Entretanto
o assunto está sendo tratado no processo apartado de Representação (T( -575.121/97-1).
41 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc

313
&621,

4).)\

o

Tribunal de Contas da União
5)

cSan
ec. (9-plenád°

enir
seccetatia ""

TC-200 088/97- I

Plano de Desenvolvimento de Pessoal

O Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos existe desde 1987 e tem por objetivo
265
básico assegurar a execução da política de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de
recursos humanos de modo a atender, com eficácia, as necessidades de pessoal do SENAI-RJ, de
conformidade com a finalidade determinada
Até o ano de 1995 a avaliação da necessidade do curso era de iniciativa do próprio
266.
funcionário, quando do preenchimento da ficha de avaliação de desempenho. Em 23/11/95, foi emitida
pelo Diretor do Departamento Regional a O.S. n° 1090/95, que aprovou modelo de Treinamento e
Desenvolvimento de Recursos Humanos do SENAI-RJ, estabelecendo .ima política, onde a necessidade
de capacitação dos empregados estaria atrelada à demanda de metas estratégicas pré-estabelecidas
levando-se em consideração a missão da Instituição.
111

Abaixo encontram-se relacionados os valores totais orçados anualmente, bem como o total
267
de vagas ofertadas e o número de vagas ocupadas pelos docentes.
ANO
1995
1996
1997

ORÇAMENTO
434.044,31
309.982,71
272.718,00

VAGAS TOTAIS
935
641
O

VAGAS DOCENTES
188
154
O

Pode-se ver que o baixo número de docentes treinados, mercendo registrar que a maior
268
parte dos cursos nos anos de 1995 e 1996 destinava-se a atividade-meio Os valores orçados foram sendo
reduzidos ano para ano, embora a arrecadação, no mesmo período, tenha crescido.
2. Recursos Materiais
Segundo o Relatório de Imóveis Cadastrados, o SENAI/RJ possuia 52 bens imóveis à
época do levantamento. Este total, todavia, não condiz com a realidade, porque muitas vezes uma
Unidade é composta por vários terrenos e construções, sendo considerada como um único bem. Sob esse
prisma o n° de imóveis reduz-se para 21 Unidades.
A Instrução de Serviço n° 166/95, de 20/09/95, do Departamento Nacional, dispõe sobre
os procedimentos para reavaliação dos bens móveis e imóveis do Sistema SENAI, relacionando cinco
critérios que poderiam ser utilizados para reavaliação de bens imóveis. Dentre esses o SENAI escolheu a
avaliação pelos valores constantes da Apólice de Seguro, método que -,':rouxe alguns problemas como a
falta da avaliação da localização do terreno e o critério da valorização do local. Com relação aos bens
móveis não houve nenhuma anormalidade, uma vez que os valores considerados foram os de mercado,
subtraindo-se a depreciação.
Tal reavaliação, realizada em 1996, causou um acréscimo no valor dos bens, gerando um
falso resultado financeiro; ao invés de déficit orçamentário já previsto.
Em dezembro de 1996, o Departamento Nacional emitiu. a Circular DIAF rip :ç5/96,
estabelecendo os procedimentos para reavaliação/correção dos bens móveis e imóveis, bem como,
comunicando que o Departamento que houvesse utilizado, em 1995, o critério de avaliação dos bens
imóveis, pelos valores constantes da apólice de seguro, deveria complementar a reavaliação
correspondente ao valor do terreno, utilizando outro critério relacionado no item 1.1 da I.S. n° 166/95.
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Considerando a exiguidade de tempo, esta complementação, a critério do Departamento Regional, poderia
ter sido feita no primeiro trimestre de 1997.
Assim, o SENAI contratou os serviços da empresa ADVICE- Asses. Fiscal e Imobiliária
Ltda, pelo custo total de R$ 7.350,00, para a execução de serviços de avaliação técnica, para
determinação do valor de mercado dos 21 (vinte e um ) imóveis de propriedade do SENAI-DR/RJ, com
separação dos valores alusivos ao terreno e a edificação. Referido trabalho apurou algumas divergências
contábeis, as quais também passaram a ser tratadas em processo apartado, juntamente com
questionamentos acerca da cessão daqueles bens sem o competente ressa:cimento do SENAI.
SENAI recebeu doação de um terreno na Av. Presidente Kennedy, de 15.000 m 2, avaliado
em R$ 167.400,00, da Prefeitura Municipal de Itaperuna, em 27/11/95, com finalidade específica de
instalar uma Unidade de Formação Profissional. Na Lei de doação ficou estabelecido que a fração do
terreno que não fizesse parte da respectiva unidade seria revertida, automaticamente, ao Patrimônio
Municipal. No processo existe correspondência do Presidente da FIRJAN/Noroeste endereçada ao
Presidente da FIRJAN, de 28/05/96, mostrando-se surpreso diante da demora no andamento da
construção da Unidade. A empresa que realizou a avaliação dos imóveis esteve em Itaperuna para
avaliação do terreno e ressaltou a possibilidade de a Prefeitura Municipal vir a anular a doação da área
remanescente, caso o SENAI não a utilize de imediato.
O SENAI possuía uma escola na Estrada do Camboatá, 135 - Deodoro, que foi vendida
para o SENAT/SEST, assim como todos os bens móveis.
Por força de ato do Senhor Presidente da República transferindo as atividades de formação
profissional destinadas ao segmento dos transportes rodoviários do SENAI para o SENAT, o Diretor
Regional do SENAI constituiu comissão (Portaria 838/94, de 20/12/94), para promover os entendimentos
e as medidas visando à transferência patrimonial dos bens envolvidos, as providências administrativas
relacionadas com contratos de terceiros e outros, os procedimentos con abeis e financeiros decorrentes e
as questões relacionadas com o pessoal do CETEC de Transporte Rodo - /iários, por força do estabelecido
no Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos por Benfeitorias e Acessões.

•

277
saber

Existem duas entidades para as quais o SENAI cede às suas instalações, gratuitamente, a

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro - por intermédio do
Diretor Regional, o SENAI assinou Acordo, no dia 03/07/89, com o órgão acima citado, de forma a
permitir a instalação de Centros de Estudos Supletivos (CES) em dependências do próprio SENAI/RJ. O
referido Centro foi instalado no CFP de Artes Gráficas com o objeto de oferecer aos alunos e funcionários
do SENAI atividades relacionadas às funções de Ensino Supletivo, em nível das quatro últimas séries do
1° e 20 Graus. No entanto, não existe interesse, tanto por parte dos alunos como por parte dos
funcionários neste tipo de atividade. Assim sendo, o CES atende apenas a comunidade, utilizando os bens
do SENAI, não trazendo qualquer vantagem para o SENAI, somente gastos, uma vez que este se
responsabiliza pela limpeza, manutenção, conservação de suas dependências, bem como de seu mobiliário
e equipamentos, arcando, inclusive, com o pagamento de contas telefônicas. O acordo vigoraria até o mês
de dezembro de 1994, e poderia ser prorrogado mediante Termo Aditivo, entretanto, foi verificado que,
apesar de não haver Termo Aditivo, o Centro de Estudos Supletivos continuava funcionando
normalmente, demonstrando falta de controle nos convênios e nos espaços fisicos do SENAI.
•

Centro Internacional de Informação - Formação e Transferência de Tecnologia
SENAI/UNESCO. Trata-se de um Centro Tecnológico criado pelo Departamento Nacional em abril de
1994, tendo como objetivo principal o fornecimento de informações que subsidiem a formulação de
políticas e de estratégias de formação profissional para empresas e organizações que atuam no campo
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educacional e tecnológico e a comparação de estruturas produtivas e de mercado de trabalho de diversos
países, bem como, desenvolvimento de metodologias alternativas para a captação de novos conteúdos de
trabalho na estrutura produtivas emergentes; pesquisas nas áreas de qualificação e competência do
trabalho, privilegiando, obviamente, as análises sobre o mercado de trabalho brasileiro, incluindo as
dimensões de emprego, desemprego e segmento informal, análise das instâncias jurídico-institucionais que
regulamentam as relações de trabalho.
Informa a Equipe auditora, verbis:
278

"CIET ocupa a totalidade do I° andar e parcialmente o 2" andar (excluindo o auditório
pertencente ao SENAI -DR) das instalações do Departamento Regional situado à rua Mariz e Barros.
Tratam-se de instalações sofisticadas, visivelmente superiores às do Departamento Regional como
um todo. No que tange especificamente à ocupação do espaço físico nas dependências do SENA1-RI, é
relevante ressaltar que um dos dois laboratórios de informática pertencentes ao Centro, encontravase por ocasião da visita in loco da equipe, completamente vazio e sem utilização e assim tem
permanecido segundo informações obtidas no local. Este laboratório possui doze computadores
desativados sem que o SENAI -RJ se utilize dos mesmos.
Apesar dos objetivos e das atividades desenvolvidas pelo CIET terem afinidade com as do
SENAI-RI, até o ano passado o Centro não desenvolveu atividade, pesquisa ou prestação de serviços
compartilhados. Todavia, esta situação modificou em 1997, dada a maior integração e participação
do CIET em estudos e pesquisas desenvolvidas em parcerias com o SEIVA/-RI".
Alguns imóveis e outros bens do SENAI podem ser utilizados por terceiros, tais como:
salas, auditórios, refeitórios e equipamentos de audiovisuais. Para tanto, existe tabela de preços aprovada
pela Ordem de Serviço n° 1.095/96, referente a utilização diária dos espaços, a qual é atualizada
regularmente, devendo ser utilizada por todas as unidades. Estes valores são contabilizados como Receitas
Próprias, para a Unidade que realiza o negócio.
Em 24/10/96, o Diretor do Departamento Regional do SENAI/RJ, expediu a Ordem de
Serviço n° 1115/96 que estabeleceu normas para o controle de bens moveis e imóveis do Departamento
Regional do Estado do Rio de Janeiro, tais como: controle dos bens móveis e imóveis; registro
patrimonial; inventário; responsabilidade; alienação e baixa; movimentação dos equipamentos; e
conservação e recuperação.
Sempre que a recuperação do material permanente demonstrar-se antieconômico, o material
é alienado, vendido ou doado, conforme o caso, após autorização do Diretor Regional. Para compra de
materiais e contratação de serviços o SENAI/RJ possui Regulamento Interno.
A Equipe de Auditoria verificou que o total das despesas programadas para o exercicio de
1997 somou R$ 4.586.930,00, destinando-se 50% à Administração Central. Apenas com os dados
demonstrados no Relatório, sem analisar separadamente o objeto dos Sumários de Projeto de cada
Unidade, percebeu-se que a atividade meio encontrava-se constantemente sendo responsável pelo consumo
de maior volume de recursos.
Não pode o grupo auditor avaliar se as aquisições de equipamentos de alto custo
asseguraram a economia e eficiência, no entanto, verificou que a atividade meio, na sede, ou seja, a
Administração Central foi a maior beneficiada com as aquisições. Todas as unidades visitadas se
ressentiam da falta de equipamentos de informática, principalmente aquelas que ministram cursos com os
mesmos, como é o caso do CFP de Artes Gráficas. À época estava sendo programada uma nova compra
de material de informática, no entanto, não existia definição das áreas a serem atendidas.
No ano de 1997 a Diretoria decidiu renovar toda a frota de veículos do SENAI pelo fato
não atender às necessidades da Instituição e apresentar despesas com manutenção fora do padrão desejado
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e com consumo médio elevado A proposta foi para a aquisição de veículos para atendimento em pool à
Diretoria Regional e as demais Unidades Operacionais.
Verificaram os Analistas que somente alguns funcionários detinham o conhecimento de
determinados procedimentos Quando, por algum motivo, este não se encontrava presente a atividade era
interrompida ensejando a necessidade da definição de passos ou rotinas de trabalho, com vistas à
descentralização das informações
3. Recursos financeiros
Ao Departamento Regional no Rio de Janeiro cabem as parcelas das contribuições das
empresas localizadas no Estado, deduzido 15% destinado ao Departamento Nacional, conforme previsto
no art. 48 do Regimento Interno. Do total da contribuição compulsória, 1% compete à FIRJAN, como
transferência regimental estabelecida no art. 34, alínea "q", do RI.
Encontram-se relacionados abaixo os valores, em reais, arrecadados em 1995, 1996 e a
previsão para 1997
RECEITAS
Contribuição Compulsória
Patrimonial
Receitas de Serviços
Indenizações e Restituições
Outras Receitas
Receitas de Capital

1995
37.584.796
4.700.378
3.825.252
728.712
464.196
462.632

1996
43.637.275
3.109.582
5.922.983
1.483.692
387.413
484.000

1997
51 156.000
1.240.000
8.054.000
1 500.000
2.750.000
750.000

As Receitas de Serviços vêm crescendo ano a ano. O SENAI/RJ, cobra mensalidade e
matrícula para, praticamente, todos os cursos, com exceção da modaÀclade Aprendizagem destinada a
menores de 14 a 18 anos.
1)

Acordo de isenção

Somente grandes empresas participavam desse acordo, todavia, em 28/11/96, o Conselho
Nacional aprovou, por meio da Resolução 165, a suspensão dos atuais Acordos de Isenção da
Contribuição Geral e de Retenção Parcial da Contribuição Adicional, não guardando, este último, relação
com o Departamento Regional do Rio de Janeiro. A suspensão ocorreu, segundo justificativas do
Conselho, devido ao impacto sobre os recursos financeiros do SENA!, decorrente de algumas medidas
governamentais recentemente aprovadas.
Nesse ponto ressaltou a Equipe que o objetivo primordial do SENAI é a formação e
qualificação profissional, e se o mesmo estava sendo alcançado com o Acordo de Isenção, este não deveria
ser prejudicado para se priorizar a elevação da arrecadação
A produção de ensino das empresas com Acordo de Isenção é bastante alta, como
demonstra o quadro abaixo, onde se encontra relacionado o valor retido pelas mesmas nos anos de 1995
el996 e primeiro trimestre de 1997.

•

VALORES RETIDOS
PRODUÇÃO

1995
7.113.071,26
2.884.266
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Em 28 de novembro de 1996, por ocasião da 141 Reunião do Conselho Nacional do
SENAI, o Departamento Nacional promoveu notificação da suspensão dos Acordos de Retenção Parcial
da Contribuição Adicional às empresas signatárias, devendo, portanto, cada DR, iniciar o processo de
negociação junto àquelas beneficiadas com o Acordo de Isenção da Contribuição Geral, mediante a
Resolução 165, inciso VI.
Há que se ressaltar ainda que em de maio de 1997 foi firmado acordo de cooperação
técnico - financeiro entre o SENAI e a PETROBRÁS no qual ficou determinada a retenção de 20% da
contribuição obrigatória, a título de ressarcimento das despesas decorrentes da execução do programa de
desenvolvimento de pessoal em todos os níveis assim discriminada na cláusula primeira do mencionado
termo.
Os acordos de isenção foram suspensos mediante Resolução n° 165. Na Circular emitida em
294
07 de janeiro de 1997, a Diretoria do Departamento Nacional do SENAI informa ao Diretor Regional
do SENAI no Rio de Janeiro, que na 141a reunião do Conselho Nacional do SENAI ficou decidida a
suspensão dos atuais acordos de isenção da Contribuição Geral e de Retenção Parcial da Contribuição
Geral, havendo o DN promovido a notificação da suspensão destes acordos às empresas signatárias,
delegando à cada Departamento Regional a competência para iniciar o processo de negociação junto às
entidades beneficiadas.
2) Termo de Cooperação Técnico-Financeira
Termo de Cooperação Técnica e Financeira é uma associação entre o Departamento
Regional e empresas legalmente sujeitas à contribuição geral que, sob supervisão e assessoria técnicopedagógica do primeiro, desenvolvam, em instalações adequadas, atividades de formação profissional de
menores e/ou treinamento, qualificação, aperfeiçoamento e especialização de trabalhadores adultos, até o
nível de supervisão, fazendo jus ao ressarcimento, pelo SENAI, das despesas com essas atividades, em
percentual aplicado sobre a contribuição devida, nos limites de 5% a 20% da contribuição devida.
O SENAI não possui o perfil de todas suas empresas contribuintes, uma vez que o INSS
não os fornece, sendo esse dado de grande utilidade para o desenvolvimento de programas e projetos. Tal
analise só é possível com as empresas que possuem Termo de Cooperação. À época dos trabalhos existiam
280 empresas com o Termo de Cooperação e praticamente todas com percentual de utilização da
Contribuição Geral no Programa de Formação Profissional de 10% . Comparando os dados de janeiro de
1997 com os de janeiro de 1996, observa-se uma diminuição no número de empregados em 10,6%, um
decréscimo no valor real da contribuição em 5,4%, porém um acréscimo na contribuição real média por
empregado em 5,8%.
Cabe nesse ponto estabelecer uma relação entre o total retido pelas empresas, para atingir
a referida produção, e as despesas gerais do SENAI. O demonstrativo abaixo apresenta dados do ano de
1997, até o mês de março, excluindo o ano de 1994, pelo fato de os recursos financeiros não
demonstrarem a realidade. Do total das despesas do SENAI foi subtraído o valor retido pelas empresas
com Termo de Cooperação, pois o mesmo aparece no balancete como despesa do CETEC de Metal
Mecânica, e o total reembolsado. O mesmo não ocorre com o Acordo de Isenção, pois os valores retidos
pela empresa já não faziam parte das receitas e despesas do SENAI.

•

EMPRESA
SENAI

1995
10.880.247,00
42.190.508,86
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1997
3.611.878,90
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Pode-se ver que a produção do SENAI representa mais onerosa que a produção das
298.
empresas, levando em consideração que a produção das empresas representa em torno de 40% da
produção total. Mesmo considerando que o SENAI também atua na área de assistência técnica e
tecnológica, informação tecnológica e pesquisa aplicada, a sua produção é pequena, pois, segundo relação
de atividades encaminhada à Equipe auditora, esta modalidade de atuação foi muito pequena, se
comparada com a área de ensino .
Verifica-se que os gêneros que têm o maior número de empresas são Construção e a
Fabricação de Produtos Químicos, ambas com 41 empresas, mas que contribuem com apenas 10,1% e
12,5%, respectivamente, em relação ao total da contribuição. Por outi o lado os gêneros Construção e
Correio e Telecomunicações e Eletricidade, Gás e Água Quente são as que mais contribuem com 15,3% e
12,7%, respectivamente. Cabe destacar, ainda, que o gênero Captação, Tratamento e Distribuição de
Água representada somente pela CEDAE emprega 9.746 pessoas, com a contribuição representando 9,7%
do total.

•

Observando-se os indicadores por Regiões de Governo, notamos a Região Metropolitana
como a de maior participação relativa, quanto ao número de empresas, com 80%, ao número de
empregados com 84% e ao valor da contribuição com 90,2% do total A região do Médio Paraíba ocupa o
2° lugar em participação relativa quanto ao valor da contribuição com 5,3% do total.
3)

Controles internos

Os controles internos são praticamente inexistentes. A Ordem de Serviço n° 1115/96
estabelece que o controle patrimonial dos bens móveis de cada 'Jnidade será exercido por sua
administração, por meio de relatórios de registro, movimento e controle de material permanente em uso,
obtido por meio de sistema informatizado instalado na Unidade, atualizado, periodicamente, pela Divisão
de Materiais e Serviços. Assim sendo, cada Unidade possui autonomia para administrar seus bens, sem
interferência da Sede.
Em 01/02/94, o Diretor-Regional expediu a Ordem de Serviço n° 1024/94, criando a
Auditoria Geral, diretamente subordinada àquele setor. Na prática não funcionou. Inicialmente, segundo
informações do Auditor Geral, tentou-se auditar algumas unidades, todavia, começaram a existir
dificuldades internas e a Auditoria Geral foi proibida de atuar como &veria. Aos poucos Ibi sendo
esvaziada até deixar de existir de fato, mesmo existindo de direito. No último organograma, de novembro
de 97, não constava a Auditora Geral, apesar de ter sido extinta em junl - o de 1997. Entende a Equipe ser
necessária a existência de controles internos atuantes.
4) Fundo de Reserva Financeira
Conselho Nacional do SENAI criou, mediante Resolução n ° 131, o Fundo de Reserva
303
Financeira com a finalidade de atender as solicitações dos Departamentos, de suprimento de recursos
financeiros para implementação de projetos específicos ou para atender a eventuais descontinuidades no
fluxo de caixa

•

Os recursos sacados no Fundo de Reserva Financeira pelos Departamentos Regionais são,
304
conforme o disposto no art 9° do Regulamento do Fundo, acrescidos de 15%,12% e 6% ao ano, segundo
a sua destinação respectivamente para construção de novas Unidades Operacionais ou expansão das
existentes, reforma e reparação das Unidades Operacionais, ou seu reequipamento, atendimento das
necessidades urgentes de caixa; ou, ainda, em casos excepcionais (de calamidade pública e assemelhados),
hipótese em que a concessão se fará sem a obrigatoriedade de ressarcimento.
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Fundo de Reserva Financeira é administrado por uma Comissão constituída pelo Diretor305.
Geral do Departamento Nacional, que é o presidente nato e por sei:; Diretores Regionais, eleitos. O
Regimento do Fundo, art 9, proíbe a concessão ao Departamento de mais de um pedido, no mesmo
exercício financeiro, salvo em casos de força maior .
Orçamento
A proposta orçamentária é elaborada pelo Departamento-Regional e apresentada ao
306.
Conselho Regional até o dia 30 de setembro de cada ano, de conformid ide com o Manual de Orçamento
Programa aprovado pelo Conselho Nacional, de acordo com a Resolução tf 137, de 30/07/87, a Portaria n
09/74, de 28/01/74, da Secretaria de Planejamento dá Presidência da República, e a Portaria n° 383, de
09.08 91, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, elaborada segundo as normas vigentes no
SENAI, prevendo o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis e, tendo em vista, os objetivos e
metas institucionais.
Os valores e percentuais abaixo relacionados foram extraídos da reformulação orçamentária
307.
fornecida à Equipe por ocasião de sua elaboração. O Orçamento Programa sofreu reformulação em 25 de
junho de 1997, quanto aos seguintes aspectos:
a Receita de Contribuição, inicialmente calculada para alcançar o valor de R$
49.030.000,00, teve a sua projeção ampliada para R$ 51.156.000,00, correspondendo a 35% deste
aumento às cotas das empresas contribuintes repassadas pelo INSS e 65% restantes pelas empresas
signatárias dos Termos de Cooperação Técnica e Financeira e dos Acordos de Isenção, que correspondem
ao recolhimento direto;
as Receitas Patrimoniais sofreram com a reformulação uma redução de 2 E% se
comparadas à previsão inicial, isto decorre do ajuste no fluxo financeiro gerado por novos valores de
receita e despesa consignados e pela redução dos índices de juros nas aplicações financeiras;
as Receitas de Serviços que representam os valore.-; gerados pela própria Entidade
resultam do ressarcimento dos custos dos cursos ministrados e dos serviços prestados a terceiros,
estimando que essa receita sofrerá aumento de 22,9%, passando para R$ 8.054.000,00.
Em Outras Receitas Correntes os prognósticos de aumento giram em torno de 13,3%
308.
passando de R$ 3.750.000,00 para R$ 4.250.000,00, a alteração decorre da majoração do valor
consignado na rubrica Saldos do Exercício Anterior com relação àquele previsto originalmente, destinado
exclusivamente à cobertura do déficit orçamentário. A maior elevação na previsão do aumento das receitas
nesta reformulação provém da Receita de Capital, em conseqüência da alienação de bens móveis no valor
de R$ 500.000,00 e da perspectiva de alienação do imóvel situado na avenida Ernani do Amaral
Peixoto,71-11 0 andar, no valor de R$ 250.000,00.
As alterações na previsão orçamentária da despesa comportaram-se da seguinte forma. As
309.
Despesas Correntes sofreram previsão global de aumento de 6,1%, assim distribuído: Pessoal e 'Encargos
Sociais reduziram em 1,4%; Material de Consumo foram reduzidos em 5,9%; Contribuições a Entidade
Fechada de Previdência (PREVINDUS), elevadas em 101,7%, em conseqüência do aumento da
participação do SENAI na Entidade de 8,26% para 18,33% a partir de fevereiro/97,em função, segundo
justificativa da Diretoria Financeira, dos aumentos de salários concedidos no exercício de 1996; Passagens
e Despesas com Locomoção foram reduzidas em 33,3%; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
foram reduzidos em 5,3%; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica aumentaram em 18,6% em
função do plano de refeição que foi majorado em 45% e das despesas decorrentes da retenção de 10%
sobre o recolhimento da contribuição direta pelas empresas conveniadas com o Termo de Cooperação
Técnica e Financeira.
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As Despesas de Capital, por sua vez, estavam com aumento previsto de 44,4% com relação
ao orçamento original, assim discriminado: Obras e Instalações, inicia(mente previsto em R$ 700.000,
sofrendo redução autorizada pelo Conselho Regional, em março de 1997 para R$ 450.000,00 remanejado
para o elemento Equipamentos e Material Permanente, ora fixado em R$ 400.000,00; Equipamentos e
Material Permanente, aumentando em 80% a fim de atender a aquisição de equipamentos de informática e
renovação da frota de veículos; Amortização da Dívida Interna destinada à quitação do empréstimo
concedido pelo Departamento Nacional do SENAI .
5)

Déficit Financeiro no Exercício de 1996

A execução orçamentária apresentou déficit financeiro no valor de R$ 3.475.733,05
constituído da seguinte forma :

Receita Orçada
Receita Arrecadada
Arrecadada a menor
Despesa Autorizada
Despesa Realizada
Realizada a menor
DÉFICIT FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO

1995(R$)
50.500.000,00
47.765.969,27
2.734.030,73
50.500.000,00
45.957.684,60
4.542.315,40

1996( R$)
61.000.000,00
55.024.946,75
(5.975.053,25)
61.000.000,00
58.500.679,80
2.499.320,20
(3 475.733,05)

1.808.284

déficit financeiro no exercício de 1996 teve o seu impacto negativo amortizado em
decorrência da reavaliação dos bens imóveis que gerou uma variação patrimonial ativa bastante elevada,
acarretando, por sua vez, resultado patrimonial no valor de R$ 3.070 684,67.
Patrimônio Líquido teve um acréscimo nominal de R$ 3.070.684,67 e apresentando, à
época, o valor atual de R$80.044.970,84, tendo como razão principal a reavaliação dos bens móveis e
imóveis feita em dezembro, de acordo com a Instrução de Serviço 16()/95 DO Departamento Nacional
consubstanciada na Resolução161 do Conselho Nacional do SENAI.
4. Atividade fim
De acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno e no seu programa de trabalho
aprovado pelo Conselho Regional, o SENAI-RJ desenvolve, o atendimento aos programas de
Aprendizagem, de Qualificação, de Habilitação, de Suprimento e de Bolsas de Estudo.
As atividades dos programas de formação e de treinamento de mão de obra classificam-se
em Diretas, isto é, aquelas executadas sob a responsabilidade direta do SENAI, com recursos institucionais
próprios ou de terceiros, mediante convênio e Indiretas, executadas sob a responsabilidade de terceiros,
cabendo ao SENAI apenas a supervisão. A elaboração da programação das atividades da modalidades da
ação indireta "Acordos de Isenção" e "Termos de Cooperação" é realizada pelas próprias empresas.
Para melhor compreensão do assunto a Equipe de auditoria, relacionou a definição dos
conceitos utilizados pelo SENAI, fazendo-o em relação às linhas de ação e modalidade, conceituando,
ainda, os tipos de curso tais como: Aprendizagem Metódica no Próprio Emprego - AMPE; Aspirante à
Indústria - CAI; Aprendiz de Oficio - CAO; Ensino Supletivo - ES; Segunda Fase de Aprendizagem - EA;
Menores em Convênio - CMC; Qualificação - CQ; Técnicos Especiais CTE; Aperfeiçoamento - PAP;
Especialização Profissional - PEP; Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho - PHS; Iniciação
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Ocupacional - PIO, Programa Operacional - POP, Treinamento Desenvolvimento de Supervisores e
Gerentes - PSG, Treinamento Complementar - PTC, Termo de Coo oeração - TCO, e Reconversão
Profissional - REP

1)

Unidades Operacionais

A Equipe de Auditoria visitou algumas Unidades Operacionais sobre as quais dispensou
317
uma análise mais detalhada acerca da situação encontrada na oportunidade, conforme destacado adiante
Cada Unidade diferencia-se em relação às demais no sentido da inobservância de integração
318
no que se refere às estratégias de atuação, objetivando minimizar custos, busca de parcerias pele perfil
gerencial, pela iniciativa de cada Diretor e/ou Gerente. Não existem relatórios sobre as Unidades, somente
dados estatísticos, financeiros e folders das mesmas.

•

a) Centro de Tecnologia de Metal Mecânica Euvaldo locli

Ocupando uma área construída de 17.128 m 2 , num te ,-reno de 13.076 m 2, o referido
CETEC forma técnicos em nível de 2° grau e profissionais em nível de 1° grau nas áreas de
instrumentação, informática e usinagem mecânica, além de prestar assistência técnica às empresas de setor
de metal mecânica e áreas afins. Possui laboratório para capacitação de ruão-de-obra na área de máquinasferramenta a comando numérico e sistema flexível de manufatura. Existe uma unidade laboratório para o
atendimento às empresas que necessitam de Serviços de Metrologia Dimensional prestado ,; por
organismos credenciados pelo Inmetro. Para isso, o SENAI/RJ registrou-se como entidade integrante do
Sistem Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) e credenciou seus
laboratórios junto à Rede Brasileira de Calibração (RBC).
CETEC Metal Mecânica já atendeu, em seu período de mais atividade, 4.500 alunos, mas
na medida em que Agências e Centros foram sendo inaugurados, o CETEC foi reduzindo sua atuação,
contando com uma capacidade de atendimento de 1.500 alunos, atuando quase em seu limite de
capacidade. Trazendo tecnologia de ponta, é considerado líder em sua área, tem a proposta de disseminar
a tecnologia para os demais Centros e é considerado Centro de Referência na área de Mecânica.
A maioria dos projetos no CETEC Euvaldo Lodi têm como característica fundamental a
composição de um alto custo inicial porém um custo baixo de manutenção, dado que os reparos e
manutenção periódicos são realizados por profissionais do próprio Centro, inclusive as peças de reposição
são, em sua maioria, de fabricação do próprio SENAI/RJ em muitos casos confeccionados pelos alunos.
Destaca-se, também, parceria entre SENAI/RJ, SEBRAE e Rede de Tecnologia objetivando
automação e modernização mediante oferecimento de consultorias para melhoria nos processos de
produção. Constam as consultorias de quatro horas de seminário mais oito horas de visita à empresa para
execução de assistência técnica e tecnológica. Outra característica deste CETEC é a larga experiência de
parcerias com universidades, objetivando segundo o Diretor do Centro, tornar - se o elo de ligação entre
as universidades e as empresas, caracterizando - se as universidades provedores científicos para a atuação
da Unidade. Quanto à cobrança dos cursos informou o Diretor que os casos de inadimplência são bastante
elevados.

•

O CETEC não está inscrevendo novos alunos, estando com os laboratórios praticamente
323.
vazios, por estar aguardando resposta do Diretor Regional sobre o documento encaminhado pela Unidade
com proposta de estabelecer novos paradigmas, segundo os quais deve-se pautar as atividades do CETEC
Euvaldo Lodi, forçando alterações nas diretrizes de atuação. O documento discute também as eventuais
medidas corretivas as quais deverão alterar a estrutura da Unidade, bem como apresenta uma metodologia
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que orienta a execução das mudanças Estabelece o novo perfil da Unidade, bem como os caminhos para
chegar a tal perfil, a médio ou longo prazos. Apresenta também a necessidade de redirecionamento das
atividades tecnológicas da Unidade, em função de uma política tecnológica ditada pelos novos tempos
Discute também o redimensionamento da Unidade e propõe a transferência da área Mecânica para outras
Unidades do Departamento Regional, em função da política industrial vigente para o Estado do Rio de
Janeiro
b) Centro de Tecnologia de Solda Orlando Barbosa

•

Suas atividades abrangem a assistência técnica e tecnológica às empresas e o
desenvolvimento de recursos humanos, sendo a única unidade que não possui cursos de aprendizagem,
por ser considerada área insalubre. O Centro presta serviços de ensaios mecânicos, metalográficos e não
destrutivos; qualificação de procedimentos de soldagem e soldadores; homologação de consumíveis e
análise de falhas de equipamentos e componentes soldados O CETEC possui um Centro de Exames de
Qualificação capacitado para aplicar exames de qualificação a candidatos a certificação em Ensaios Não
Destrutivos, reconhecido como tal pelo Conselho de Certificação da Associação Brasileira de Ensaios
Não destrutivos (Abende).
Na Pesquisa Aplicada que representa atividade desenvolvida por solicitação externa que
caracterize demandas por parte das empresas podem ser citados foram realizados os seguintes trabalhos:
Soldagem de trilho pelo processo eletrogás, soldagem de revestimento resistente ao desgaste e
recuperação de virabrequim. Existe cobrança de Assistência Técnica e Tecnológica pelos serviços
prestados sobretudo às empresas e universidades . O Núcleo de Qualificação e Certificação Tecnológica
também possui receita.
A relação abaixo exemplifica os casos mais significativos , da situação descrita no CETEC
Solda, onde podemos inferir que os cursos cujo número de vagas é meios preenchido são os mais.; caros
cumprindo portanto o CETEC Solda Orlando Barbosa, o seu papl social e regimental de forma
insatisfatória. Heis os casos mais representativos:
CURSO
MAG ASME 2G e 3G
Insp. Submarino Visual
Insp. Sub.- Part. Magn
Insp. Sub. - U. S.
Insp. Sub. - Potenc. Eletroq

CUSTO
R$ 500,00
R$ 790,00
R$ 926,00
R$ 647,00
R$ 405,00

ALUNOS INSC.

VAGAS
OFERTADAS
08
10
10
10
10

01
00
00
00
00

c) Centro de Formação Profissional de Construção Civil Lycério Schreiner
Ocupa cerca de 8.790 m 2 de área construída e conta com programas de aprendizagem de
327.
menores, qualificação de adultos e treinamento. O CFP implantou o Plano de Atendimento à Indústria da
Construção Civil (PACC), que desenvolve as funções de educação tecnológica, informação tecnológica,
assistência técnica e tecnológica e pesquisa aplicada. É o Centro de Referência para o setor de construção
civil. O CFP é Centro de Exames de Qualificação (CEQUAL) que objetiva a certificação ocupacional de
Eletricistas de Manutenção - Nível 1, conforme a norma PR - CS 005 do do PNQC, visando assegurar
níveis de qualidade elevados nos serviços de manutenção industrial.
A Unidade também possui o Clube da Qualidade que coloca à disposição das empresas
328
todo o potencial científico e tecnológico de Universidades e Centros de Tecnologia, para a realização de
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pojetos de desenvolvimento tecnológico e gerencial para a construção civil. A atividade é decorrente de
convênio firmado em 1994 com o SINDUSCON - Rio
As estratégias são condizentes com a política atual do SENAI, quais sejam: atuação em
parceria com empresas, sindicatos, associações e instituições; atuação de forma sistêmica e
descentralizada; e ênfase em treinamentos de curta duração.
Além dessas Unidades Operacionais, a Equipe de Auditoria consignou, no competente
Relatório, informações sobre outras Unidades, tais como: Centro de Formação Profissional Edmundo
Macedo Soares e Silva; Benedito Ursino de Oliveira Bastos; Worms de Carvalho Bastos de Campos; de
Duque de Caxias; de Nova Iguaçu; de Barra Mansa; de Resende; Governador Faria Lima; Centro de
Educação à Distância; Centro de Coordenação de Agências de Formação Profissional; Agência de
Formação Profissional de Valença; de Paraíba do Sul; da Penha; de Jacarepaguà; da Barra do Pilai; de
Cachoeiras de Macacu; Inhoaíba; de Manutenção Automotiva; de Panificação e Confeitaria; e, finalmente,
de Mendes
Ressaltam os Analistas que todos os folders que lhes foram entregues, por ocasião das
visitas às Unidades Operacionais, possuiam a seguinte propaganda, por eles entendida como enganosa: "O
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade organinda, mantida e administrada pela
Confederação Nacional da Indústria..."
Dessa forma, acrescentam que o SENAI é mantido pela população que adquire os produtos
industrializados. Inclusive, 2% da arrecadação da contribuição compulsOria é destinada à CNI, por - força
do art. 51, alínea "d", do Regimento Interno, assim sendo, o SENAI é quem mantém, em parte, a CNI,
razão porque propõem que o SENAI retire de seus folders o referido texto com "falsa" informação.
Ressaltam que o custo final do produto é composto de todos os encargos sociais,
estabelecnedo o art. 13, § 1°, do Decreto-lei 1.598/77, verbis:

•

"§ l. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a)...
h) O custo do pessoal aplicado a produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e
guarda das instalações de produção;"
d) Produção
Abaixo, relacionam números gerais de alunos atendidos e a correspondente produção, a
334
qual é obtida somando-se o total de horas gastas por aluno atendido, ressaltando que os dados do ano de
1997 são referentes ao primeiro trimestre:
ANO
1994
1995
1996
1997

41,

ALUNOS
140.846
149.499
142.641
13.707

CONCLUSÕES
116.046
128.378
116.662
11.470

PRODUÇÃO
13.726.246
13.176.932
12.792.907
2.127.808

Pode-se verificar que a produção vem caindo anualmente, embora a Receita de
335.
Contribuição tenha aumentado nos mesmos períodos. Os dados refere -nes aos três primeiros meses de
1997 já demonstram uma queda em relação ao mesmo período de 1996
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A produção vem caindo e o total de alunos atendidos vem aumentando. Isto ocorre porque
o SENAI está dando ênfase aos cursos de Suprimento que são cursos pagos, algumas vezes solicitados por
empresas, e tem curta duração, elevando, assim, a Receita Própria da Unidade. A administração atual está
interessada em aumentar o ingresso de recursos, com isso as unidades de ensino estão sendo estimuladas a
procurar esta linha de ação.
Segundo a Modalidade, a Produção ocorreu da seguinte forma:
MODALIDADE
Aprendizagem
Qualificação
Habilitação
Suprimento

1996

1995

1994
7.128.732
1.685.661
181.070
4.730.783

4.961.439
1.399.881
211.571
6.604.041

5.396.653
1.183.389
278.978
5.933.887

A Aprendizagem, que é a única modalidade gratuita, vem tendo a oferta reduzida. A
338.
alegação do SENAI/RJ decorre do fato de as empresas não estarem cumprindo a legislação vigente
Decreto-lei n°4.481/42 estabelece no art. 1° que:

"Ar! I° - Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza são obrigados a empregar,
e matricular nos cursos mantidos pelo SENAI:
a) uni número de aprendizes equivalentes a cinco por i:.ento, no mínimo, dos operários
existentes em cada estabelecimento, e cujos ofícios demandem formação profissional.
h) e ainda um número de trabalhadores menores que será. fixado pelo Conselho Nacional
do SENAI, e que não excederá a três por cento do total de todas as categorias em serviço em cada
estabelecimento. Desta forma, entende o grupo auditor que o Ministério do Trabalho deva ser comunicado
de que os estabelecimentos industriais não vêm cumprindo a referida legislação, para que possa tomar as
providências cabíveis.
•

Deste total de produção, somente parte é realizada nas dependências do SENAI, conforme
demonstrado abaixo, o restante ocorre nas empresas contando, na maior parte dos casos, somente, com a
aprovação, por parte do SENAI, do Programa de Formação Profissional, observando-se que 40% da
produção é realizada nas empresas.
ANO
1994
1995
1996
1997

PRODUÇÃO DIRETA
7.662.781
7.994.520
7.928.608
1.406.317

PRODUÇÃO INDIRETA
6.063.465
5.182.412
4.864.299
721.491

A Produção Indireta ocorre sob as formas: Aprendizagem-Fase Escolar; AprendizagemFase Estágio; Aprendizagem Metódica no Próprio Emprego; Acordos de Isenção; e Termos de
Cooperação
A Aprendizagem-Fase Escolar é a modalidade de ensino oferecida pelo SENAI, sem custo
para os alunos, que são menores indicados pelas Empresas Contribuintes ou oriundos da comunidade. A
preferência recai sempre sobre aqueles indicados pelas empresas, uma vez que são mantenedoras do
SENAI, pela contribuição compulsória
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Cabe, nesse ponto, estabelecer uma relação entre o total retido pelas empresas, para atingir
a referida produção, e as despesas gerais e do SENAI. A relação abaixo apresenta dados do ano de 1997,
até o mês de março, e exclui o ano de 1994, pelo fato de os recursos financeiros não demonstrarem a
realidade, em face das mudanças conjunturais ocorridas naquele período. Do total das despesas do SENAI
foi subtraído o valor retido pelas empresas com Termo de Cooperação, pois o mesmo figura no balancete
como despesa do CETEC de Metal Mecânica, e o total reembolsado. O mesmo não ocorre com o Acordo
de Isenção, pois os valores retidos pela empresa já não faziam parte das receitas e despesas do SENAI

EMPRESA
SENAI

1995
10.880.247,00
42.190.508,86

1996
10.927.895,16
55.031.842,98

1997
3.611.878,90

15.282.720,75

Acentua a Equipe que a produção do SENAI torna-se mais onerosa que a produção das
Empresas, levando em consideração que a produção das empresas representa em torno de 40% da
produção total Mesmo considerando que o SENAI também atua na área de assistência técnica e
tecnológica, informação tecnológica e pesquisa aplicada, a sua produção é pequena, pois, segundo relação
de atividades consultada, esta modalidade de atuação foi muito pequena, se comparada com a área de
ensino
Abaixo a produção Direta do SENAI para a modalidade de Aprendizagem, a qual
346
totalmente gratuita, representa, em média 50%, da Produção Direta do SENAI.
ANO

ALUNOS

1994
1995
1996

8.073
7.057
8.299

CONCLUSÃO
2.638
1.911

PRODUÇÃO
3.643.917
3.580.677

2.345

3.584.225

O art. 4° do Decreto-lei n° 4.048/42, que criou o SENAI, bem como o parágrafo único do
0
art. 1 , estabelecem, ipsis litteris:

"Art. 4° - Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma coniribuição
mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
Parágrafo único - Deverão as escolas de aprendizagem, que se organizarem, ministrar
ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização, para trabalhadores industriários não
sujeitos a aprendizagem."
Observa a Equipe que uma vez criada a contribuição mensal, os serviços prestados pelo
SENAI deveriam ser totalmente gratuitos. O SENAI entende que somente os cursos de aprendizagem
devem ser gratuitos, porém, analisando o Decreto-lei de criação conclue que as escolas de aprendizagem,
que são montadas e custeadas com a contribuição compulsória, são obrigadas a ministrar ensino de
continuação e de aperfeiçoamento e especialização para os trabalhadores industriais não sujeitos a
aprendizagem.
Dessa forma, entende que somente os trabalhadores rão industriários poderiam estar
sujeitos ao pagamento da mensalidade, motivo por que propõe a alteração dos procedimentos do SENAI,
no sentido de que este cumpra o Decreto-lei n° 4.048/42.
O quadro abaixo demonstra o total da despesa por Unidades, sua produção, bem como a
350.
relação estabelecida a partir desses elementos:
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DESPESA
1995

UNIDADES
CETEC Metal Mecanica Euvaldo Lodi
CETEC Solda Orlando Barbosa
CF,TEC Produtos Alimentares
CFP Artes Gráficas Joaquim Faria Góes Filho
CFP Construção Civil Lycério Schreiner
CFP Edmundo de Macedo S. e Silva-Niterói
CFP Benedicto Ursino de O. Bastos-Petropolts
CEP Worms de Carvalho Bastos-Nova Friburgo
CEP de Campos
CFP de Duque de Caxias
CFP de Nova Iguaçu
CFP de Barra Mansa
CEP de Resende
CEP Governador Farta Lima -Paciência
Agências de Formação Profissional
Centro de Educação à Distância
Administração Geral
TOTAL

9.932.687,23
2.273.771,81
2.341.830,66
3.241.107.93
2,673.219 40
1.282.636 19
I 142 683 06
781.673,47
1.131.767,85
1.241.061,16
1 215 097 35
912 602 53
892.905,24
1.185.984,94
2.226.806,87
702.570,58
12.704.878,37
45.883.284,64
,

DESPESA 1996
11.460.574,88
2.515.195.94
3 080.021 32
3.439.674.39
3.140.830,53
1.733.997.14
1 638.374 I I
910.874,46
1.450.212,99
1.577.454,27
1.689.737,32
1.296.352.06
1.105.202.27
1.612.830,55
3.386.819,91

PRODUÇÃO PROD/DESP PRODUÇÃO PROD/DESP
1996
1995
1996
1995
1.020.143
101.475
216.449
968.923
620.450
546.276
613.192
379.863
363.943
1.063.622
584.707
590.083
408.203
463.823
997.504

10%
4%
9%
30%
23%
43%
54%
49%
32%
86%
48%
65%
46%
39%
45%

634.275
85.644
318.572
603.648
518.597
414.083
536.662
238.992
384.227
1.609.318
466.034
543.992
301.676
966.845
1.178.799

6%
3%
10%
18%
17%
24%
33%
26%
26%
102%
28%
42%
27%
60%
35%

960.356,47

0%

0%

16.908.515,24
57.907.023,85

0%

0%
0%

0%

Verifica a Equipe que a relação da produção/despesa dos CETECs é muito baixa, dev endose ao fato de utilizarem muitos recursos em equipamentos modernos e pesquisa, bem como maior número
de pessoal para o desenvolvimento dessas atividades. A grande maioria das unidades teve uma queda na
produção, embora tenha havido uma ao aumento dos gastos. Cabe lembrar que o gasto com pessoal
aumentou consideravelmente o que, em parte, contribuiu para o resultado.
E, tecendo outras considerações analíticas sobre a questão, para melhor compreensão da
produção realizada no SENAI, elaborou a tabela abaixo:

UNIDADES
CETEC Metal Mecanica Euvaldo Lodi
CETEC Solda Orlando Barbosa
CETEC Produtos Alimentares
CFP Artes Gráficas Joaquim Faria Góes Filho
CFP Construção Civil Lycério Schreiner
CFP Edmundo de Macedo S. e Silva-Niterói
CFP Benedicto Ursino de O. Bastos-Petrópolis
CFP Worms de Carvalho Bastos-Nova Friburg
CFP de Campos
CFP de Duque de Caxias
CFP de Nova Iguaçu
CFP de Barra Mansa
CFP de Resende
CFP Governador Faria Lima-Paciência
Agências de Formação Profissional
Acordo de Isenção
Termo de Cooperação
TOTAL

PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
DIRETA 1995
TOTAL 1995
1.045.570
1.020.143
101.475
101.475
215.481
216.449
438.282
968.923
502.010
620.450
428.930
546.276
350.704
613.192
346.559
379.863
363.943
363.943
713.798
1.063.622
538.803
584.707
522.888
590.088
397.547
408.203
429.658
463.828
940.784
997.504
2.884.266
917.384
7.336.432
12.740.316

PRODUÇÃO
TOTAL 1996
634.275
85.644
318.572
603.648
518.597
414.083
536.662
238.992
384.227
1.609.318
466.034
543.992
301.676
966.845
1.178.799
2.462.682
589.189
11.853.235

PRODUÇÃO
DIRETA 1996
594.323
85.644
318.572
240.544
485.549
324.307
367.094
231.952
384.227
766.822
436.946
526.088
289.276
771.745
1.165.847

6.988.936

Como já foi dito, nem toda produção foi realizada no SENAI, muitas ocorrem nas
353
empresas com profissionais por elas contratados, assim sendo, esta seria a análise correta da produção de
cada unidade, no entanto, este tipo de informação não consta com clareza nos anuários publicados
Observando o quadro nota-se que o CFP de Duque de Caxias reduz, bastante, a sua produção, quando
expurgado a Produção Indireta, o mesmo acontece com o CFP de Petrópolis e de Artes Gráficas
354

A tabela abaixo relaciona a Receita Própria das Unidades com a Despesa total:
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DESPESA 1995 DESPESA 1996

UNIDADES

RECEITA I
i
1995

DESPESA
JAN/MAR 1997

RECEITA
1996

RECEITA
I JAN/MAR
1997

CETEC Metal Mecanica Euvaldo Lodi

a932.687,231

11.460.574,88

720.892 1

1.109.454 1

104.720

CETEC Solda Orlando Barbosa

2.273.771,81 .

2.515.195,94

682.560,95 1—

301.689 1

387.120 1

51.653

CETEC Produtos Alimentares

2.341.830,66

3.080.021,32

852.849,01

374.099 1

659.9421

51.717

CFP Artes Gráficas Joaquim Faria Góes Filho

3.241.107,93

3.439.674,39

870.104,12

346.121

390.1971

73.569

CFP Construção Civil Lycério Schreiner

2.673.219,40

3.140.830,53

842.907,23

235.273 1

465.492 1

50.500

CFP Edmundo de Macedo S. e Silva-Niterói

1.282.636,19

1.733.997,14

536.421,27

223.175 1

161.473

30.639

CFP Benedicto Ursino de O. Bastos-Petrópolis

1.142.683,06

1.638.374,11

417.502,14íl-

179.131'

263.991 1

120.256

781.673,47

910.874,46

271.073,58

124.297

130.766 1

23.335

1.131.767,85

1.450.212,99

413.013,49

106.267'

154.664.

27.924

1.241.061,16

1.577.454,27

502.590,66

392.657'

406.739

CFP de Nova Iguaçu

1.215.097,35

1.689.737,32

180.761'

215.6861

63.931
_
58.338

CFP de Barra Mansa

912.602,53

1.296.352,06

521.528,95
—
362.103,87

157.435

CFP de Resende

1.105.202,27

329.038,06r

CFP Governador Faria Lima-Paciência

1.185.984,94

1.612.830,55

454.332,37

236.3091
1
92900

426.209 1
I
223.987'
1
221.478 1

230.679

892.905,24

Agências de Formação Profissional

2.226.806,87

3.386.819,91

1.135.809,49

168.297i

317.9321

73.966

154.3721 —
,

353.2211

23.720

CFP Worms de Carvalho Bastos-Nova Friburgo
CFP de Campos
CFP de Duque de Caxias

702.570,58

Centro de Educação à Distância

Administração Geral
TOTAL

960.356,47

2.755.371,53.

167.271,50

12.704.878,37

16.908.515,24

4.946.227,60

45.883.284,64

57.907.023,85

16.060.705,90

1—

28.506
36.458

O aumento da despesa nem sempre veio acompanhado da elevação da receita própria. Cabe
lembrar que o SENAI vem incentivando o aumento de arrecadação, tanto que o critério de beneficiar as
unidades que conseguem uma maior receita vem sendo utilizado para vários objetivos.
A Despesa no SENAI agrega os gastos, segundo sua aplicação, dessa forma reuniu-se
todos os gastos referentes a atividade-fim em um mesmo bloco gerando a tabela abaixo, cabendo
esclarecer que os valores do exercício de 1997 são referentes ao primeiro trimestre:

CETEC Metal Mecanica Euvaldo Lodi
CETEC Solda Orlando Barbosa
CETEC Produtos Alimentares
CFP Artes Gráficas Joaquim Faria Góes Filho
CFP Construção Civil Lycerio Schreiner
CFP Edmundo de Macedo S e Silva-Niterói
CFP Benedicto Ursino de O. Bastos-Petrópolis
CFP Worms de Carvalho Bastos-Nova Friburg_
CFP de Campos
CFP de Duque de Caxias
CFP de Nova Iguaçu
CFP de Barra Mansa
CFP de Resende
CFP Governador Fana Lima-Paciência
Agências de Formação Profissional
Centro de Educação à Distância
Administração Geral
Termo de Cooperação
TOTAL

OPERACIONAL
1995
3.962.486,61
1.522.195,07
1.587.634,66
2.178.269,32
1 751 791,17
746.021.92
718.352,85
505.790,48
673.135,06
765.186,21
723.222,31
596.797,73
542.840,95
720.720,01
1.359.977,68
488.938,08
12.700.950,91
31.544.341,02

ADM. UME).

ADM. UNI°.

ADM. UNIO.
UNIDADES

ATIVIDADE FIM 1995
2.203.023,88
751.576,74
754 196 00
1 062.838 61
921.428,23
536.614,27
424.330.21
275.882,99
458.632,79
475.874,95
491.875,04
315.804,80
350.064,29
465 264 93
886.829,19
213 632 50
3.767.176,74
14.335.046,16

OPERACIONAL
1996

A tIVIDADE
:1M 1996

OPERACIONAL
1997

ATIVIDADE FIM 1997
783.192,72
184.818,67
207.418,69
212.043,06
299.827,95
254.053,52
199.852,25
111.448,99
234.548,98
290.267,95
262.456,38
190.948,89
125.675,27
194.487,41
434.242,64
992.940,79

4;978.224,16

5.118.567,99
1.841.620,01
1.949.452,05
2.168.435,71
1.877.671,84
1.040.154,46
1.018.136,06
547.977,72
875.208,81
937.976,29
1.062.634,29
781.587,66
649.885,79
1.015.089,80
2.084.993,84
855.973,29
17.239.205,59
-

2.873.170,07
673.575,93
1.130.569,27
1.271.238,68
1.263.158,69
693.842,68
620.238,05
362.896,74
575.004,18
639.477,98
627.103,03
514.764,40
455.316,48
597.740,75
1.301.826,07
104.383,18
3.468.836,82

979.238,02
497.742,28
645.430,32
658.061,06
543.079,28
282.367,75
217.649,89
159.624,59
178.464,51
212.322,71
259.072,57
171.154,98
203.362,79
259.844,96
701.566,85
167.271,50
4 992 500,21
-

41.064:571,20

17.173.143,00

11.128.75427

Os gastos com a atividade-fim correspondem, aproximadamente, a metade dos gastos com
357
a atividade-meio. Em algumas unidades a situação é pior do que a média, em outras, como no caso de
Duque de Caxias, que apresenta alta produtividade, os gastos com atividade-fim são um pouco maiores.
Os gastos com pessoal estão distribuídos segundo a área de atuação do funcionário, assim, a despesa dos
que atuam na atividade-fim estão lançados nessa modalidade
e) Processo seletivo
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A Gerência de Educação Profissional, que tem a responsabilidade de assessorar e
358
supervisionar o Processo Seletivo nas Unidades Operacionais, elaborou um documento com o objetivo de
normatizar procedimentos para implantação do referido processo
As Unidades tem autonomia para realizar as modificações que se mostrarem necessárias ao
359
longo do processo, como, alterar o limite mínimo de acertos, caso o número de vagas não seja
preenchido
As Etapas do Processo Seletivo constituem-se em planejamento, recrutamento, inscrição
360
para reunião de informação profissional, informação profissional, testagem e classificação.
Após conceituar as referidas etapas, a Equipe de Auditoria consigna as seguintes
361.
considerações
Acreditamos que deveriam existir procedimentos uniformizados para elaboração do
"270.
material didático. Tivemos informações de que está sendo preparado um documento sugerindo uni
modelo único de material didático em nível de diagrama ção, capa eic., todavia, o visual não deveria
ser a única preocupação. Consideramos mais importante a forma de abordagem do conteúdo.
Cabe, neste ponto, uma análise mais aprofundada. O SENAI possui unia Gerência de
Estudos e Avaliação (GEA) que analisa as alterações de mão-de-obra no mercado e
consequentemente deveria ser o responsável pela diminuição ou aumento de vagas em determinados
cursos, bem como quem sugere a criação, extinção ou modificação de cursos. Todavia, todas estas
mudanças são decididas pelos Centros de Formação. Quando a mndade não tem autonomia para
realizar a mudança ela que faz a proposta de modificação. Neste ponto ficamos sem compreender
com que objetivo a GEA realiza os estudos.
A Gerência de Educação Profissional possui quatro núcleos, estando os Núcleos de
Projetos Pedagógicos e de Coordenação de Ações Pedagógicas mais ligados às Unidades de
Formação Profissional. Considerando que as modificações de cursos, elaboração de material
didático, critérios para contratação de instrutores etc, são realizados diretamente pelas Unidades de
Formação Profissional, começamos a questionar a necessidade dos referidos núcleos e a forma de
administração do SENAI.
As duas Gerências, acima citadas, são subordinadas à Diretoria de Educação ( vide
organograma lis. 18 e 19 - Volume II).
Por sua vez, existe uma Diretoria de Operações a quem as Unidades Operacionais (com
exceção das agências de formação profissional e unidades móveis) estão diretamente subordinadas.
Esta, na verdade, atua como um elo político de ligação com o Direto;' Regional.
A.s. unidades de ensino que são os CE1ECs e os CPPs esstão subordinados, segundo o
organograma atual, às Diretorias de Educação, de Operações e de Relações com o Mercado. Porém,
na prática, existem dois CFPs (Artes Gráficas e Construção Civil), bem como os CETECs que atuam
como unidades de referência para os demais CFPS, Agências de Formação Profissional e Unidades
Móveis, .fazendo com que essas sejam subordinadas a aquelas. Estas duas últimas(AFPs e (111/13), por
sua vez, segundo mesmo organograma, são subordinadas à Gerêncicr das Agências de Educação que
está ligada à Diretoria de Educação, não tendo qualquer ligação com as demais unidades de ensino.
Como vemos, na prática, organograma não demonstra a verdadeira estrutura do
SENAI/RJ Propomos que sejam realizados estudos para definir a área de atuação de cada gerência e
das unidades de ensino, afim de estabelecer os verdadeiros papéis de cada um, bem como o nível de
hierarquia entre eles."
f) Custos dos treinamentos

Em 28/05/97, foi emitida a 0.S n° 11229/97, pelo Diretor Regional do SENAI - RJ (fls.
362.
144 a 153 - Volume II) que aprova a metodologia para cálculo de orçameWo dos Cursos de Qualificação,
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a nível de 1° e 20 graus, Cursos Técnicos Especiais e Cursos de Suprimento, bem como Tabela de Valores
de ressarcimento de custos de cursos selecionados
Fazendo uma análise com os atos normativos anteriores, foi verificado que de 1995 para
1996 houve acréscimo nos valores, em alguns casos de até 90%, como no caso do curso de
Desenvolvimento de Liderança. Todavia de 1996 para 1997 a situação inverteu-se, todos os valores
foram alterados para menos, no caso do curso de Segurança para Operadores de Caldeira, a redução foi
de 55%, tendo alcançado valores inferiores a 0.S. 1076/95. Questionada sobre o fato a pessoa
responsável esclareceu que o SENAI estava perdendo mercado para outras empresas que ofereciam o
mesmo curso por menores valores. Todavia há de se considerar que o custo do curso era estimado com
base em todos os seus gastos, o que leva a crer que os gastos do SENAI são superiores ao das demais
empresas.
Os cursos ministrados nas Unidades Móveis tem um preço fixo de R$ 80,00, não se
considera o preço do curso, quando ministrado em um Centro de Formação Profissional ou um Centro de
Tecnologia A Assistência Técnica e Tecnológica, Informação Tecnológica e Pesquisa Aplicada é
desenvolvida pelos Centros de Tecnologia, não existindo, para tal atividade, uma forma de cálculo, cada
Unidade calcula o custo para ser cobrado da indústria da forma que lhe parece correta.
g) Gerência de Estudos e Avaliação

A GEA - Gerência de Estudos e Avaliação é uma Unidade responsável pela(o)

•

realização de estudos destinados a identificar os problemas, desafios e oportunidades
principais que envolvem os fatores-chave internos e ambientais associados à Entidade, no que se refere a
produtos e serviços educacionais, essenciais para sua antecipação às. mudanças, sobrevivência e
progressão em direção aos objetivos desejados;
elaboração de estudos relacionados às transformações sócio-econômicas, com vistas à
criação de novos Cursos e Programas, extinção de outros, reformulação de Conteúdos Curriculares,
modalidades de Cursos a serem criados ou adaptados e estratégias de localização de Unidades
Operacionais;
desenvolvimento de processos e gerar produtos (decisões e informações) vinculados ao
planejamento normativo, estratégico e operativo associados às atividades fim do SENAI-DR/RJ, visando à
sua atuação sobre os seus objetivos de interesse e de ação;
apuração dos custos da educação profissional sob o p mu) de vista da modalidade, das
ocupações através de integrações com outros sistemas informatizados e manuais já existentes;
fechamento da competência mensal corrente, fazendo as associações dos custos diretos
e o rateio dos custos indiretos,
acompanhamento, avaliação, sistematização, analise e divulgação das informações
relativas às ações educacionais oriundas de trabalhos em parceria com instituições externas.
A Equipe considerou despiciendo a assinatura dos convênios com o [EL, pelo fato de o
366
SENAI/RJ já possuir Gerência responsável pela elaboração de estudos
O trabalho elaborado pela GEA, provem da pesquisa de caracterização geral do mercado
367.
de trabalho no Estado do Rio de Janeiro, contém informações da RAIS de 89,90,91,92 e dezembro de 95
As profissões são divididas em grupos e o mercado de trabalho do SENAI é formado pelas profissões que
compõem os grupos 7, 8 e 9, denominados trabalhadores da produção No grupo 7, as categorias que
apresentaram os maiores volumes de empregados foram os costureiros, seguidos dos trabalhadores
metalúrgicos não classificados, dos padeiros e confeiteiros e dos mestres das empresas de construção civil.
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Análises feitas no grupo 8, verificaram que os mecânicos de manutenção de máquinas
368
compõem o grupo de base com maior número de trabalhadores seguido dos mecânicos de manutenção de
veículos, dos eletricistas instaladores, dos soldadores e reparadores elétricos eletrônicos. No grupo 9,
foram os trabalhadores braçais não classificados que tiveram o melhor resultado, seguido dos condutores
de ônibus e caminhões e os estivadores. Ao analisar os grandes grupos, verifica-se que, em 1995, os que
possuem o maior volume são os trabalhadores da produção (grupos 7, 8 e 9), com 721 381 empregados.
Em dezembro de 1995, o município que mais se destacou, quanto ao número de empregados, foi o Rio de
Janeiro, representando 69% do total do estado, seguido de Niterói com 6% do total e Nova Iguaçu com
2,5%
Segundo o Relatório de Auditoria, o trabalho possibilitou uma visão geral da situação de
369
emprego, porém, não foi observado, na prática, utilização para os dados Não são feitas propostas de
modificação de vagas ou cursos com base nos dados, nem mesmo criação de centros de ensino O mesmo
ocorre com as Avaliações de Cursos, ao final da compilação dos trabalhos, não existem propostas para
serem executadas
Sobre a realização de pesquisas para auferir a absorção do pessoal treinado pelo SENAI
370
no Mercado de Trabalho, a Equipe recebeu um levantamento indicando a Taxa de Incorporação dos
Alunos Egressos do SENAI no Mercado de Trabalho (fls. 211 a 21; - Volume II) A metodologia
desenvolvida no Sistema de Acompanhamento Permanente de Egressos 1 baseada em pesquisa feita junto
aos alunos dos cursos de Aprendizagem, três anos após a sua conclusão
h) Projeto LOGOS
Foi concebido como uma nova organização curricular que incorpora e integra, aos
conteúdos específicos, atributos necessários à qualificação do indivíduo.
Os currículos para essa Educação profissional demandam a incorporação de atributos de
raciocínio lógico, de concentração, de cultura informática, de comunicação oral e escrita, de
capacidades e habilidades de relacionamento entre diferentes níveis h - erárquicos, de habilidades para
aprender novos conteúdos e práticas operacionais, e de disposição p2rmanente para aprender e rever
conceitos É necessário, portanto, o desenvolvimento de habilidades bá.;icas, de habilidades especificas e
de habilidades de gestão .
Projeto Logos visa a emancipação, segundo descrito em seu enunciado, do indivíduo pelo
trabalho . O SENAI, para tanto, tem operado, na área de atuação do Projeto, no sentido de uma
redefinição de cursos de formação profissional abrangendo a seleção, o nivelamento, o acompanhamento
e a avaliação do indivíduo durante o processo de formação propriamente dito e na sua atuação no trabalho,
a revisão das metodologias de ensino, a reformulação e elaboração de material e a capacitação técnico pedagógica dos agentes educacionais. Inicialmente foi implantado no SENAI em grupos constituídos por
alunos iniciantes matriculados em alguns cursos de aprendizagem
A seguir, o Relatório de Auditoria registra informações relativas à Diretoria de Relações
com o Mercado, bem como à Superintendência de Administração e Finanças Coorporativa, constituindo-se
esta em órgão executor das atividades relacionadas às áreas meio das entidades do sistema FIRJAN,
oportunidade em que o documento abre espaço dedicado a diversos acordos e convênios celebrados no
âmbito do Sistema Coorporativo, acrescentando a Equipe, ao final, as seguintes ponderações, verbis:

•

É incompreensível, não obstante, a escolha da metodaiogia para a seleção da amostra
"435.
bem como as razões técnicas que preteriram regiões nas quais o SENAI possui maior número de
agências de formação profissional como um critério de seleção do e.paço da amostra. Os resultados
obtidos seguramente redundariam em unia eficácia muito maior no sentido de maior utilização dos
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dados parte do SENAI do que a prioridade por regiões onde a FIRIAN tem escritórios Uls.166 a
172— Volume I).
Evidencia- se novamente que mesmo arcando com o ônys integral destes Levantamentos,
todos, apresentam índices, variáveis e dados da conjuntura do Estado do Rio de Janeiro têm
correlação muito mais estreita com os propósitos da FIRJAN embora haja auxílio dos Levantamentos
na execução das atividades desenvolvidas pelo SENAI-RI.
A Gerência de Estudos e avaliação (GEA) é a área do SENAI-RJ mais estreitamente
ligada à realização de estudos, geração de dados que possibilitem a identificação dos problemas,
desafios e oportunidades principais que envolvem os fatores - chave internos e ambientais associados
entidade, no que se refere a produtos e serviços educacionais, es.senciais para a antecipação às
mudanças, progressão em direção aos objetivos desejados.
Desenvolve também, processos e gera informações vinculados ao planejcmento
normativo, estratégico e operativo associado às atividades fim do SENAI - RJ, visando a sua atuação
sobre os
os seus objetos de interesse e de ação educacionais oriundas de trabalhos em parcerias com
instituições externas.
Dentro do organograma do SENAI-RJ, a GEA é a gerência que potencialmente pela
natureza das suas atribuições, seria unia das grandes benefi ciária, dos onerosos levantamentos do
IEL -RI. A esse respeito a equipe solicitou no Termo de Requisição n° I 5/97, das gerepcias que
utilizam os serviços e os relatórios desenvolvidos pelo IEL. Em resposta a diretoria informou que os
tragalhos do IEL são fonte de consulta dos órgãos técnicos da sede, tais com000: Gerêmia de
Educação Profissional (GEP), a GEA , Gerência de Pesquisa, Gerência de Desenvolvimento de
Produtos e as respectivas' diretorias de Educação e de Relações com o Mercado (fls. 159— V olpme I).
De fato, não é, pois em contato verbal com a gerente da área e inediante verificação do material
disponível e produzido pela gerência, a equipe constatou que o próprio setor gera seus dados,
planilhas e projeções, instrumentos estes difundidos direta ou indiretamente para o restante da
entidade.
Foram elaborados pela GEA, relatórios com função de nortear o SENAI - RJ em suas
opções de expansão e retração vis- à - vis às .flutuações do merca( 'as de trabalho, transformações
qualitativas, alterações no perfil de mão - de- obra, enfim, estudos mais aprofundados e gabaritados
para fornecer ao centro decisório da entidade mais possibilidad,?s de avaliar suas limitações e
capacidades de expansão do que os Levantamentos produzidos peio IEL -RJ . Menciona - se,
.finalmente no que tange aos convênios firmados com o Instituto no aspecto qualitativo, a ausência
do princípio da economicidade, constantemente preterido na celebração de tais termos".
5. Conclusão

Conclusivamente, a despeito das questões atinentes a irregularidades transferidas para o
375.
processo de Representação (TC-575.517/97-2), sugeriu a Equipe de Auditoria, verbis:
"I) Determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem Inaustrial - Departamento Regional
do Rio de Janeiro, providências com vistas a:

•

a) abster-se de cobrar pelo ensino de continuação e de aperfeiçoamento e
especialização, aos trabalhadores da indústria (enquadradas na Confederação Nacional da
Indústria), não sujeitos a aprendizagem, conforme estabelece o parágrafo único do art. I° c/c o art.
4° do Decreto-lei n° 4.048/42;
h) dotar as Unidades Operacionais (escolas) de maior volume de recursos materiais e
financeiros;
providenciar o cancelamento, imediato, da sua participação na Superintendência
de Administração e Finanças Corporativa;
encerrar todos os convênios com a FIR1AN;
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e) quando da aquisição de imóveis, proceder rigorosi avaliação sobre a necessidade
da mesma;

J,) criar rotinas de trabalho, com o intuito de definiras passos das principais atividades
desenvolvidas;
providenciar o cancelamento do Acordo com o Centro de Estudos Supletivos;
abster-se de criar atos normativos com o intuito de beneficiar determinados
funcionários;
efetuar a Transferência Regimental, à FIRJAN, somente após o recebimento da
Contribuição Geral do mês de referência;
retirar dos folders de divulgação a falsa informação de que a Confederação
Nacional das Indústrias mantém o SENAI;
1) aumentar o controle sobre as atividades desenvolvi as nas Unidades Operacionais,
afim de que haja uniformidade e unidade entre as mesmas;
intensificar estudos com vistas a atualização dos cursos, procedimentos
educacionais e dos materiais didáticos, bem como uniformização dos mesmos
estabelecer critérios únicos (para todas as Unidades Operacionais) para a
contratação de instrutores e cobrança de trabalhos de Assistência Técnica e Tecnológica, Pesquisa
Aplicada e Informação Tecnológica;
erência e das Unidades
realizar estudos para definir a área de atuação de cada G
Operacionais, a fim de estabelecer os verdadeiros papéis de cada um, hem como o nível de
hierarquia entre eles;
abster-se de contratar empresa de locação de recurws humanos;
reduzir o percentual de participação na PREVIND(LS" para 7%, afim de adequar-se
ao art. 30 do Decreto 93.587/86 alterado pelo Decreto 94.648/87;
manter os Acordos de Isenção, em percentuais integrai.s tendo em vista a alta
produtividade dos mesmos;
.$) criar auditoria interna, dotando-a de meios necesstxios ao exercício eletivo de suas
atribuições;
verificar, mensalmente, o limite máximo de remuneração, conforme estabelece
Decisão Plenária n° 117, de 25/03/92;
promover o retorno ao SENAI dos funcionários ceaidos para a FIRJAN oficialmente
e extra oficialmente (atuando na Superintendência Corporativa c - Conselho Regional), conforme
entendimento desta Corte no Acórdão 249/96, Ata 24/96, Primeira Câmara;
estabelecer critérios para a criação de Unidades Operacionais;
x) intensificar a produção do SENAI, tendo em vista as recursos despendidos.
,

II) Determinar ao Ministério do Trabalho providências junto aos estabelecimentos
industriais, com vistas ao cumprimento do art. 1 0 do Decreto-lei n° =!.481/42.
III) Determinar ao Conselho Regional do SENAI do Pio de Janeiro providencias com
vistas a:
promover reuniões mensais, conforme estabelece o ,:írt. 38 do Regimento Interno; e
substituir o Diretor Regional por pessoa que atendt os requisitos exigidos no art. 39
do Regimento Interno.
IV) Juntar os presentes autos às contas do SENAI/DR-RI, relativas ao exercício de 1997,
para exame em conjunto e em confronto.
V) Incluir o Órgão no Plano de Auditoria, tão logo tome conhecimento das determinações
constantes dos presentes autos, para verificação da implementação dis mesmas.
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VI) Encaminhar cópia do presente Relatório à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (CFFC) e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), da Câmara dos
Deputados, para conhecimento e providências que entenderem cabíveis".
De seu turno, a S? Diretora, ao fazer breves considerações sobre a Instituição auditada,
incluindo os resultados operacionais obtidos pelo Departamento Regional nos últimos exercícios propõe,
com o apoio do Titular da SECERJ, a adoção de diversas medidas, das quais destaco aquelas abaixo
enumeradas, uma vez que as demais envolvem questões que estão sendo tratadas no aludido processo
apartado.
A propósito, sugere a Unidade Técnica seja:
I) determinado ao SENAI/RJ a adoção de providências no sentido de:
abster-se de cobrar pelo ensino de continuação, aperfeiçoamento e especialização (ex.:
cursos de qualificação, habilitação e suprimento) aos trabalhadores, não sujeitos à aprendizagem, das
indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria, conforme estabelece o art. 2°, parágrafo
único, c/c o art. 4° do Decreto-lei n° 4.048/42;
cobrar pelos cursos ministrados, na modalidade de Aprendizagem, que são ministrados
para menores entre 14 e 18 anos de idade, não industriários, haja vista o disposto no art. 2°, parágrafo
único, c/c o art. 4° do Decreto-lei n° 4.048/42;
retomar as instalações cedidas gratuitamente ao Centro de Estudos Supletivos- CE:S, nas
quais funcionam o Centro de Formação de Artes Gráficas, cuja atividade se relaciona ao ensino supletivo
do 1° e 2° graus, mantida às expensas do SENAI, por não atender aos ob:etivos institucionais estabelecidos
no Decreto-lei n.° 4.048/42.
manter os Acordos de Isenção, em percentuais integrais, com os estabelecimentos
industriais que, por conta própria, mantenham aprendizagem, conforme disposto no art. 5° do Decreto-lei
n° 4.048/42, pois o mencionado ditame legal não delegou compet•:Mcia a normas infralegais para
concederem isenções parciais e, ainda, por apresentarem aquelas empreas maior produção de ensino em
relação ao próprio SENAI;
intensificar a produtividade da entidade, tendo em vista que, comparativamente, a
produtividade das empresas industriais que possuem Acordo de Isenção e Termo de Cooperação mostrouse superior;
reavaliar o atual organograma da entidade, definindo a hierarquia e atribuições das
Diretorias, Gerências, Centros de Referência e Unidades Operacionais, uma vez que a estrutura formal da
organização, na prática, não corresponde à área de atuação e competência de cada Gerência e das
Unidades de Ensino estabelecidas;
estabelecer critérios padronizados para todas as Unidades Operacionais no que tange à
contratação de Instrutores e cobrança de trabalhos relativos à Assistência Técnica e Tecnológica, Pesquisa
Aplicada e Informação Tecnológica;
retirar dos folders de divulgação das Unidades Opera,Áonais a informação incon eta de
que o SENAI é uma entidade organizada, mantida e administrada pela Confederação Nacional das
Indústrias;
rever o fluxo dos processos administrativos no sentido de otimizar o emprego dos
recursos humanos, financeiros e patrimoniais disponíveis, uma vez que, comparativamente, os gastos com
a atividade-meio mostraram-se superiores aos da atividade-fim;
organizar a escala de férias de forma a conter os gastos com a contratação de empresa de
locação de recursos humanos, a qual vem ocorrendo em razão do período de férias de alguns empregados;

•

II) determinado ao Conselho Regional do SENAI/RJ a a.ioção de providências no sentido
de observar o disposto no art. 38 de seu Regimento Interno, relativameme à periodicidade mínima em que
devem acontecer suas reuniões ordinárias;
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comunicar, em virtude do art. 10 do Decreto-lei n° 4 481/42, ao Ministério do Trabalho
para adoção das medidas cabíveis que os estabelecimentos industriais, de qualquer natureza, não vêm
cumprindo o estabelecido no art. 10 do referido ditame legal, que trata da obrigatoriedade em matricular
aprendizes ou trabalhadores industriários nos cursos mantidos pelo SENAI;
juntado o presente processo às contas do SENAI/DR-RJ, relativas ao exercício de
1997, consoante estabelecido no art. 31, inciso II, da IN TCU n° 9/95;
determinado, com base no art. 31, § 1 0 , da IN TCU n° 9/95, ao Controle Interno do
Ministério do Trabalho que faça constar do Relatório de Auditoria sobre as contas da entidade relativas ao
exercício de 1998, informações sobre as providências adotadas para o cumprimento das determinações,
bem como os resultados obtidos;
encaminhada cópia da Decisão que vier a proferida, bem como dos respectivos
Relatório e Voto:
à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados, para conhecimento e providências que
entenderem cabíveis; e
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — Direção Nacional para conhecimento
e acompanhamento das providências a serem adotadas,

E. Departamento Regional de Roraima
Quando da realização do Planejamento dos trabalhos auditorias consubstanciados no
TC-017.651/96-4, verificou-se um acréscimo significativo no quantitativo de empregados. De acordo com
os dados constantes da prestação de contas de 1995, em 1994 existiam 34 empregados no SENAI/RR,
elevando-se para 106 funcionários em 1995, embora tivesse a Entidade prestado informações relativas à
redução de pessoal.
Portanto, daquele levantamento inicial sobressaiu orientação no sentido de que as apurações
deveriam estar associadas à verificação do número de servidores do SENAI/RR e a adequação, desse
número, às atividades desenvolvidas por aquele Departamento Regional (TC-017.651/96-4, fls. 43/4).
As informações apuradas pela Equipe de Auditoria, quando do desenvolvimento do trabalho
de campo, foram registradas no TC-825.055/97-0 a partir do qual passo a extrair os aspectos mais
relevantes.
Em sua parte preambular, o Relatório de Auditoria apresenta pequeno trecho introdutório,
381
contemplando os dados que nortearam a execução dos trabalhos, contendo, como tópico seguinte,
Informações Básicas sobre o Órgão, onde são descritos, dentre outros aspectos, os objetivos do
SENAI/RR, e, finalmente, com maior abrangência e detalhamento, título referente à Situação Encontrada e
Possíveis Medidas Saneadoras, contemplando a Síntese dos Trabalhos de Campo

1. Recursos Humanos
À época da realização da Auditoria, a área relativa à Administração do SENAI/RR contava
382
com 18 (dezoito) empregados, o Centro de Formação Profissional - CFP com 37 e a obra do novo CFP
com 26 empregados com contrato temporário (contratados especificamelte para cada fase da obra) Além
disso, os alunos do SENAI trabalham em regime de estágio remunerado. supervisionado pelos respectivos
professores, sendo que o Departamento de Roraima tem utilizado a obr6.. como uma oportunidade para os
alunos praticarem, com supervisão, os ensinamentos teóricos recebidos d ire.nte os cursos
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Entre os anos de 1995 e 1996 a quantidade de empregados aumentou significativamente,
devendo-se tal incremento ao início das obras do novo CFP; e ao Convênio MTS/SPES/CODEFAT
016/95, firmado com o Governo do Estado de Roraima, utilizando recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT para capacitação profissional de desempregados. Esse acordo respondeu por,
aproximadamente, 65% dos treinamentos realizados em 1996. Cabe destacar que o aumento de pessoal no
período em comento, cerca de 50%, ficou muito abaixo do incremento observado nos cursos oferecidos
(cerca de 300%). Além disso, parte desse pessoal encontrava-se lotado na obra com contrato temporário.
Assim sendo, pareceu plenamente justificável, segundo os Analistas, a ampliação do quadro de
empregados.
Afirmou o grupo auditor que 80% dos empregados encontravam-se alocados na área-fim do
SENAI/RR (Treinamento e Consultoria), distribuição essa considerada satisfatória.

•

O Regulamento de Pessoal do Sistema da Federação das Indústrias de Roraima FIER11994, em seu capítulo terceiro, prevê a utilização de um Plano de Carreira, que distribui os
empregados em níveis (subdivididos em graus). Entretanto, verificou a Equipe que o mesmo não está
implantado na prática. Assim sendo, os critérios efetivos para promoção, acesso e reclassificação não
estavam bem definidos, sendo que aproximadamente 90% do empregados foram promovidos, pelo menos
uma vez, durante os últimos dois anos.
Por outro lado, os servidores ignoram as regras refererv,es às promoções e muitas vezes
desconhecem se elas teriam sido a razão de um eventual aumento salarial. Assim sendo, o incremento
remuneratório individual perde parte do seu efeito motivador. Questionado a respeito, e Diretor
reconheceu a falha na comunicação e afirmou que tomaria providências par a divulgar as medidas adotadas
para valorizar o quadro funcional do SENAI/RR.
A avaliação de desempenho é realizada por intermédio de acompanhamento dos servidores
pelos respectivos supervisores, não havendo formulários padronizados pira esse fim. A produtividaie dos
empregados é avaliada pelos supervisores e por levantamentos estatísticos.
O Sr. Diretor destacou que, no seu entender, a melhor maneira de estimular o pessoal a
melhorar a produtividade é sensibilizá-lo quanto ao elevado valor social das atividades desenvolvidas pelo
SENAI/RR.
Não existe Plano de Demissão Voluntária e as demissões ocorrem muito raramente,
normalmente por iniciativa dos empregados. A partir das pastas cadastra's do pessoal, verificou-se que
somente 4 (quatro) empregados pediram demissão nos últimos dois anos.
Inexiste um Programa de Capacitação Profissional normatizado, entretanto, o SENAI/RR
incentiva o treinamento e o aperfeiçoamento do seu pessoal, dentro da mentalidade empresarial que ele
tenta imprimir no Departamento Regional, fazendo com que os treinamentos e aperfeiçoamentos dos
funcionários passem a fazer parte da própria visão do órgão. Nesse sentido, destacou que os empregados
do SENAI podem fazer cursos de extensão em Universidades e participas de treinamentos no exterior.
Com base nas prestações de contas dos exercícios de 1994, 1995 e 1996, a Equipe
confirmou ter havido um sensível incremento no número de cursos reali atios por funcionário, bem como
no total de horas-aula a eles ministradas, conforme demonstrado a seguir

64 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\20008897.doc

336

j.

Tribunal de Contas da União

Categoria
Diretiva/Gerencial
Administrativa
Docente
Técnica

Total

Cursos em Cursos em
1995
1994
8
8
31
12
17
8
50
6
106
34
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Variação Cursos em
94/95
1996
8
0,00%
158,33%
51
61
112,50%
733,33%
67
187
211,76%

Variação
95/96
0
64,52%
258,82%
34,00%
76,42%

Encontra-se implantado o Programa Integração pela Competência - PIC, visando
incrementar o intercâmbio de experiências entre os Departamentos da Região Norte. Por seu intermédio,
instrutores da região já ministraram treinamentos em Boa Vista e professores de Roraima tre:naram
servidores dos outros Regionais
O nível salarial do SENAI/RR é superior ao das Escolas Municipais e Estaduais, sendo que
os funcionários reconhecem que estão percebendo salário compatível com o mercado e não se mostram
dispostos a trocar de emprego por motivo de remuneração;
O SENAI não concede vale-refeição ou beneficio equivalente aos seus empregados. A
equipe questionou o Sr. Diretor a respeito de um possível efeito desmotivante dessa atitude, obtendo a
resposta no sentido de que o Departamento Regional de Roraima, por te - um orçamento muito pequeno, é
obrigado a estabelecer uma escala de prioridades entre os diversos beneficios passíveis de concessão. À
época, pretendia oferecer um plano de saúde para os empregados, que já foram informados a respeito e
aprovaram a idéia. Alegou, ainda, que a preocupação maior e primeira, dos funcionários e da empresa,
deve ser com a saúde, inclusive tendo em vista que o Estado apresenta uma estrutura de atendimento
hospitalar deficiente. Quanto ao auxílio-alimentação, está na pauta para futuro estudo;
Quando da realização dos trabalhos, o SENAI/RR possuía 04 (quatro) empregados cedidos
à Federação das Indústria do Estado de Roraima — FIER e 02 (dois) para o [EL, sendo que a Prefeitura
Municipal de Boa Vista cedeu temporariamente e mediante convênio, um servidor como parte do
pagamento por serviços a ela prestados pelo SENAI. Por oportuno, lembrou a Equipe que as Leis de
Diretrizes Orçamentárias de 1995 e de 1996 permitiram que a contrapartida de convênios financeiros que
utilizavam recursos da União envolvesse bens ou serviços quantificáveis em espécie.
Encontrava-se em fase de conclusão estudo de um programa de remuneração variável,
baseada na produtividade de cada setor do Departamento Regional de Roraima. A nova forma de
remuneração, cujas linhas gerais haviam sido comunicadas aos funcionários, implicaria na divisão da áreafim do Departamento em Unidades de Negócios para apuração dos respectivos resultados. Caso houvesse
superávit, parte dele seria repartida entre os servidores. As Unidades de Negócios facilitarão o controle
dos custos e das demandas dos diversos cursos e serviços oferecidos pelo SENAI/RR. Assim sendo, os
empregados terão um maior volume de informações sobre os resultados do seu trabalho. A idéia motriz da
mudança seria aumentar o engajamento dos envolvidos, mediante aumento na remuneração dos
instrutores/professores e maior participação de todos no planejamento, desenvolvimento e
acompanhamento dos cursos e serviços oferecidos.
O SENAI/RR não tem realizado concurso público, seu pessoal vem sendo selecionado
mediante entrevistas e provas. Os profissionais que assinam contrato de experiência, com duração de 90
dias, serão efetivados se apresentarem bom desempenho. Esse procedimento tem facilitado a contratação
dos mais capacitados. Muitas vezes, são contratados ex-alunos que se destacaram durante os cursos e
foram preparados para a função a ser assumida.
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Foram contratados estagiários, com a interveniência do Instituto Euvaldo Lodi - 1EL , para
398.
atividades meio. Os resultados têm sido satisfatórios, pois os estagiários se esforçam para serem
contratados ao término do seu estágio, ocorrendo, ainda, contratações de profissionais para a prestação de
serviços técnicos ou especiais, por prazo certo.
Não foi identificado programa para redução de custos. Cogita-se setorizar as atividades das
399.
oficinas do SENAI/RR, criando as retromencionadas Unidades de Negócios, em que se dará maior
autonomia a cada setor para administrar seus serviços, com a responsabilidade de aumentar a produção,
reduzir os custos e ressarcir os serviços prestados;
A Confederação Nacional das Indústrias, visando à contenção das despesas, orientou os
Departamentos do SENAI e as Superintendências do SESI a promoverem integração dos respectivos
quadros de pessoal. Nesse sentido, existem servidores do SESI/RR prestando serviços ao SENAURR e
vice-versa. Esse processo ocorre sem ônus para ambas as partes.

•

Acerca do tópico Recursos Humanos, não detectaram os Analistas indícios de desvios de
função, afirmando que os empregados demonstram capacidade de executar as tarefas que lhes foram
atribuídas.
2. Recursos Materiais

Permito-me reproduzir trecho do Relatório elaborado pela Equipe de Auditoria, vasaclo nos
seguintes termos .
"O SENAPRR utiliza as seguintes instalações, próprias ou de terceiros:
a) Centro de Formação Profissional (CFP Professor Arivaldo Silveira Fontes) - Av.
Castelo Branco, 554 - (7alungá: situado em imóvel cedido em come•dato pelo Governo do Estado de
Roraima e apresentando os seguintes problemas:
no mesmo local funciona uma escola estadual, o que permite a ocupação de apenas
parte do prédio pelo SENAI;
o prédio é antigo e apresenta instalações inadequadas para o funcionamento do ('FP;
in) o espaço físico disponível, cerca de 1.700 metros quadrados, é insuficiente para
atender à clientela, o que limita a oferta de cursos/treinamentos.
Os equipamentos instalados atendem parcialmente às necessidades. Estão sendo
adquiridas algumas máquinas novas para acompanhar a evolução da indústria nacional.
b) Administração - Av. Brigadeiro Eduardo Gomes s/n - Novo Planalto: instalada em
parte do prédio onde funciona a administração do SESI/RR. Esta cessão de espaço físico é gratuita,
em decorrência da política do Departamento Nacional de induzir a integração SENAI/SESI,
envolvendo instalações físicas e pessoal para a área admuzistratiia, visando reduzir os custos da
atividade meio. Finalmente, cabe ressaltar que parte do terreno onde foi edificada a sede
administrativa do SESI/RR pertence ao SENAI/RR;
c) Novo CEP - Av. Professor Manoel Felipe„ s1/21 - Asa Branca: está sendo edificado, desde
1996, em terreno com 21.000 m2, um conjunto de imóveis com área construída total de
aproximadamente 6.000 m2. A ampliação da área disponível para treinamento em cerca de 200%
permitirá o incremento da oferta de cursos e a melhoria das instalações disponíveis para os
treinandos. É importante registrar que metade do terreno pertence ao SESI/RR. O término das obras
está previsto para o segundo semestre de 1997, com um investimento de R$ 1.171.000,00. A .forma de
execução da obra (por administração direta e mobilizando pessoal técnico-operacional da instituição)
viabilizou uma economia de 35% nos custos em relação aos valores usuais de mercado. O preço do
.metro quadrado estimado é R$ 195,17. Além disso, o canteiro de obras está servindo de estágio
remunerado para os treinandos do SENAI/RR que, supervisionados pelos instrutores, estão praticando
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as respectivas especialidades e colaborando, significativamente. , para o desenvolvimento da
construção. Além deles, o SENAI/RR contrata, temporariamente, trabalhadores no mercado para o
desenvolvimento de tarefas especificas.
d) Instalações para treinamento do curso de panificação - Quatro salas localizadas na
Padaria Majon: O SENAI/RR aluga as dependências e respectivos equipamentos por R$ 600,00 (nos
dois primeiros meses de locação) e R$ 800,00 (no restante do contrato). Esse valor é considerado
adequado, tendo em vista os preços cobrados no mercado local, os elevados custos dos equipamentos
de panificação utilizados e o reduzido número de concludentes (em 1996, foram treinados 122 alunos
nessas instalações).
O SENAI/RR possui, ainda, 40% do imóvel localizado no Rua Capitão Júlio Bezerra, 353
- ('entro, sendo que os 60% restantes pertencem ao SE,STRR. O prédio está cedido, gratuitamente,
para a Federação das Indústrias de Roraima (FIER) e para o Instituto Euvaldo Lodi «EL,). Indagado
a respeito, o Diretor do Departamento Regional argumentou que existe uma contraprestação em
serviços., a saber:
à

IEL facilita o trabalho educacional do SENAI/RR: a integração da indústria com as
Universidades e Escolas Técnicas permite a geração de tecnologia e o aperfeiçoamento dos
professores e treinandos do (:FP;
a FIER é utilizada como canal de comunicação com o empresariado, pesquisando as
necessidades e carências da indústria local e divulgando entre a clientela os cursos e serviços
disponibilizados pelo SENAI/RR.
Os orçamentos do IEL e da FIER são relativamente pequenos, o que impossibilnaria o
desenvolvimento dos trabalhos necessários exclusivamente com reursos próprios. Assim sendo, o
interesse mútuo justificaria a cessão graciosa do espaço físico.
Esse imóvel foi adquirido, em 21.07.92, por Cr$ 420.000.000,00. Nele funcionou, até
junho de 1996, a administração do SENALRR, juntamente com o IE1. e a FIER.
Em relação à propriedade dos terrenos, destacada nos subitens 3.2.1, letras h e c, o
Diretor informou que deverá haver uma permuta entre SENAI/RP e SESI/RR para regularizar a
situação dos imóveis. Após a efetivação do acordo, o SENAI/RR será proprietário de todo o terreno
onde estará situado o novo ('FP e ao SESI/RR caberá todo o terreno onde se localiza o prédio que
abriga a administração das duas entidades. Indagado a respeito da necessidade de uma avaliação
prévia de ambos os terrenos e da eventual necessidade de compensação .financeira para unia das
partes (causada pelas diferenças de área útil e localização), o Direter informou que os terrenos serão
avaliados e os Conselhos Estaduais das entidades emitirão a posição.final acerca da permuta e de um
possível acerto .financeiro.
A participação dos bens móveis no Ativo ImoMizado, em 31/12/96, to/alizou
R$230.926,71, ou 51,46% do total do Imobilizado. Observou-se uni aumento substancial nesses
valores durante o ano de 1996, em decorrência da política adotada pelo Departamento Regional de
reequipamento das oficinas. O SENAI/RR está implantando o Laboratório de Informática, oficinas de
eletricidade industrial, mecânica de máquinas, refrigeração, marceraria, eletrônica básica e costura
industrial, envolvendo um custo de R$ 130.729,00 em 1996.
Em relação à aquisição de novos equipamentos, o Sr. Diretor nos informou que ela se
processa da seguinte forma:
compra direta utilizando recursos próprios, eventualmente com isenção total ou
parcial de impostos e/ou descontos oferecidos pelos industriais (interessados no desenvolvimento dos
recursos. humanas);
doação, definitiva ou em comodato, por parte do Governo Federal, Estadual,
Instituições Públicas ou Privadas;
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doação, cessão em comodato ou venda em condiçõé s facilitadas de equipamentos em
bom estado, mas considerados obsoletos, por Departamentos Regionais de Estados mais
desenvolvidos, notadamente das Regiões Sudeste e Sul. Além disso, Departamentos Regionais
localizados em regiões mais pobres estão praticando intercâmbio de bens com Roraima.
Exemplificando, podemos citar doações de máquinas pelos regionais do Amapá e Rondônia para uso
nos cursos de eletricidade industrial e mecânica de autos;
compra utilizando recursos do Departamento Nacional, quando se trata de máquinas
a serem utilizadas em projetos de interesse regional ou especiais.

•

Quando o novo CFP estiver concluído, o número de treinamentos oferecidos pelo
SENAI/RR sofrerá significativo incremento. Para isso, será necessária a aquisição de máquinas e
equipamentos em quantidade expressiva, que será feita utilizando os mecanismos descritos no item
3.2.5.
A conservação e limpeza dos equipamentos e instalações do CPI) é .feita por
empregados contratados pelo SENAI/RR. Além disso, os alunos, supervisionados pelos instrutores,
praticam a teoria aprendida e trabalham nas respectivas áreas. Assim, por exemplo, a pintura do
prédio . foi refeita pelos treinandos do curso de formação de pintores, que tiveram a oportunidade de
utilizar o serviço como um estágio profissional.
Nas nossas visitas ao (I'FP, não detectamos casos de subutilização de espaço. Ao
contrário, foram constatados problemas ocasionados por falta cie área útil nas oficinas. Essas
questões só serão solucionadas definitivamente com a utilização clo novo CEP. Assim sendo, nos
parece que os espaços estão sendo utilizados da forma mais racional possível.
A segurança do CFP atual e da obra do novo Cunro está a cargo da empresa
TRANSVIG, contratada mediante licitação, na modalidade convite, processada na forma
regulamentar. Os documentos referentes a essa contratação foram examinados pela equipe de
auditoria que não encontrou nenhum problema. Merece destaque a negociação empreendida com a
empresa vencedora da licitação, que resultou numa redução de apr-)ximadamente 25% no custo dos
serviços em relação à proposta inicial da empresa. O preço final é cerca de 40% inferior ao constante
da tabela do MARE para contratação de serviços de vigilância por órgãos federais no Estado de
Roraima.
As instalações administrativas do SENAFRR são confortáveis e apropriadas, não foram
encontrados projetos luxuosos ou desnecessariamente dispendiosos. Além disso, os custos de
manutenção se afiguram como apropriados.
Não existem escolas ou centros de treinamento no interior do Estado.
Existe um controle do uso dos equipamentos, inclusive telefones. As contas são
checadas pela Gerente Administrativa e pelo Diretor.
Não detectamos casos de compras desnecessárias. As aquisições de equipamentos mais
caros são precedidas de projetos detalhados. Adicionalmente, devemos considerar que a aplicação do
auxílio especial, freqüentemente utilizado para essas compras de maior vulto, depende da . prévia
apresentação de ju.stificativas ao Departamento Nacional.
Relativamente aos itens de informática, estão sendo adquiridos lisando à ampliação do
Laboratório de Informática e do sistema de comunicação de dado,' do Departamento e ao projeto
estratégico de atendimento às empresas de informática. Os processos hcitatórios obedeceram aos
ditames da Lei 8666/93. No caso específico da compra de computadores para o Laboratório (Tomada
de Preços 001/96), a empresa vencedora da licitação concedeu um desconto de cerca de 18% sobre o
preço com o qual havia participado do certame, após ter sido declarada vencedora.
Observações Gerais:
a) Não foi feito o inventário dos bens relacionados no Ativo Permanente nos exercícios
de 1995 e 1996. O inventário está sendo realizado em abril/97;
h) A auditoria independente, em inspeção realizada ein agosto de 1996, fez as seguintes
restrições ao estoque de materiais:
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i) Existiam materiais obsoletos e inservíveis, que já foram retirados do estoque,.
ii) Estavam acondicionados no mesmo ambiente material tóxico e gêneros alimentícios.
A auditoria recomendou que este procedimento fosse evitado. O Departamento acatou a
recomendação;
iii)Não havia extintor de incêndio, que é necessário devido à guarda de material
inflamável. O extintor não foi colocado até o fim de 1996;
c) Através de amostragem, a equipe de auditoria comprovou a existência física dos
bens nas quantidades especificadas no controle do estoque. O invenário do estoque foi realizado em
janeiro/97.
Em relação aos processos licitatórios foram detecJadas impropriedades formais em
alguns processos como, por exemplo, falta de originais das propostos c das cartas convite, propostas
não assinadas por todos os licitantes, falta a nota de despesa, etc;
Diversos bens móveis do SENAI/RR estão cedidos ao SESI/RR, FIER e IEL. A
auditoria independente recomendou a emissão de cautelas para contiole desse patrimônio;
j) Em 1996, foi realizada a reavaliação do Ativo Permanente Imobilizado".
3. Recursos Financeiros
403.
se que:

•

Da análise das demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 1994, 95 e 96, verificou-

nos dois últimos anos, o Ativo cresceu significativamente - 67,03% e 137,84%,
respectivamente. Crescimento esse alavancado pelo aumento do Ativo Permanente - AP (132,50% e
512,86%, respectivamente, passando a corresponder a 49,03% do total do Ativo). Cabe ressaltar que o
incremento acima mencionado, mesmo associado ao fato de não haver .Nssivo Exigível a Longo Prazo, não
ocasionou uma diminuição significativa do índice de liquidez corrente (1,13 e 1,06, respectivamente). Assim
sendo, não foi detectada ameaça significativa à capacidade financeira do SENAI/RR honrar seus
compromissos imediatos;
o índice de liquidez geral aumentou de 1,27 para 1,96, demonstrando o aumento da
capacidade econômica de pagamento. O crescimento do Ativo Permanente deveu-se basicamente à
reavaliação dos seus elementos constitutivos, à construção do novo Centro de Treinamento e a alocação de
volume considerável de recursos na aquisição de equipamentos para as novas oficinas. Neste sentido, em
1996, foram feitos pesados investimentos que, juntamente com a reavaliação, acarretaram um aumento de
873,69% no saldo dos bens móveis. Esse procedimento encontra-se em consonância com a política de
investimentos do SENAI/RR para os próximos anos;
a dependência de recursos de terceiros diminuiu signiAcativamente. Em 1994, para cada
real próprio investido o SENAI/RR aplicava 3,72 de terceiros. Em 1996, essa relação caiu
significativamente: para cada real próprio, o Departamento passou a investir 1,04 de terceiros. Outro
indicador foi o aumento da participação do Patrimônio Líquido no Passivo Total: em 1994, o Patrimônio
Líquido correspondia a 21,17% do Passivo Total; em 95, passou a responder por 28,41% e, em 96,
eqüivaleu a 49,03%. Estes fatos indicam uma melhora extremamente significativa na situação econômica da
entidade;
o Patrimônio Líquido cresceu 124,09% em 95 e 310,49% em 96. Em conseqüência
disso, o índice de endividamento geral caiu de 0,79 para 0,51, indicando que o Ativo (Bens e Direitos)
corresponde a quase o dobro do passivo (obrigações com terceiros).
Em 1996, o valor recebido pelo SENAI/RR totalizou o importe de R$ 1.849.095,11,
404.
decomposto em Auxílio Mínimo — R$ 588.157,64; Auxílio Especial — R$ 264.879,52; Arrecadação Direta —
R$ 88.006,64; Arrecadação Indireta — R$ 50.433,59; e Auxílio Exta (repassado pelo Departamento
Nacional) — R$ 857.647,72.
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A proposta apresentada pelo Departamento Regional foi no sentido de destinar 20% dos
recursos para aquisição de bens de capital (investimentos), 50% para cursos a oferecidos à clientela, 10%
para treinamentos dos próprios servidores do SENAI/RR e 20% para gastos administrativos.
Ao informar que todos esses percentuais têm sido respeitados a Equipe considerou que a
obrigatoriedade da distribuição retromencionada (80% dos recursos para gastos ligados direta ou
indiretamente à atividade fim - oferta de cursos, aquisição de equipamentos ou reforma das instalações,
treinamento do corpo docente) é adequada a um bom desempenho operacional.
O SENAI/RR mantém Termos de Cooperação Técnica e Financeira com as seguintes
entidades: Companhia Energética de Roraima - CER, Companhia de Águas e Esgotos de Roraima S.A. CAER, Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - EBCT e Roraima Refrigerantes S.A, onde referidos termos são regidos pelas Normas de
Procedimento relativas ao Termo de Cooperação baixadas pelo SENAI/RR e pelas cláusulas constantes do
respectivo documento.
Acredita a Equipe que esses convênios atendem às finalidades do SENAI/RR e vêm ao
encontro das atuais tendências de descentralização das atividades de execução. A competência do
SENAI/RR para fiscalizar o Programa, vetando procedimentos considerados inadequados, possibilita a
identificação e a correção de eventuais desvios, garantindo a eficiência e eficácia do mesmo.
O SENAI/RR mantém convênio com o Instituto Nacional de Cooperacion Educativa - INCE
da Venezuela visando ao intercâmbio de experiências e conhecimentos nos campos da formação
profissional e da assessoria às empresas, à realização de programas de formação de recursos humanos
planejados, coordenados e executados conjuntamente pelo SENAI/RR e INCE. Os treinamentos versam
sobre: automotrizes, ar condicionado, refrigeração, eletromedicina, plástico, calçados, artes gráficas,
metalurgia, instrumentação, eletrônica, hidráulica e à realização de programas de formação e atualização de
funcionários das instituições convenentes, no Brasil e na Venezuela, para completar programas de
capacitação profissional.

•

Registrou a Equipe de Auditoria que o intercâmbio abre. ao SENAI/RR a perspectiva de
obter novos conhecimentos. Por exemplo, tendo em vista que o setor automotivo é mais potente no país
vizinho que em Roraima, instrutores do INCE encontravam-se ministrando cursos sobre motores a diesel
nas instalações do Departamento Regional. Entenderam os Analistas contudo, fosse recomendável a
apuração dos custos e beneficios do acordo, no sentido de evitar que urna das partes fosse favorecida com
maior número de cursos ou maior volume de informações.
Relativamente às despesas com publicidade e propaganda, a Direção do SENAI/RR tem
utilizado de acordo entre o SESI/RR e a TV Roraima para divulgar o nome da Entidade, juntamente com o
do próprio SESI/RR e dos demais integrantes do Sistema FIER. Em 1995, foram gastos R$ 14.306,01 e,
em 1996, R$ 2.209,00. Esta divulgação, via meio de comunicação de massa, que faz conhecido o nome da
instituição frente à sociedade regional, não surtiu os efeitos desejado:; na classe empresarial. Mediante
entrevistas realizadas pela Equipe de Auditoria em micro, pequenas e médias empresas, foi detectado que
não existe uma sistematização de transmissão de informações entre o SENAI/RR e as entidades acima
referidas dificultando o acesso de parte ponderável da clientela do SENAI/RR aos seus serviços,
surpreendendo devido à importância dessas ações para a consecução dos objetivos do Departamento
Regional.
Em 1995, as receitas próprias (obtidas com cursos e serviços prestados) cobriram 4,65% dos
custos com pessoal sendo que em 1996, principalmente graças ao convênio com o FAT, essas receitas
passaram a cobrir 89,15% dessas despesas. Os gastos do Departamento Regional com pessoal
administrativo corresponderam, em 1995, a 39% das despesas com pessoal, em 1996, essa porcentagem
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caiu para 37%. Como parâmetro de comparação, informou a Equipe que as despesas com pessoal do
Departamento Nacional eqüivaleram, em 1996, a 35,29% e, em 1997, a 34,86 (previsão).
Observam os Analistas que a distribuição dos gastos com pessoal do Departamento Regional
não destoa significativamente daquela do Departamento Nacional. Essa distribuição tem permitido a
contratação de pessoal docente e a manutenção dos contratados. Assim sendo, acreditam que esse fator tem
contribuído para a manutenção da eficiência e eficácia do Departamento.
Em 1995, as despesas administrativas eqüivaleram a 32.71% das despesas totais. Em 96,
esse percentual caiu para 18,14%. Essa queda dos gastos admidstrativos permitiu o incremento
significativo dos recursos empregados em investimentos (de 7,87% dos gastos totais em 95 para 19,17%
em 96, correspondendo a um crescimento em reais de 309 %). Esse fato, associado aos indicadores acima
citados, demonstra que o SENAI/RR dispõe de boa capacidade de investimento, notadamente em relação à
conclusão do novo CFP, visando à expansão dos serviços.

•

4. Análise do Produto

O Departamento Regional ofereceu os seguintes cursos:
Matriculas
Aprendizagem
Qualificação
Treinamento
Azerfeiçoamento
Ass a Gestão
Empresarial
Ações Diversas
de Suprimento
Técnico
Curso
Especial
Educação Básica
Total

1994
65
174
358
O
O

1995
89
312
370
O
O

Variação
36 92 %
79,31 %
3,36%
-

1996
55
1.530
560
67
69

Variação
- 38,2%
390,38 %
51,35%
..

O

O

-

56

-.

-

18

29,15%

170
2.525

___

O
597

O
771

..
227,5 °A

Durante o período de 1991 a 1995, o número de matriculas nos diversos Departamentos
Regionais do SENAI registrou um aumento anual médio de 14,2% na região Norte e 10,7% no àmbito
nacional, podendo-se concluir que os números de Roraima indicam um expressivo aumento de vagas ,
muito acima das médias regional e nacional.
A queda de 38,2% na oferta de vagas para aprendizagem industrial, entre os anos de 1995 e
1996, explica-se pela extinção de dois cursos, com o objetivo de adequar os serviços da instituição às
novas necessidades do mercado e demandas dos clientes e parceiros. Segundo dados do Departamento
Nacional, essa tendência de queda no número de alunos em cursos de aprendizagem industrial tem sido
observada em todo o Brasil desde 1991.
Os acréscimos de 390,38% e 51,35% na oferta de vagas para Qualificação e Treinamento
que são bastante significativos, justificam-se pela necessidade de atender às demandas da indústria local
Esse aumento também é percebido, embora em grau muito menor, em todos os outros Departamentos
Regionais.
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Cabe destacar que cerca de 65% dos treinamentos ministrados em 1996 foram realizados
419.
em função do convênio com o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, realizado através do Governo do
Estado/Sistema Nacional de Emprego
Segundo a Equipe de Auditoria, para avaliar a eficiência e a eficácia do SENAI/RR,
420
comparativamente às dos outros, deve-se considerar, para efeito de utilização de parâmetros, os demais
Departamentos da Região Norte. Além disso, tem-se que ter em mente que o Departamento de Roraima é
o menor do Brasil. Nesse sentido, a tabela abaixo inclui, para efeito de ponderação nas comparações, os
índices de faturamento dos outros Regionais (considerando a arrecadação do SENAI/RR como a base de
cálculo = 1,00)

Departamen
to
AC
AP
RO
RR
TO

Contribuições
Compulsórias
1. Trim
•
1996
1997
1,06
0,93
1,24
1,11
2,61
2,5
1
1
1,72
1,61

Concludentes

Índice de
Conclusão

1995

1996

1995

1996

nd
1.117
nd
621
2.806

1.564
1.788
4.178
2.048
3.182

nd
1,80
nd
1,00
4,52

0,76
0,87
2,04
1,00
1,55

Utilizando como critério de aferição de eficiência e eficácia o número de concludentes,
pode-se observar que em 1995 os Departamentos do Amapá e de Tocantins tiveram melhor desempenho
que Roraima. Já em 1996, o SENAI/RR foi o mais eficiente e eficaz. Esse salto quantitativo pode ser
comprovado por outra importante observação: em 1996, o SENAI/KR treinou mais pessoas que no
período 91/5 inteiro.
No que se refere à programação, para o exercício de 1997, observa-se tendência de
crescimento acelerado do número de alunos, exceto no caso da Aprendizagem Industrial então mantida,
cabendo destacar a ênfase dada à Educação Básica, perfeitamente consonante com o pensamento
dominante na Confederação Nacional das Indústrias e no Governo Federal, em relação à necessidade de
aumentar o grau médio de escolaridade do operário brasileiro.
Utilizando o número de alunos-hora como critério de aferição de eficiência e eficácia,
observou que, tanto em 1995 quanto em 96, o SENAI/RR foi o mais eficiente e eficaz entre aqueles da
Região Norte, assinalando a SECEX/RR que a direção da entidade está preocupada em oferecer cursos
mais completos, o que acarreta treinamentos de maior duração.
Acentua o grupo auditor que no triênio 1994/96, houve -grande incremento no número de
concludentes, sendo a quantidade de alunos que concluíram seus curso:; em 1996 maior que a soma das
quantidades dos concludentes no quinquênio anterior, podendo-se inerir que o SENAI/RR vem
procurando se adequar às necessidades crescentes de treinamento do mei cado local.
Não existem pesquisas relativas ao percentual de concludentes de cursos do SENAI/RR
que, após submeteram-se ao treinamento, conseguiram emprego. Esse aspecto foi colocado para os
administradores do Departamento que responderam ser muito dificil manter esse acompanhamento.
Entretanto, a Diretora do CFP declarou estar tentando contactar os ex-alunos para avaliar sua atual
situação.
Por outro lado, foi observado pela Equipe de Auditoria, mediante entrevistas, que vários
ex-alunos do SENAI/RR pedem demissão dos seus empregos e abrem microempresas. Esse processo é
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facilitado pelo pequeno volume de capital necessário para concorrer no mercado local, tendo em vista que
a maioria das empresas já instaladas também é pequena e trabalha com tecnologia incipiente. Alguns
empresários alegaram ser esta uma das causas pelas quais não incentivam o treinamento dos seus
empregados. Segundos eles, outra razão seria uma eventual troca de emprego, motivada por ofertas de
salário maior ao funcionário mais gabaritado, em decorrência dos conhecimentos adquiridos no curso.
Em cumprimento ao Plano Estratégico, o SENAI/RR também presta assistência técnica às
empresas interessadas. A titulo de exemplo, pode-se mencionar a atuação do Departamento Regional/RR,
em parceria com o Governo do Estado, junto aos Centros de Produção Comunitária - CPC, prestando
assistência técnica no processo de produção de uniformes escolares, sendo outro exemplo de assistência
técnica, a instrução de afiação de lâminas para a indústria de laminação de madeira. O aporte técnico
fornecido pelo SENAI/RR permitiu a elevação média da produtividade nessas empresas em 20% no ano de
1996.
Conforme mencionado anteriormente, a divulgação dos treinamentos disponíveis é
insatisfatória e contribui para reduzir a efetividade do trabalho do SENAI/RR.
Os critérios de seleção variam de acordo com o treinamento a ser oferecido. Por exemplo,
os cursos da área de informática são os mais procurados. Assim sendo, é possível aplicarem-se provas aos
concorrentes e treinar os mais gabaritados. Por outro lado, existem cursos, como o de confecção de
formas prediais, que possuem uma demanda muito menor que a desejável. Nesses casos, não é viável
eliminar candidatos mediante processos de seleção. Além disso, prevalece o interesse social na formação
das turmas dos cursos de Educação Básica e dos decorrentes do convênio com o SlNE.
O nível do material didático utilizado pelo SENAI/RR é bom e pode ser considerado
adequado, inclusive tendo em vista a realidade da indústria local. Os livres e apostilas, em sua maioria, são
elaborados pelo Departamento Regional. O Departamento Nacional env:a alguns livros e muitas fitas
(principalmente relacionadas com o Telecurso 2.000).
As instalações e os equipamentos utilizados na atividade-fim refletem o momento de
transição vivido pelo SENAI/RR, acreditando a Equipe que, até o término da obra do novo CFP, além da
conseqüente aquisição de novos equipamentos para o mesmo, a situação melhorará significativamente e
atingirá um nível adequado. Por outro, a administração do Departamento conta com uma estrutura fisica
bastante satisfatória, tanto em matéria de espaço fisico quanto de equipamentos.
Considerando que os instrutores do SENAI/RR recebem um salário compatível com o
432
mercado local, são treinados no Brasil e no exterior, têm acesso a cursos de Pós-Graduação e são
prestigiados pela direção do Departamento Regional, a Equipe de Auditoria avalia que eles tem condições
de prestar bons serviços Nesse sentido, durante as visitas ao CFP, observou-se que eles aparentam-se
motivados e que tanto a direção quanto os alunos estão satisfeitos com o nível do ensino por eles
ministrado.
Tendo em vista que não existem pesquisas sobre a absorção pelo mercado local da mão-deobra treinada pelo SENAI/RR, a Equipe não pode avaliar o impacto da qualidade dos serviços prestados
no grau de inserção dos ex-alunos nas indústrias ou em suas ascensões profissionais.
Para verificar a avaliação que os empresários fazem dos serviços prestados pelo
SENAI/RR, os Analistas entrevistaram 18 representantes de empresas privadas e 2 de estatais,
correspondendo a cerca de 7% das empresas atuantes. Para definir a amostra, inicialmente agruparam as
indústrias segundo seu ramo de atuação, em seguida procedeu-se a urna estratificação e finalmente
escolheram aleatoriamente as que seriam visitadas. Entre as empresas privadas, foram visitadas 8 médias,
3 pequenas e 7 micro.
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A avaliação varia de acordo com o porte das empresas. As de maior porte ficaram divididas:
algumas aprovam os serviços prestados e outras apontaram as falhas graves. Entre os questionamentos
apresentados destacam-se: desconhecimento da programação de cursos 'refletindo a fraca divulgação dos
treinamentos), falta de motivação para enviar empregados ao treinamento (por considerá-los caros e
ministrados em horários inadequados para a empresa e por temerem a perda dos trabalhadores melhor
qualificados para seus concorrentes). Cabe ressaltar que as entidades desse grupo não declararam, em
nenhum momento, que os treinamentos oferecidos seriam de baixa qualidade. Assim sendo, ficou patente
que as razões para sua insatisfação não estão ligadas ao nível dos cursos.
As pequenas e micro empresas foram extremamente rigorosas em suas críticas ao
desempenho do SENAI. Alguns empresários chegaram a reclamar da pouca atenção que o Departamento
dedicaria às empresas menores ou àquelas que não estão ligadas aos sindicatos patronais mais
representativos.
Interpelado a respeito, o Sr. Diretor do Departamento alegou que o SENAI não discrimina
nenhum cliente, porém admitiu que o nível de informação de uma empresa ligada a um sindicato
empresarial mais atuante é maior, até em função dos contatos mantidos com a FIER. Além disso,
considerando que o Departamento não dispõe de muitos recursos para divulgação, acredita ser natural que
o desconhecimento seja maior entre as pequenas empresas que não se animam a procurar informações
junto ao SENAI.
5. Conclusão
Ao concluir o Relatório, a Equipe responsável sintetizou os achados de auditoria, e,
tecendo considerações sobre a divergência numérica quanto ao efetivo dc pessoal apontada inicialmente no
Relatório de Planejamento (TC-017.651/96-4), justificada como sendo iwerpretação errônea dos dados
constantes das prestações de contas relativa ao exercício de 1995, "avalia que o desempenho operacional
do Departamento Regional tem sido satisfatório, relativamente aos :ispectos de eficiência, eficácia,
economicidade e efetividade dos resultados'', não tendo sido verificadas ocorrências associadas a atos
dolosos praticados contra o patrimônio da Instituição, bem como à gestão antieconômica.
Entenderam os signatários do documento que pode esta Corte de Contas concluir pela
eficiência e eficácia da gestão atinente ao Departamento Regional da entidade no Estado de Roraima,
devendo, contudo, ser determinadas medidas no sentido de:
comprovar o interesse público e social determinante da cessão gratuita do prédio
atualmente ocupado pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima e pelo Instituto Euvaldo Lodi,
de acordo com o artigo 18 da Medida Provisória n° 1.567-3, de 15.05.97,
formalizar a cessão mediante termo ou contrato, conte ndo expressamente sua finalidade
e seu prazo e ressaltando que a cessão se tornará nula, independentemente de qualquer outra condição, se
ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa cW 'prevista no termo ou contrato,
consoante o artigo 18 da Medida Provisória 1.567-3, de 15.05.97;
providenciar a transferência para a Federação das Indústrias do Estado de Roraima e
para o Instituto Euvaldo Lodi do ônus dos salários e encargos trabalhistas dos empregados do SENAI/RR
cedidos àquelas entidades, por falta de amparo legal para que o pagamento dos mesmos continue a ser
feito pelo Departamento Regional do SENAI;
implantar um controle efetivo dos custos dos treinamentos e respectivos retornos
financeiros;
regularizar a situação legal do terreno situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
pertencente ao SENAI/RR e utilizado pelo SESI/RR para construção de >ua sede;
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regularizar a situação legal do terreno situado na Rua Manoel Felipe, pertencente ao
SESI/RR e utilizado pelo SENAI/RR para a construção do novo CFP,
emitir cautelas para os diversos bens móveis cedidos ao SESI/RR, FIER e IEL, visando
evitar possíveis extravios ou alternativamente, recolher os bens cedidos,
realizar inventários anuais dos bens relacionados no Ativo Permanente, tendo em vista
que os mesmos possuem expressivo valor,
alterar a classificação contábil das transferências recebidas do Departamento Nacional
para a construção do novo CFP e das despesas efetuadas com essas verbas, considerando que a atual
classificação como "Receitas Financeiras" e "Despesas Financeiras" não está de acordo com as normas de
contabilidade usualmente aceitas,
incrementar a divulgação entre seus empregados dos critérios de promoção e de
aumento salarial, bem como das demais regras referentes a direitos e deveres, visando evitar insatisfação,
decorrente do desconhecimento das normas, que possa gerar desmotivação e queda da produtividade,
manter contatos periódicos com seus empregados visando esclarecer sua política de
beneficios não salariais, pelos mesmos motivos elencados no subitem precedente,
1) incrementar a divulgação, aos empresários da indústria de Roraima, dos treinamentos
oferecidos pelo SENAI/RR, visando facilitar o acesso dos mesmos e de seus empregados aos cursos do
Departamento Regional;
tornar mais efetivo o acompanhamento das indústrias locais pelo Serviço de Assistência
às Empresas do SENAI/RR, inclusive aumentando o número de visitas e os contatos diretos com o
empresariado do Estado, e
apurar os custos e beneficios do Acordo de Cooperação firmado com o INCE, no
sentido de evitar que um dos convenentes saia favorecido com maior niimero de cursos ou maior volume
de informações
O Sr Diretor, bem como o Titular da Secretaria de Controle Externo em Roraima,
manifestam-se favoravelmente às medidas preconizadas pela Equipe de Auditoria

VOTO
Apresento aos ilustres Pares os resultados da Auditoria Operacional realizada no Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, oportunidade em que, por intermédio de outros grupos de
processos, estou também submetendo ao descortino do Colendo Plenário trabalhos, de igual natureza,
desenvolvidos junto ao SESI, SESC e SENAC, na mesma ocasião.
Os exames foram desencadeados a partir de decisão deste Tribunal, resultante da
preocupação demonstrada ao Colegiado, tanto por parte deste Relator quanto do eminente Ministro
Humberto Guimarães Souto, à vista de instigantes matérias divulgadas pela imprensa em meados de 1996,
acerca de possíveis práticas irregulares cometidas no âmbito das entidades auditadas.
A Auditoria Operacional em destaque representa um marco significativo na trajetória
fiscalizadora exercida por esta Corte junto aos chamados Serviços Sociais Autônomos. Tais entes,
detentores de personalidade jurídica de direito privado e condições especiais de atuação, precisam ser
compreendidos à luz das suas especificidades, a fim de que sejam delineados os novos contornos da
fiscalização a eles aplicáveis.
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O alcance fiscalizador do Controle Externo sobre os referidos Serviços retroage à edição da
4.
Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, que dispôs sobre a criação do Serviço Social Rural (concebido, à
época, como entidade autárquica subordinada à Pasta da Agricultura).
Nos artigos 11 e 13 do aludido diploma legal, consta a obrigatoriedade de o Serviço Social
da Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial í,..SENAC), elaborarem orçamento
anual, a ser aprovado pelo Presidente da República (competência posteriormente delegada a Ministro de
Estado - Decreto n° 62.412, de 15 de março de 1968), e de remeterem ao Tribunal de Contas da União,
até a data especificada, as contas da gestão anual.

•

O Decreto-lei n° 200, de 25/02/67, conhecido como a Lei Orgânica da Administração
Pública, em seu art. 183, consigna que "As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, que recebam contribuições parafiscais e pre,aem serviços de interesse público
ou social estão sujeitas à fiscalização do Estado, nos termos e condições estabelecidos na legislação
pertinente a cada uma".
Posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Tribunal
(Lei n° 8.443/92), ao situar o campo de atuação jurisdicional da Corte de Contas, incluiu no seu art. 50 ,
inciso V, "os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que
recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público oa social".
No exercício da sua função fiscalizadora, na atualidade, o TCU tem conferido ênfase ao
exame do desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, quanto aos aspectos da economia,
eficiência e eficácia, a exemplo de Entidades de Fiscalização Superior de diversas partes do mundo.
Em sede de auditoria operacional, o foco da análise é o processo de gestão nos seus
múltiplos aspectos - planejamento, organização, procedimentos operacionais e acompanhamento gerencial,
inclusive quanto aos seus resultados em termos de metas alcançadas.
Há que se estabelecer, desde logo, a distinção entre os trabalhos de índole operacional e os
que se prestam ao exame da regularidade e da legalidade dos atos de gestão
Na seara operacional, a ênfase está centrada na análise do desempenho da organização, com
vistas ao efetivo cumprimento da sua missão institucional, enquanto na fiscalização tradicional, a atenção
recai sobre a observância das disposições legais que regem a gestão do ente jurisdicionado.
Sob o prisma da legalidade, o agente público, ou responsável pela aplicação de verbas
públicas, tem que se ater aos estritos procedimentos que pautam o seu poder de ação. Não há campo para
a subjetividade. Daí resultam as funções judicante, sancionadora e corretiva, exercidas pelo Tribunal de
Contas da União, as quais detêm cunho coercitivo.
Na modalidade de auditoria operacional, a meu ver, o TCU exerce uma fiscalização de
natureza didática (com vistas o obter conhecimento particularizado do assunto enfocado), cujo resultado
assume caráter contributivo (oferecer ao ente auditado e/ou as esferas competentes sugestões que visem
ao aprimoramento da ação institucional, ou, em nível maior, que possam subsidiar a formulação de
políticas públicas).
Em Sessão Plenária realizada em 06/11/91, o Tribunal (valendo-se, igualmente, da
prerrogativa constante do art. 71, inciso IV, da Constituição da República), deliberou sobre o processo de
Auditoria Operacional realizada na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMB RAPA
(TC-020.950/90-0, Decisão n° 318/91 - Plenário).
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Na ocasião, ao hipotecar minha inteira adesão ao magnífico trabalho apresentado pelo
15.
Senhor Relator, Ministro Fernando Gonçalves, referi-me às preciosas considerações acrescentadas pelo
Senhor Ministro Bento Bugarin acerca do papel da Auditoria Operacional, havendo o orador concluído
"pela validade das sugestões apontadas como ato conclusivo da própria auditoria." Na oportunidade
acentuei que "tal sugerir não invade de modo algum a competência gerencial do administrador, mas
apenas lhe propicia um remédio para o mal apontado".
Assinalei, ainda, que, talvez se pudesse abrandar o termo utilizado pelo Relator, para
sugerir ao invés de solicitar, mas de qualquer modo, seria uma simples operação de semântica,
sustentando, adiante, que a indicação de rumos no mínimo como solicitação ou sugestão faz parte
integrante do processo da Auditoria Operacional que cumpre a Corte de Contas produzir.
Ao atuar em terreno fundamentalmente discricionário, no qual a dinâmica dos
acontecimentos endógenos e exógenos ao plano examinado exige constante monitoramento e definições de
conduta, segundo entendo, não há espaço para que as deliberações do Tribunal se revistam de natureza
determinativa. Se assim o fosse, o fiscal assumiria a condição de parceiro na execução, o que
evidentemente afronta princípio basilar de controle.
A essência deste pensamento não é novidade no âmbito desta Casa, uma vez que o ilustre
Ministro Carlos Afila Álvares da Silva, quando do julgamento do TC-500.304189-0 (Auditoria Operacional
realizada no FINOR, Anexo II da Ata n° 54, Sessão Ordinária do Plenário, de 24 de outubro de 1990),
dispôs em seu Voto: "... Na vertente dos aspectos operacionais, as medidas só podem ser recomendadas.
Terão, apenas, .força de sugestão, pois não cabe ao Tribunal inger.r na adminisração da entidade
fiscalizada, o que seria descabido e incoveniente" (grifo do original).
Compatível com a referida linha de entendimento, a Instrução Normativa/TCU n° 09/95, no
seu art. 28, § 1°, firma comando no sentido de que "Quando se tratar de auditoria operacional ou
integrada e verificada a possibilidade de imputação de débito ou cominação de multa a responsch,eis, os
fatos ensejadores dessas medidas, bem como o encaminhamento das providências pertinentes, serão
objeto de relatório e processos distintos".

•

O grupo de processos objeto de exame nesta oportun dade, contempla o resultado da
Auditoria Operacional levada a termo no âmbito do Sistema SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial, cuja organização, do tipo federativa, comporta a figura de órgãos normativos de natureza
colegiada e órgãos executivos, com atuação em nível nacional e local (uddades da federação).
Verificada a inviabilidade de auditar todo o universo organizacional, foram identificadas
amostras representativas das unidades integrantes do Sistema, a partir do exame dos dados operacionais
existentes, das demonstrações financeiras individuais e de disfunções eventualmente noticiadas. No caso do
SENAI, portanto, além do Departamento Nacional, foram alvo da Auditoria Operacional os
Departamentos Regionais de Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro e Rpraima.
Conforme seu Regimento Interno, compete ao SENAI a teatização, em escolas próprias ou
sob forma de cooperação, da aprendizagem industrial a que estão obi igadas as empresas de categoria
econômica sob sua jurisdição; a assistência aos empregadores na elaboração e execução de programas de
treinamento de pessoal no próprio ambiente de trabalho; a concessão de bolsas de estudo e de
aperfeiçoamento a pessoal das empresas contribuintes e a servidores do SENAI; e a cooperação no
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas.
Entre os Serviços Sociais Autônomos, o SENAI foi o primeiro a ser criado, em 1942,
vindo, desde então, conquistando, progressivamente, sua posição hegemônica na formação de
trabalhadores para o setor secundário da economia.
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O diploma legal que o instituiu garantiu o cumprimento das disposições constantes da
Constituição de 1937, que, pela primeira vez na história do Brasil, atribuiu às empresas industriais o dever
de formar sistematicamente seus aprendizes.
Dos anos quarenta à década de sessenta, ou seja, a partir do momento em que tem inicio o
processo de transformação econômica no Brasil, do modelo agrário-exportador ao modelo industrial
substituidor de importações, a diversificação e a expansão do sistema produtivo passaram a exigir
mão-de-obra qualificada em quantidade e qualidade, cada vez mais crescentes, requerendo do SENAI
elevado esforço na estruturação de um aparato educacional que satisfizesse as demandas emergentes do
processo produtivo.
Novos setores estavam sendo implantados, como o amomotivo e o eletrodomésáco, e
outros começaram a apresentar altos níveis de crescimento, como por exemplo o setor siderúrgico e
elétrico, exigindo, cada vez mais, a formação profissional.

•

Ao longo dos anos o SENAI foi consolidando sua estrutura interna, organizando ações e
estruturando seu modelo pedagógico, em resposta às necessidades de formação de mão-de-obra impostas
pelo sistema econômico-político vigente em toda sua trajetória.
O curso da história destaca a crescente mudança experimentada pelo setor industrial da
economia brasileira, o qual, ofuscado nos primórdios pelo segmento agrícola, passou à condição de carrochefe da economia nacional nos tempos atuais. Como situação reflexa .iesse comportamento, o SENAI,
nos seus cinqüenta e seis anos de existência, alcançou porte respeitável, como sugerem os números
fornecidos pelo Departamento Nacional em recente encarte informativo, a saber: 22.807.777 matrículas
efetuadas desde a sua criação, até 1997; 2.451.209 matrículas efetuadas em 1997; 733 Unidades
Operacionais, sendo 10 Centros de Tecnologia; 341 Unidades de Formação Profissional; 35 Centros
Nacionais de Tecnologia; 9 Centros Modelo de Educação Profissional; 2 Unidades Difusoras de
Informações (CIET e CIAT); e 336 Unidades Móveis; 36 áreas atendidas; 1.064 cursos existentes; 61.839
empresas contribuintes; 96.628 estabelecimentos contribuintes; 13.476 empregados; presença em todas as
Unidades Federativas; etc.

o.

As mudanças tecnológicas processadas nos dias de hoje descortinam um novo cenário
político, econômico e social, no qual a quebra de paradigmas é o eixo fundamental das transformações.
O insigne Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, quando da participação na VI Convenção Nacional da Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra — ADESG, em minuncioso exame da matéria no painel
"Globalização e Perspectiva Brasileira" (Revista Segurança de Desenvolvimento, n° 22-1997, pág 713),
entre outras importantes considerações, alude:

•

"(..)
A globalização tornou-se uma chave esencial para explicai- os fenômenos e processos deste
final de século. O termo descreve, sobretudo, a recomposição e a abrangência, eni âmbito
Planetário, do sistema econômico de mercado — do capitalismo. (..)
O aspecto econômico da globalização, embora . fundamental, é apenas um dentre muitos,
cujos efeitos se fazem sentir em variados contextos e com diferentes atributos.
Para sintetizar, notaria tentativamente que a globalização, reorganiza o sistema político e
econômico internacional; corresponde ao aprofundamento da internacionalização (ou
descentralização) da produção; estimula a recomposição do sistema produtivo, com a reorganização
da estrutura empresarial; torna móvel o capital, alterando a qualidade e as modalidades de fluxos
financeiros; faz avançar uma profunda revolução tecnológica; reorganiza as formas de inserção, na
economia mundial, das distintas regiões do planeta; concentra a produção de certos serviços
estratégicos, tais como pesquisa e desenvolvimento, consultoria, desenho industrial, financiamento e
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lançamento de novos produtos, inclusive mundiais; altera as condições de emprego e o papel do
trabalho no processo produtivo; provoca profunda transformações estruturais na sociedade em que
se penetra, ao passo que exclui ou marginaliza as demais; e põe em questão a viabilidade das
culturas nacionais, diante da avassaladora presença da cultura mundial de massa.
(-)"
Substancial impacto no status quo até então predominante, concorre para que especialistas
31.
em Administração preconizem o esgotamento do modelo burocrático, característico da era industrial, e o
surgimento de um novo ciclo (pós-industrial).
Sem adentrar-me em maiores detalhes sobre o assunto, uma vez que o escopo do presente
32.
trabalho é o exame da conduta operacional de determinadas unidades do SENAI, há que se considerar que
o referido cenário de transformações reclama atenta observação por parte do Sistema de Aprendizagem
Industrial, como balizamento para as ações a serem desencadeadas.
Para ilustrar o raciocínio anterior, são apresentados a seguir trechos de reportagens que
33.
abordam a questão do emprego em nível mundial e nacional, como segue.
Folha de São Paulo, 3 de março de 1996, p. 5
„(..)

ith

A saída para o Brasil passaria, ainda, pelo treinamento de uma mão-de-obra considerada
muito pouco qualificada e, portanto, de difícil abserção num quadro de avanços tecnológicos.
(.-)
Folha de São Paulo, 14 de março de 1997, p.5, Caderno 2
"A indústria brasileira diminuiu em mais de um terço (34,3%) o total de suas vagas nos
últimos sete anos, período em que houve queda consecutiva do nível de emprego no setor.
Em 1996, em relação a 1995, os empregos na indústria caíram 11,1%, segundo informou
o IBGE.
A queda do emprego em relação ao ano anterior é recor ie na década. O maior índice de
desemprego havia sido em 1991, com 10,1%. (..)."
Folha de São Paulo, 13 de julho de 1997, p. 1, Cadernol.
"Pesquisa nacional Datafolha mostra que os excluídos chegam a 59% da população do
país. São pessoas que estão à margem de qualquer meio de ascensão social.
Na escola, a esmagadora maioria (86%) des.s.es brasileiros não foi além da 8" série do 1'
grau. Quase todos (97%) têm renda familiar mensal menor do que R$ 1.120,00.
Revista Veja, edição de 28 de maio de 1997, p. 92.

Entre os trabalhadores com carteira assinada, 43% são analfabetos ou possuem o I' grau
incompleto. O trabalhador no Brasil permanece na escola por um período muito curto, iqferior a
quatro anos — menos do que a Argentina, com nove, ou a Coréia, cum dez anos.
(..)-

Nesse quadro de dificuldades ditadas pelo mundo moderno, com as quais inegavelmente se
34.
defronta a Entidade auditada diante de sua importante missão institucional, impõe-se reproduzir recentes
palavras do Sr. Presidente da Confederação Nacional das Indústrias, verbis:

•

"Os desafios que vêm sendo impostos ao País, em decorrência do extraordinário e
inadiável esforço de inserção da nossa economia no mundo globalizado, são amplamente
reconhecidos pelas lideranças governamentais, empresariais e sindicais, e pela sociedade brasileira
como um todo.
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Nesse processo, a busca de padrões de eficiência e competitividade tornou-se, para o setor
produtivo, especialmente as empresas industriais, condição indispensável diante do novo quadro de
demandas, influenciado pela abertura ao comércio internacional.
Parcela considerável dessas demandas diz respeito à necessidade de contarmos com
recursos humanos muito bem preparados e à capacidade de dispormos de uma estrutura de
assistência técnica às empresas, que seja avançada do ponto de vista tecnológico e versátil sob o
ângulo setorial.
Nesse a.specto, 1997 marcou a intensificação do trabalho de implantação da Injovia CNI, que, desenvolvido a partir da Rede Nacional de Tecnologia do SENAI, favorecerá de ,forma
expressiva a difusão e geração on tine de novos conhecimentos tecnológicos e abrirá espaços para a
modernização e melhoria da qualidade do sistema educacional.
Acompanhando a tendência mundial de valorização da Educação à Distância, o SENAI
decidiu promover a expansão de programas nessa área, que já registra o sucesso absoluto do
Telecurso 2000. A metodologia da Educação à Distância jávorece a democratização do acesso ao
sistema de formação, qualificação e aprendizagem autônoma. Alén. do mais, caracteriza-se por ser
um ensino inovador e de qualidade, que incentiva a educação permanente e a redução de custos.
É importante frisar, dentro do quadro de mudanças estratégicas no SENAI, a implantação
da nova estrutura organizacional, que agilizou e modernizou as ações do SENAI nos cenários
nacional e internacional".
O tempo transcorrido desde o Levantamento de Auditoria, iniciado no DN no exerc3cio de
1996, à realização da Auditoria Operacional nos Departamento Regionais selecionados (executada no
exercício de 1997) e a oportunidade que ora se apresenta para o julgamento da matéria, ditou a
conveniência de estabelecer contato com representantes do SENAI (Dep.irtamento Nacional), com vistas à
atualização de algumas informações.
Nessa oportunidade, foram indicadas, aos emissários do meu gabinete, medidas levadas a
termo naquela esfera, com vistas à favorecer a modernização administrativa do Departamento Nacional, de
modo a servir como experiência piloto a ser disseminada por todo o conglomerado.

1

Nesta vertente, foram apresentadas algumas ações imple -nentadas no Sistema, muitas das
quais, inclusive, acenam com soluções para as disfunções verificadas nas Unidades auditadas.
Sintonizado com as tendências do contexto de internacio ialização da economia, o SENAI
empreendeu um substancial esforço de reestruturação interna que passou, necessariamente, pela adoção de
novos padrões de produtividade e eficiência.
Com essa finalidade, diversas iniciativas foram desenvolv;das para assegurar a implantação
39
de um novo modelo de gestão executiva (onde se insere, e com destaque, as Unidades de Negócios) e a
consolidação de uma estrutura organizacional flexível, com o seu vetor c e negócios voltado para o cliente
e o mercado
Outra importante iniciativa, realizada em 1997, foi a intensificação do processo de
Planejamento Estratégico, promovida através do estudo de Focalizações Regionais, que possibilitou a
definição de estratégias diferenciadas e ajustadas às peculiaridades de cada região do País e à identificação
de cadeias produtivas a serem prioritariamente atendidas pelos projetos institucionais

•

Cita-se, também, a concentração da estrutura operacional do Departamento Nacional em
Brasília, mediante a transferência das Unidades organizacionais da cid ide do Rio de Janeiro para esta
capital, de forma a eliminar a duplicidade funcional existente, reduzindo, significativamente, o quadro
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funcional (em 1995 o SENAI possuía um total de 15.617 empregados e em 31/12/97 este número caiu
para 13.476).
Outro ponto que assumiu caráter generalizado de preocupação, diz respeito à concessão de
42.
atrativa vantagem para as empresas optantes pelo sistema de recolhimento direto da contribuição. Neste
particular, houve informação de que o Poder Executivo Federal estaria examinando, com o intuito de
editar ainda este ano, Medida Provisória reorientando a forma de arrecadação de contribuições do gênero
pelo INSS, o que poderia impedir a continuidade da alternativa da contribuição pela via direta.
No que se refere ao encaminhamento da matéria no estágio em que se encontra, faz-se
43.
necessário ressaltar algumas premissas e critérios adotados por este Relator, objetivando a manutenção de
coerência com o entendimento declinado nos itens 10 a 19 deste Voto, a saber:
a) questões relativas à regularidade/legalidade, capazes de refletir nos exames das contas
dos gestores, seja com a aposição de ressalvas ou com o comprometimento irremediável das contas
(situações ensejadoras de multa e/ou débito), deixaram de ser analisadas conclusivamente nesta
oportunidade, na qual se cuida do aspecto operacional, para efeito de remessa/discussão no respectivo
processos de contas ordinárias;
os achados de auditoria, de natureza operacional, cujas recomendações resultantes
tenham ficado comprometidas (dado o tempo transcorrido desde a sua formulação) foram ajustadas à
condição atual ou dispensadas, para efeito de inserção na proposta de Decisão;
recomendações de caráter gerencial, com repercussão de ordem legal (possíveis
somente com a mudança do ordenamento vigente) e/ou de expressã econômca significativa para a
entidade, caso dissociadas de circunstanciada fundamentação de viabilidade, foram igualmente
desconsideradas, para efeito de inserção na Proposta de Decisão; e
extensão de recomendação a departamentos auditados, quando a orientação proposta
para um deles, ou alguns, mostrar-se aplicável aos demais.
Exemplo típico para a adoção do critério exposto aa alínea "a" supra ensejou o
44.
TC-575.121/97-1 (SENAI/RJ), uma vez que, quando da realização dos trabalhos de campo, foram,
cumulativamente, apuradas questões outras associadas à ilegalidade, conferindo à execução contornos de
auditoria integrada, consignando a Equipe, inclusive, ao final, informação no sentido de que as
irregularidades relatadas nestes autos estão sendo tratadas no processo de Representação, embora tenham
sido, no presente processo, objeto de proposta de determinação por parte. da Equipe signatária.
Portanto, a despeito de aquelas questões terem sido levantadas na mesma oportunidade,
45.
concernentes, todavia, a irregularidades/anormalidades, merecem, por conseguinte, tratamento
diferenciado em relação aos princípios que norteiam a Auditoria Operacional, motivo por que foram
expungidas deste processo. Pelas mesmas razões, conforme já disse, deixei de destacar aspectos de igual
natureza noutros processos.
De um modo geral, os trabalhos empreendidos pelas zelosas SECEX revelam que o SENAI
46.
presta relevantes serviços à parcela significativa da população brasileira, contribuindo, de forma marcante,
para o resgate de parte da dívida social do Estado para com os seus cidaeãos.
As disfunções identificadas, conforme descritas no Relatório, merecerão, por certo,
47.
tratamento administrativo adequado a partir da implementação do conjunto de medidas
corretivas/preventivas ora sugeridas, as quais, no entender deste Relator, estão associadas ao
aperfeiçoamento das atividades finalísticas dos Departamentos Regiona; s visitados, em consonância com
os atributos de que se revestem a Auditoria Operacional.
Por outro lado, conforme exemplificado acima, de grade valia foram os trabalhos de
48.
campo, uma vez que, paralelamente, conseguiram identificar procedimentos compreendidos inicialmente
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como irregulares, do ponto de vista da legalidade, os quais passaram a merecer interpelações em processos
específicos, buscando-se o saneamento pretendido.
Merecem destaque as várias questões levantadas no âmbito do DR/SC, carreadas para o
TC-650.071/97- (Representação) e os diversos aspectos igualmente censurados na esfera do DR/RJ,
conduzidos atualmente por intermédio do TC-575.517/97-2, onde foram eleitos dezenas de itens para
efeito de citação e audiência.
Resumidamente, sob o ângulo da operacionalidade, os trabalhos revelaram resultados
positivos acerca da atuação dos entes integrantes do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, a
despeito das dificuldades assinaladas pelas Equipes de Auditoria (falta de parâmetros, por exemplo) para a
aferição dos conceitos de que se cercam a empreitada levada a termo.

é

A propósito, o Relatório atinente ao SENAI-DR/PB registra, ao final, que, no que diz
respeito ao seus recursos humanos materiais e financeiros, o DR desenvolve gestão adequada, estando
"exercendo de forma eficaz os seus objetivos institucionais, ressalvadas as ocorrências" que indica,
entendendo o respectivo grupo auditor, no que concerne ao DR/RR, que o desempenho operacional do
Departamento tem sido satisfatório, relativamente aos aspectos de eficiência, eficácia, economicidade e
efetividade dos resultados.
Finalizando, ainda sobre a avaliação qualitativa da formação profissional oferecida pelo ente
52
auditado, impende ressaltar, no caso do DR/BA, as referências elogiosas consignadas, conclusivamente,
pela SECEX-BA, no sentido de que, diante da forte tendência das empresas em reduzir os custos de
produção para competir no mercado e garantir a sobrevivência, e tendo em vista que esta tendência
representa mudanças estruturais, tais como informatização dos sistemas, redução do quadro de pessoal,
revisão e mudança na estrutura gerencial e funcional, além de outras medidas redutoras de custos e
incrementadoras da eficácia e da eficiência, é possível concluir que o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial-SENAI/BA, diante do desafio que lhe é imposto, assumiu claramente uma postura empresarial,
priorizando a busca da sua auto sustentação, bem como deu ênfase ao aspecto da qualidade dos produtos
e dos serviços prestados.
Desse modo, acolhendo, em parte as conclusões alvitradas nos autos, Voto por que o
Tribunal aprove o conjunto de recomendações a serem aconselhadas às Unidades auditadas, encaminhando
cópia às autoridades competentes dos respectivos documentos elaborados por este Relator, além das
demais medidas contempladas nas Decisões que ora submeto à deliberação do Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza
em 09 de dezembro de 19

LINC

ALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 870 /98 TCU PLENÁRIO
-

-

Processos n's: TC-200.088/97-1, TC-250.104/97-1, TC-476.214/97-1, tC-575.121/97-1 e TC825 .055/97-O.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria Operacional.
Responsável: Antônio de Bulhões Barbosa (CPF n° 114.114.734-34), Eduardo Oliveira Santos (CPF n°
024.565.915-34), Alberto Borges de Araújo (CPF n° 173.569.117-87), Paulo Cavalcanti da Costa Moura
(CPF n°033.899.797-00), e Alexandre Alberto Henklain Fonseca (CPF n°362.801.279-15), Diretores dos
Departamentos Regionais do SENAI de Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima,
respectivamente.
Unidade Jurisdicionada: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/Departamentos
Regionais de Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AL, SECEX/BA, SECEX/PB, SECEX/RJ e SECEX/RR.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE converter o julgamento
em diligência, para que a 6 SECEX, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), adote as providências
necessárias com vistas à instrução complementar do processo, de modo a consignar o retorno oferecido
pelo SENAI à sua clientela, no que se refere aos serviços prestados, indicando, por meio de amostra
representativa constante dos autos, o que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial significa para a
sua clientela e para a sociedade.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha
(Relator)

Nme.)
HOMERO SANTOS
Presidente

C S LN MAGALHÃES DA OCHA
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe V - Plenário
-TC-550.081-97-6
(PR)
TC-225.176-97-1
(AM);
TC-350.207-97-6 (MA);
TC-425.057-97-6 (MT);
TC-750.113-97-9 (RO).
-Natureza: Auditoria Operacional
-Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC (Administrações Regionais nos Estados do Paraná,
Amazonas; Maranhão, Mato Grosso, e Rondônia
-Interessado: Tribunal de Contas da União
-Ementa: Auditoria Operacional em atendimento à Decisão n°
334/96 — Plenário. Sistema "S". Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial — SENAC. Avaliação do cumprimento
dos objetivos da entidade. Exame das áreas de recursos
humanos, materiais, financeiros e formação profissional.
Achados de auditoria associados ao exame de
regularidade/legalidade transferidos para ajuizamento no campo
das contas ordinárias. Nece ssidade de análise complementar
requerida pelo Colegiado. Conversão do julgamento em
diligência.

RELATÓRIO
1
Tratam os autos de Relatórios de Auditorias Operacionais realizadas nas Administrações do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso e Rondônia. Tais auditorias objetivaram proceder a avaliação do cumprimento dos programas de
governo e do desempenho das unidades no tocante à sua estrutura orgarnzacional, seus recursos humanos,
materiais e financeiros, bem como o atingimento das metas propostas pelos aludidos órgãos
Vale destacar, de início, que as presentes auditorias foram determinadas pela Decisão ri° 334/96Plenário. Naquela assentada, o Tribunal, ao acolher requerimento de inicialivá. do Excelentíssimo Sr Ministro
Humberto Guimarães Souto, baseado em graves denúncias veiculadas pela imprensa nacional, acerca de
irregularidades que estariam ocorrendo nos Serviços Sociais Autônomos, decidiu "determinar a realização
de ampla auditoria operacional no SEM, SENAI, SENAC, SESC e SENAR, de modo a analisar a efetividade
dos resultados apresentados pelos Serviços Sociais Autônomos e apurar os possíveis desvios que vêm sendo
constantemente denunciados por Parlamentares e imprensa em geral".
Ato contínuo, foram expedidas as Portarias Conjuntas P SECEX/SECEX-RJ/SAUDI n's 003,
de 27 de junho de 1996, e 004, de 18 de julho de 1996, designando as equipes responsáveis pelo estágio de
Levantamento de Auditoria
O Relatório resultante dessa etapa do trabalho integra o TC-017.651/96-4. No referido
4
documento é traçado um perfil de cada um dos Serviços Autônomos integantes da Auditoria Operacional e
concedido o programa de fiscalização, a partir da definição de critérios para a constituição de amostras,
seleção das unidades a serem auditadas no respectivo sistema e orientação para a formação de equipes e
realização dos trabalhos
1 . \\min-1mr_482\c\z.arquivo\voto1998\55008197a
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O roteiro de levantamento e análise proposto pela I' SECEX, SAUDI e SECEX/RJ, requeria
4.1.
a coleta de informações sobre as seguintes áreas:
A) RECURSOS HUMANOS
Quadro de servidores efetivos ou prestadores de serviços
Organograma do Departamento Regional incluindo seus cursos
Entrevistas estruturadas para saber das diretrizes do órgão
do programa de capacitação.
plano de cargos e salários.
- controles sobre o pessoal
d) Verificar o impacto sobre a produtividade decorrente dc:
do plano de cargos e salários.
da existência de estímulos à capacitação profissional
de eventuais estímulos à eficiência dos servidores
e) Analisar sob os aspectos de eficiência e economicidade:
a remuneração dos professores em comparação com os parâmetros do mercado
regional.
controles sobre o desempenho dos professores
Adequação do número de servidores às necessidades do órgão
Análise da operacionalidade dos organogramas da entidade
B) RECURSOS MATERIAIS
Estrutura fisica
Diretrizes para o uso e manutenção das instalações
Diretrizes para a aquisição, usos, manutenção e alienação dos equipamentos
Racionalidade na utilização dos espaços
Gastos com manutenção direta ou contratada com terceiros
Locação de imóveis de terceiros
Utilização das instalações para atividades estranhas ao órgão
Compatibilidade das instalações com as funções legais do órgão.
C) RECURSOS FINANCEIROS
1) Série trienal dos demonstrativos financeiros
2) Da elaboração do orçamento
3) Aplicação dos recursos provenientes do Departamento Nacional com ênfase nos seguintes
programas:
Programa Nacional de Modernização de Áreas Ocupacionais - PRONAM
Plano de Execução de Centros - Padrão - PLAMIC
Fundo de Projetos Especiais - FPE
4) Aspectos operacionais das despesas com:
Publicidade;
Transferências correntes a qualquer título;
Consultorias.
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Distribuição dos gastos administrativos balizados pela necessidade das áreas fins.
Determinar a capacidade de investimentos do órgão em função da necessidade de expansão
dos serviços;
Controles internos referentes à execução financeira
Despesas e receitas decorrentes de atividades estranhas ao órgão
D) DESEMPENHO DA ÁREA - FIM

O Produto: A Formação e a Capacitação Profissional do Comerciário
1) Coletar dados dos três últimos exercícios, relativos à atividade fim do regional, envolvendo:
número e tipo de unidades por município atendido,
cursos oferecidos por unidade,
número de matriculas por unidade,
grau de evasão por unidade
2) Entrevistar os dirigentes da área para se inteirar do planejamento do regional relativo à sua
produção, notadamente o relativo à expansão da prestação dos serviços no Estado e às metas de qualidade
3) Aspecto quantitativo, verificar:
dentro do mapa atual de distribuição das unidades no Estado, se a demanda. pelos
serviços prestados garante a boa operacionalidade destas unidades, atentando para casos de municípios mal
atendidos ou, ainda, não atendidos, a despeito de sua alta demanda;
se os cursos oferecidos atendem às novas demandas do setor terciário e às necessidades
atuais de aprimoramento técnico dos comerciários;
o impacto da política de preços cobrados dos cursandos sobre a demanda e 3 alcance
social do órgão, observando, por outro lado, a relevância para a operacionalização do regional de tais receitas
de serviços;
a atual divulgação dos serviços prestados pelo órgão no Estado, notadamente junto ao
seu público alvo, analisando o seu impacto sobre a demanda dos referidos serviços;
sob o aspecto da economia, eficiência e eficácia os serviços prestados em decorrência
de convênios firmados;
as limitações de oferta em determinados cursos, particularmente nos mais dispendiosos
para o regional, e os critérios de seleção dos interessados;
4) Aspecto Qualitativo, verificar:
o nível do material didático utilizado e o impacto sobre a qualidade dos serviços
prestados,
o nível das instalações e equipamentos e o impacto sobre a qualidade dos serviços
prestados, notadamente nas unidades Hotéis-Escolas, Lanchonetes-Escolas, etc.
5. É importante ressaltar, também, que os Serviços Sociais autônomos, dentro de sua estrutura
organizacional, compreendem dezenas de Administrações, Departamentos ou Delegacias Regionais nos
Estados, cada um constituído de várias unidades operacionais dispersas em cidades do Estado. Diante deste
contexto, bem como da evidente inviabilidade de se auditar todos dos DN's e AR's componentes dos Sistemas
SENAI , SESI, SESC, SENAC e SENAR foi constituída amostra representativa deste universo e
estabelecidos os seguintes critérios de escolha das unidades que seriam auditadas, a saber .
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a) distribuir as auditorias regionais equitativamente entre os Serviços Sociais Autônomos,
b) dispersar as unidades a serem auditadas de cada Serviço Social Autônomo pelas regiões do

•
país,

c) privilegiar a escolha de unidades dos Serviços Sociais Autônomos em que foram detectados,
durante os trabalhos de Levantamento Preliminar, indícios de desvios a que se refere a citada Decisão.
Procurou-se observar ainda na constituição da amostra, os dados operacionais das unidades
e suas demonstrações financeiras.
I - Dados Gerais
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, instituição de direito privado com
sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, organizado e dirigido pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC) Foi criado em 10 de janeiro de 1946, por intermédio do Decretos-Lei n 1 s 8621 e 8622, com o
objetivo de contribuir para a valorização do trabalhador, mediante sua capacitação profissional.

e

i

O Regulamento vigente do SENAC, aprovado pelo Decreto n° 61 843, de 05/12/1967, dispõe
8
no seu art. 11 que são objetivos do Órgão.
realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob foi ma de
cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua
jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e lei ordinária,
orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede essa
prerrogativa, c) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização assistindo, por esse
meio, aos empregados na elaboração e execução de programas de treinamento e pessoal dos diversos níveis
de qualificação,
d) assistir, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, as empresas comerciais,
no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal;
e) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e ensino
superior imediato que com ele se relacionar diretamente
O SENAC possui um Regimento, aprovado pela Resolução SENAC NI 46/68, ao passo que
9.
cada Administração Regional possui o seu próprio regimento interno.
A legislação que deu origem ao SENAC determinou que o comércio contribuísse com 1% de
10
sua folha de pagamento para a manutenção da entidade. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 240,
garantiu permanência da contribuição compulsória sobre a folha de salários para a instituição.
A estrutura organizacional do SENAC é a seguinte:
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Departamento Nacional

Departamento Regional

Conselho Nacional

Conselho Regional

Conselho Fiscal

Delegacia Executiva

12

RECURSOS FINANCEIROS

O art. 29 do Regulamento do SENAC dispõe que constituem renda do órgão: contribuições
12.1.
dos empregadores do comércio e dos de atividades assemelhadas, na forma da lei; doações e legados; auxílios
4 \\min-Inu_482\z.arquivo\voto1998\55008197a.doc,
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e subvenções, multas arrecadadas por infração de dispositivos legais, regulamentares e regimentais, rendas
oriundas de prestações de serviços e de mutações de patrimônio, inclusive as de locação de bens de qualquer
natureza, e rendas eventuais.
A receita de contribuições decorre do pagamento mensal feito pelos estabelecimentos
12.2.
comerciais, equivalente a um por cento (1%) sobre o montante da remuneração paga à totalidade dos seus
empregados. A arrecadação das contribuições é feita pelo INSS, via Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GRPS) e o seu produto é posto à disposição do SENAC, para aplicação proporcional nas diferentes
unidades do País, de acordo com a correspondente arrecadação, deduzida a quota necessária às despesas de
caráter geral.
As contribuições compulsórias são creditadas às AA.RR na proporção de 80% sobre os
12.3
montantes arrecadados nas bases territoriais respectivas, cabendo o restante, deduzido das despesas de
arrecadação, à Administração Nacional (AN).

•

A renda da AN, acima citada, com desconto da quota até o máximo de 3% sobre a cifra da
12.4.
arrecadação geral para a Administração Superior a cargo da Confederação Nacional do Comércio, é aplicada
na conformidade do que dispõe o orçamento de cada exercício, podendo ainda ser aplicado, anualmente, de
acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Nacional:
até 10% (dez por cento, como subvenção ordinária, em auxílio às AA.RR de receita
insuficiente, visando a permitir-lhes realizarem suas funções primordiais de aprendizagem comercial e de
preparação de mão-de-obra qualificada para as atividades comerciais;
até 15% (quinze por cento), a título de subvenção extraordinária às AA.RR, para o fim de
atender as realizações de natureza especial e temporária, principalmente para execução de obras,
melhoramentos e adaptações, aquisição de móveis, instalações e equipamentos.
Na elaboração dos orçamentos das AA.RR, as verbas reservadas às despesas da administração
12.5.
não podem ultrapassar a vinte e cinco por cento da receita própria prevista, não computadas, nesta, as
subvenções extraordinárias concedidas pela AN.
12.5. 1

Dados recentes do SENAC mostram o seguinte quadro relativo às receitas do órgão
1994

R$

R$

1995

Receitas de
Contribuições

111.682.216,87
(47,4%)

232.167.682,30
(61,6%)

Receitas Patrimoniais

86.829.295,24
(36,84%)

56.569.654,65
(15%)

Receita de Serviços

36.361.639,64
(15,43%)

85.297.317,17
(22.62%)

TOTAL DE
RECEITAS

235.650.120,84
(100%)

376.983.926,72
(100%)

FONTE: Demonstrações Contábeis/SENAC

12.6.
12.7.
12.8.

A aplicação dos recursos do SENAC seguem cinco modalidades operativas:
Centros de Formação Profissional (CFP);
Empresas Pedagógicas;
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Unidades Móveis;
Capacitação na Empresa;
Ensino à Distância (EAD).

Além disso, há programas vinculados a projetos específicos, cujos recursos são provenientes
13
do Departamento Nacional:
Programa Nacional de Modernização de Áreas Ocupacionais - PRONAM

O PRONAM, instituído pela Resolução SENAC n° 630, de 12.0592, alterada pela Resolução
SENAC n° 672, de 21.10.94, destina-se a Administrações Regionais com receita inferior a 3% (três por cento)
da receita compulsória para equipar e reequipar a rede de Centros de Formação Profissional. Ademais, para
financiar o PRONAM são destinados 5% (cinco por cento) da arrecadação compulsória da Administração
Nacional, consignadas no orçamento do Departamento Nacional.
Para participar do PRONAM a Administração Regional deverá enviar o projeto, o qual será
submetido à apreciação do Conselho Nacional. Uma vez aprovado, os recursos são repassados às
Administrações Regionais de conformidade com o cronograma fisico-financeiro, entretanto os bens
permanecem nos registros contábeis da Administração Nacional. No final do exercício é feita a transferência
do registro contábil da Administração Nacional para o Ativo Imobiliza& da Administração Regional, pelo
valor do investimento realizado.
Programa de Execução de Minicentros - PLAM1C

O PLAMIC, instituído pela Resolução SENAC n°589, de 22.11.89, alterada pela Resolução
SENAC n° 638, de 20.11.92, destina-se a Administrações Regionais com receita inferior a 3% (três por cento)
da receita compulsória para a execução de um programa nacional de minicentros, a fim de dotar o SENAC
de uma rede que abranja o interior dos Estados da Federação, atendendo às prioridades sócio-econômicas de
cada região. Além disso, para financiar o PLAMIC, foi criado o Fundo Nacional de Aplicações - FNA, ao qual
são destinados 5% (cinco por cento) da arrecadação compulsória da Administração Nacional, consignada no
orçamento do Departamento Nacional.
A solicitação de construção de minicentros no interior dos Estados é feita pela Administração
Regional interessada, mediante um pedido de inclusão de obra no PLAMIC. Em seguida, o projeto é
submetido à apreciação do Conselho Nacional, o qual, segundo critérios específicos de população, comércio
local, custos de equipamentos e mobiliários, rede escolar e outras atividades econômicas da região, prova de
propriedade do terreno, localização do imóvel, planta de sondagem do terreno, vias de acesso e outros, aprova
a viabilidade da execução ou não do empreendimento. Em seguida, uma vez aprovada a obra, da mesma forma
que o PRONAM, a contabilização é feita pela Administração Nacional até o término da obra, sendo, logo
após, feita a transferência para a Administração Regional. Os pagamentos são realizados mediante a
apresentação das medições pelas Administrações Regionais, ficando a fiscalização a cargo da Administração
Nacional.
C) Fundo de Projetos Especiais - FPE

•

O FPE, instituídos pelas Resoluções SENAC n's 163/72, 243/72, revogadas pela Resolução
SENAC n° 408/82, aperfeiçoada pela Portaria "N" SENAC n° 412/96, destina-se a Administrações Regionais
com receita inferior a 3% (três por cento) da receita compulsória para projetos voltados ao incremento da
qualidade das ações de formação profissional, definidos e quantificáveis, quanto às metas e aos custos, tendo
como limite máximo para a execução o ano civil, não sendo financiados pelo Fundo projetos que
pressuponham continuidade, habitualidade e permanência no tempo
6 . \\min-1mr_4g2\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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Nas duas
A
Existem duas modalidades de ações que compõem o Fundo: presencia5:::ádistoância.
formas de execução são criadas contas bancárias vinculadas a projetos especiais, sendo que as prestações de
contas são feitas bimestralmente ou mensalmente, respectivamente.
Ensino Presencial

A modalidade de ação de formação profissional presencial custeada pelo FPE é realizada nos
Centros Formação Profissional, todavia difere do ensino normal custeado pela contribuição compulsória por
constituir-se em projetos especiais de longa duração Enquadram-se nesta categoria os cursos de enfermagem
(duração de 1 ano) e de programador (duração de 6 meses)
Ensino à Distância

A modalidade de ação de formação profissional à distância (EAD) é dirigida ao aluno
autodidata ou que por qualquer motivo não possa frequentar regularmente as aulas. Há horários previamente
definidos para saneamento de dúvidas e, ao final do curso, o aluno é submetido a provas de capacitação.
A Administração Nacional fixa anualmente os recursos disponíveis para financiamento de
projetos especiais, bem como os percentuais do limite de utilização por elemento de despesa.
D) Programa Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos - PRORH

O PRORH, instituído pelas Resoluções SENAC n° 702, de 03.03 97, destina-se a
Administrações Regionais com receita inferior a 3% (três por cento) da receita compulsória para o
desenvolvimento dos recursos humanos responsáveis pelo planejamento, execução e controle da qualidade da
formação profissional ministrada pelo SENAC.
O órgão regional, embora sujeito a diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais,
14.
bem como à correição e fiscalização inerentes a esses, é autônomo no que se refere à administração de seus
serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relação empregai ícia.
II - Dados Específicos das Regionais

•
15

SENAC/ESTADO DE RONDÔNIA (TC- 750 113/97-9)

A partir de 01.01.93 o SENAC/R0 deixou de ser Delegacia Executiva e passou a
15.1
Administração Regional, quando, mesmo estando sujeito à correição, fiscalização, diretrizes e normas gerais
do Departamento Nacional, passou a ter autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão
de seu recursos, regime de trabalho e relações empregatícias
O SENAC/RO (organograma às fls. 65) é constituído por 29 (vinte e nove) Unidades
15.2.
Operativas, sendo 01 Centro de Formação Profissional, 01 Lanchonete-Escola, 02 Salões de Beleza-Escola
e 25 Unidades Móveis, destas 15 estão localizadas no interior, de acordo com o quadro que se segue:

Estabelecimento
Centro de Formação Profissional
Lanchonete-Escola
Salão de Beleza-Escola
Unidades Móveis
Total

Unidades Operativas por localização
Localização
Interior
Capital
01
01
02
15
10
15
14
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A Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia abordou, ao proceder à Auditoria
15.3.
Operacional sob análise, as áreas de Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Materiais e Produto
(Formação e Capacitação Profissional do Comerciário), observando o seguinte:
SENAC/R0
OCORRÊNCIAS

POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS

EFEITOS

CAUSAS

ÁREA 1- RECURSOS HUMANOS
Utilização de referências
pessoais para efetivar a
contratação de pessoal.

Análise do currículo
referência pessoal.

de

Ilegitimidade e politização do
Órgão,

Empregar o critério de avaliação
escrita e análise do currículo nas
contratações de pessoal.

Cessão de servidores
com ônus para o
Regional.

Sr. Carlos Napoleão, lotado no
Gabinete do Presidente da
Administração Regional , exerce
função na
cumulativamente,
FECOMÉRCIO/RO, "cumprindo
expediente em ambos os Órgãos".

Contraria o principio da
legitimidade e não produz
beneficios para o Órgão.

Determinar ao SENAC/R0 que
adote providências no sentido de
regularizar a referida situação.

Prestação de contas de
atividades desenvolvidas
pelos professores em
palestras,
cursos,
seminários e outros
não
são
eventos
de
acompanhadas
das
comprovantes
despesas efetivadas.

A prestação de contas se restringe
ao preenchimento de formulário,
em que estão discriminados o
objetivo da viagem, o seu roteiro,
o numerário recebido pelo
servidor e a relação das despesas
efetuadas.

dos
anexação
não
A
comprovantes dificulta os
de
posteriores
trabalhos
fiscalização, possibilita a
ocorrência de fraude e coloca
sob suspeita a gestão do
recurso.

Determinação ao SENAC/R0
que adote providências no
sentido de anexar às prestações
de contas dos comprovantes de
despesas de todos os recursos
geridos pelo Órgão.

e

ÁREA II- RECURSOS MATERIAIS
Existência de poucos
de
Convênios
técnicocooperação
financeira assinados pelo
SENAC/RO.

Pouco alcance social do Órgão

Utilizar, com maior frequência, ,
cooperação
de
convênios
entre os
técnico-financeira
componentes do Sistema "S".

Quadra de esportes sem
utilização

Grande espaço ocioso.

Transformação da quadra de
esportes polivalente em salas de
aula, biblioteca e depósito de
materiais.

Comprometimento da receita
da Instituição,

Determinação ao SENAC/R0
no sentido de que, ao constatar
em processos licitatórios, preços
incompatíveis com os de
mercado, observe o disposto no
inciso II do art. 48 da Lei if
8.666/93.

Aquisição de impressora
F,pson com valor
superior em 63,90% à
compra anterior de
equipamento
semelhante.

•

Compra de equipamento à preço
incompatível com o de mercado.

sem
Veículos
identificação do Órgão e
ausência do logotipo
"USO
EXCLUSIVO
8 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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EXCLUSIVO EM SERVIÇO".

EM SERVIÇO".

Contratos com firmas de
de
manutenção
equipamentos realizados
sem licitação

Possibilidade de contratação
preços
a
serviços
de
inadequados à instituição.

Determinação ao SENAC/R0
de realização de processos
licitatórios para contratação de
empresas que preatam serviços
de manutenção . de
equipamentos.

Processos licitatórios, na Convites apresentaram menos de
"convite" ' três propostas válidas,
modalidade
realizados em desacordo '
com a legislação.

Possibilidade de aquisição
menos vantajosa para o Órgão.

Determinação ao SENAC/R0
que nas próximas licitações
observe o disposto na Lei n"
principalmente,
8.666/93,
quanto ao número mínimo de 3
(três) propostas validas e quanto
aos tipos de licitação.

ÁREA III - RECURSOS FINANCEIROS
Incremento acentuado na
árcade equipamentos de
informática e recursos
humanos (quadro de
pessoal triplicou nos
últimos três anos).

Atual política de investimentos
adotada na Regional sem a
contrapartida no aumento das
instalações.

Criticas dos alunos de
informática relativas à falta de
espaço entre os
microcomputadores.

Recomendar ao SENAC/RO
que envide esforços no sentido
de aumentar suas instalações, de
modo a obter um crescimento
ordenado, tanto qualitativo como
quantitativo.

Necessidade de alcançar
mais
resultados
significativos com a
do
implementação
PRONAM.

A maior parte destes recursos são
destinados à área de informática,
em função da necessidade
continuo
do
emergente
acompanhamento do avanço
tecnológico.

dos
Alcance
intitucionais.

objetivos

Recomendar ao SENAC/RO
Plano
que estabeleça um
Diretor de Informática com
objetivos e metas a serem
atingidas, objetivando gerir os
em
recursos do PRONAM
de
superiores
patamares
eficiência e economicidade.

Prestações de Contas do
Projetos
de
Fundo
Especiais - Ensino
Presencial sem a devida
comprovação.

Prestação de Contas comprovadas
mediante cópias de recibos de
pagamento sem a assinatura do
prestador do serviço,

—•
Conselho
ao
Documentos que podem dar Determinar
Nacional do SENAC que oriente
margem a fraude.
o SENAC/R0 no sentido de
evitar a ocorrência desse tipo de
falha.

Redução de matrículas
nos cursos relativos ao
Programa " Ensino à
Distância (E.A.D)".

Pouca divulgação dos cursos.

Não preenchimento de todas
as vagas,

Recomendar ao SENAC/R0
que envide esforços para
propiciar ao público cliente uma
maior interação com o sistema,
buscando divulgar amplamente
a realização dos cursos com
vistas a demonstrar ao aluno a
eficiência deste tipo de ensino,
bem como realizar uma
avaliação mais criteriosa do
material didático empregado.

Ilegalidade na cobrança
de Taxa de Matricula,

Possibilidade de enquadrar como
rendas oriundas de prestações de
serviços (Art. 29 do Decreto n1
61.843/67) a referida matricula,

Realização de receita ilegal.

Submeter ao Douto Ministério
Público, para análise jurdica a
despeito dessa Taxa de
matricula cobrada do público, e
que há anos compõe a receita de
prestação de serviços do
Sistema "S" sem qualquer
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I amparo legal.
ÁREA IV - O PRODUTO: A FORMAÇÃO E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO
COMERCIÁRIO
parcial
Atingimento
objetivos da instituição.

dos

Determinar ao SENAC/R0 que
elabore a programação de
cursos para as Unidades Móveis
do interior do Estado,
verificando se os cursos
previstos atendem à demanda do
setor terciário, bem como, às
de
atuais
necessidades
aprimoramento técnico dos
comerciários locais, evitando
casos de municípios mal
atendidos.

Ausência de pesquisa
sobre a demanda de
cursos na capital e nos
demais municípios,

Municípios mal atendidos no que
tange aos serviços prestados pelo
SENAC/RO.

Municípios cuias metas
de matrícula não foram
alcançadas

Divulgação dos serviços prestados
pelo órgão não foi eficaz.

Dificuldade de acesso
aos cursos oferecidos
pelo Órgão

Estabelecimento de pré-requisitos
restritivos, específicos para cada
curso

das
Comprometimento
atividades fins da Instituição,

Determinar ao SENAC/RO que
ao estabelecer pré-requisitos,
observe se eles não restrigem o
acesso aos cursos,
principalmente, de alunos que
pretendam ingressar em outras
áreas protissionalizantes,
estejam desempregadas ou
almejam alcançar certos cargos
OU funções dentro de. sua
empresa.

Algumas instalações c
estão
equipamentos
inadequados para o uso.

-Falta uma biblioteca para
pesquisa e estudo individual;
- Nas salas de aula de informática
o espaço sobre a bancada é
reduzido;
- A cozinha, como também suas
bancadas, não são suficientemente
grandes para comportar o número
de alunos componentes das turmas
de culinária; e
- A iluminação da sala onde é
ministrado o curso de manicura foi
considerada fraca pelas alunas.

Satisfação parcial, tanto dos
funcionários do Órgão como
de sua clientela,

Recomendar ao SENAC/R0
que adote ficha de avaliação das
instalações, dos equipamentos e
dos instrutores a ser preenchida
pelos alunos, de modo que se
possa medir o grau de qualidade
do serviço prestado.

•

Determinar ao SENAC/R.0 que
adote providências no sentido
alocar recursos para propoganda
e publicidade.

V ÁREA - UNIDADES MÓVEIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Disponibilidade de duas
salas de aula na Unidade
no
Móvel . situada
município de Ji-Paraná.

10 . \min-lmr_482 \zarqui‘, o voto1998 55008197a.doc
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disponibilidade de duas salas de
aula para implantação de cursos.
Ausência de cursos de
no
informática
Município de GuajaráMirim,

Necessidade de implantação de
tais cursos no referido município
devido a importância sócioeconômica da região como área de
livre-comércio.

Cursos de intormática
com todos os horários e
vagas preenchidos por
servidores do Tribunal
de Justiça do Estado
lotados no Município de
Cacoal.

•

Recomendar ao SENAC/R0
que envide esforços no sentido
implantar
cursos
de
de
informática no Município de
Guajará-Mirim.
Recomendar ao SENAC/RO
que, em relação aos cursos de
no
mantenha
informática,
mínimo um equilíbrio de
horários e vagas de cursos entre
a sua clientela (comerciário) e
os outros (Tribunal de Justiça do
Estado).

A Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia, visando demonstrar com maior
16.4.
clareza as deficiências encontradas, as analisou conjuntamente trazendo à tona o relato resumido, a seguir
transcrito:

Em uma análise em conjunto das deficiências detectadas, buscando a interdependência entre
278.
elas, inicialmente, trazemos à tona um relato resumido das principais falhas operacionais observadas:
a) tendência de aumento de receita de Prestação de Serviços em detrimento do alcance social
do Órgão;
h) aumento da capacidade operacional, englobando equipamentos e empregados, sem o
correspondente aumento nas instalações;
aumento do número de Municípios atendidos sem um estudo de demanda, necessidades e
condições sócio-econômicas de cada região;
diminuição da demanda de alunos, principalmente nos municípios, fruto da falta de
alocação de recursos na área de propaganda e publicidade;
falta de um plano diretor de informática na compra de equipamentos dessa área.
1) necessidade da confecção de uma ficha de avaliação a ser preenchida pelos alunos, de
modo a se conhecer o grau de satisfação da clientela.
g) aumentar o número de convênios de cooperação técnica, buscando ampliar as atividades
do Órgão em parceria com as entidades do próprio Sistema "5".
Em busca das causas dessas deficiências operacionais encontradas, retornamos à época da
279.
transformação da Delegacia Executiva em Administração Regional (01.01.93). Nos dois primeiros anos
da mudança, a capacidade operacional do SENAC/RO praticamente não foi alterada. No entanto, a
partir do ano de 1995, verificamos que houve um considerável aumento da receita de contribuição,
possibilitando um sensível acréscimo na oférta dos serviços.
Assim, o Regional, em busca de sua expansão, diversificou suas áreas de atuação, ampliou
280.
sua atuação nos Municípios, adquiriu equipamentos e triplicou o seu quadro de pessoal. Entretanto, isso
foi feito de forma desordenada e, principalmente, sem o devido planejamento estratégico para atuar a
médio e longo prazo. conseqüentemente, ao longo dos exercícios de 1995 e 1996, deparou-se com a falta
de recursos para ampliar suas instalações, com o excessivo aumento das despesas com pessoal e
encargos, com a crescente demanda para os cursos de informática e com a necessidade de se voltar para
o atendimento dos Municípios.
Diante desse quadro, para solucionar tal situação buscou aumentar sua receita de prestação
281.
de serviços, aumentando as taxas de matrícula, proporcionando cursos a entidades fora de sua clientela,
celebrando contratos com órgãos da administração pública e conduzindo seminários, palestras, simpósios
1 1 . \\min-linr_482. \zarquivo \ voto 1 998 \ 55008197 a. doc
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e eventos similares, a maioria na área de informática, pois esses cursos são os que proporcionam uma
maior receita.
Todavia, as soluções adotadas conduziram a uma redução do atendimento à clientela básica
282.
(comerciário), em função das elevadas taxas de matrícula cobradas e do preenchimento, por outros
órgãos, dos horários e vagas nos cursos de informática. Desse modo, podemos concluir que houve unia
gradativa diminuição do alcance social do órgão."
A equipe de inspeção da SECEX/RO, por último, formulou as seguintes propostas de caráter
16.5.
geral, endossadas, também, pelo Secretário de Controle Externo:
"a) com base no inciso Ido art. 43 da Lei n°8.443/92, no art. 211 do RIICU e no ,sÇ 1' do art.
31 da IN n° 09, de 16.02.95, que seja enviada cópia, ao competente órgão de Controle Interno, da
Decisão a ser preferida solicitando-lhe que faça constar do Relatório de Auditoria relativo às contas
do próximo exercício informações sobre as providências adotadas para o saneamento das falhas e/ou
impropriedades comunicadas, bem como dos resultados obtidos;
com fundamento no inciso Ido art. 43 da Lei 8.443/92, no § 1' do art. 194 do RITCU e no inciso II
do art. 31 da IN n° 09, de 16.02.95, que seja o presente proces.yo juntado às respectivas contas do
Órgão, para exame em conjunto e em confronto;
c) não obstante, propomos que deva ser submetido à apreciação do Douto Ministério Público junto a
e.sse E. Tribunal para que se pronuncie quanto à legalidade da cobrança da taxa de matrícula feita pelo
SENAC (Receita Operacional), que há anos compõe a receita de prestação de serviços do Sistema '5'
sem qualquer amparo legal (item 146 a 157)."
SENAC/ESTADO DO AMAZONAS (TC- 225.176-97-1)
17
A Administração Regional do SENAC/AM é composta pelo Conselho Regional e pelo
17.1
Departamento Regional.
O Conselho Regional compõe-se:
17.2.
a) do Presidente, representando o respectivo grupo de enquadramento sindical do comércio,
de um representante das federações nacionais nos Estados onde exista um ou mais sindicatos
a elas filiados ou pelos mesmos escolhidos;
de um representante do Ministério da Educação e Cultura, designado pelo Titular da pasta
e um suplente, d) de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social designado pelo Titular
da pasta, com um suplente,
e) do Presidente da Federação dos Empregados no Comércio na mesma sede do Conselho
Regional,
f) de um representante do INSS, indicado pelo seu Superintendente Regional, com um suplente,
17.3.

Dentre as principais competências do Conselho Regional, encontram-se:

deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade
dos seus trabalhos;
fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais de ação do SENAC,
adaptando-se às peculiaridades regionais;
aprovar o programa de trabalho da Administração Regional;
aprovar o orçamento, suas retificações, as prestações de contas e o relatório da
Administração Regional, encaminhando-os à Administração Nacional nos prazos fixados;
aprovar as operações imobiliárias da Administração Regional;
aprovar o quadro de pessoal da Administração Regional com os respectivos padrões salariais,
fixando as carreiras e os cargos isolados;
aprovar seu regimento interno;
12 \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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h) atender às deliberações do Conselho Nacional, encaminhadas pelo Departamento Regional,
a cujos membros facilitará o exercício das atribuições determinadas, prestando-lhes informações ou
facultando-lhes o exame ou inspeção de todos os seus serviços, inclusive de contabilidade;
i) acompanhar a administração do Departamento Regional, verificando, mensalmente, os
balancetes, o livro "Caixa", os extratos de contas bancárias, posição das disponibilidades totais e destas em
relação às exigibilidades, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer
irregularidades, inclusive representação ao Conselho Nacional.
O relatório de auditoria operacional foi estruturado pela Secretaria de Controle Externo do
17.4.
Amazonas sobre o conjunto de informações já levantadas junto ao SENAC-AM e a partir da agregação de
análises sobre cada um dos itens apresentados.
A SECEX/AM, objetivando melhor retratar os achados de auditoria, elaborou uma síntese
17.5.
conclusiva, a qual transcrevo a seguir:

•

•

I) A política dos preços cobrados dos cursandos não tem parâmetros de aferição„s.eja com
a capacidade de pagamento do cursando seja com as necessidades do órgão. A causa mais provável pode
ser o desconhecimento do perfil sócio-econômico real do cursando.
Tal lacuna cria uma área de desconhecimento dentro do planejamento do órgão, e, o que é
mais importante, o impede de interpretar corretamente as variáveis de custo-beneficio necessárias à sua
auto-avaliação. Uma das soluções possíveis seria a implantação de pesquisas regulares das condições
sócio-econômicas.
Sistema de divulgação dos serviços do SENA(7/AM rePritos e de pouco alcance junto ao
público alvo. A provável origem poderia ser a divulgação da instituição com recursos próprios,
obviamente limitados às dotações. do órgão federal.
Cria-se com isto um efeito de desconhecimento da instituição pelo púlbico-alvo, formado tanto
pelos empregados quanto pelos empregadores.
Uma das soluções seria a utilização de sistemas alternativos de divulgação através dos
sindicatos classistas, associações estudantis, embalagens de grandes lojas, etc.
Quanto aos critérios de seleção dos interessados para os diversosCUISOS, estes ainda se
encontram pendentes de consolidação. A mais provável causa para isto seria a sobrecarga na área
técnico-educacional, que não poderia se desdobrar para cobrir todas as demandas.
O principal efeito seriam falhas na seleção do público especifico para cada curso. O
SENAC-AM deve procurar firmar convênios com instituições públicas para auxiliar na metodologia de
definição do público de cada curso tais como IBGE, RIA, etc.
Esta solução resolveria o problema, evidenciado pela auditoria, do pequeno número de
convênios com entidades públicas ou privadas em pequeno número. (lma razão para isto poderia ser a
evidência de uma administração voltada para o cumprimento dos objetivos globais, sem condições de
diversificação do foco administrativo, produzindo-se com isto a perde de oportunidades para dividir-se
o custo com entidades públicas de objetivos comuns.
Como solução os convênios poderiam nascer de encontros, seminários, painéis, etc.
~Indisciplinares com outras entidades públicas para estabelecer-se um veio comum de atuação.
Observou-se que a seleção dos instrutores de cada curso é, de certa maneira, feita de forma
assistemática. Isto decorreria da ausência de um cadastro, que estivesse em permanente atualização, para
se definir um perfil prévio do tipo de profissional que se deseja. O efeito imediato seria a sujeição do
órgão a soluções emergenciais, mitigadas, compensatoriamente, pelo regime de trabalho celetista, que
permite eventuais correções sobre os erros de seleção.
Destarte ser este um problema nacional aplicável a praticamente qualquer unidade
educacional é importante que a instituição insista num cadastro de perfil dos profissionais desejados para
cada área.
Quanto aos relatórios internos produzidos pelo órgão, verificaram-se restritos e
relativamente deficientes, quanto à avaliação da inserção dos graduandos no mercado de trabalho. A
origem provável deste problema seria a pequena prática na execução deste acompanhamento.
13 \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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5 deteátleaficácia de relevante
Como consequência disto tem-se poucas informações sobre este gr a;:t
importância, uma vez que este é o fim maior da instituição.
Para resolver este problema deve o SENAC-MJ estabelecer convénios com instituições
congéneres, tais como o SENAI e SEBRAE, para desenvolver uma metodologia mais apurada de
acompanhamento da inserção do graduando no mercado de trabalho.
6) Foram observados fatores de inibição e estrangulamento que ameaçam a expansão dos
serviços.
A causa seria a ausência de uma visão do SENAC como vendedor de serviços relevantes para
o setor terciário da região.
O principal efeito seriam restrições de cunho financeiro e material, sujeitando o órgão às
dotações federais. A solução estaria, por mais dificuldades que a cultura empresarial predominante venha
a opor, o empreendimento de esforços, para inserir suas demandas na programação de treinamento das
novas empresas que investem em sua modernização.
7) No item relações públicas observou-se ausência de relacionamento com órgãos públicos
de assistência aos desempregados. De certa maneira trata-se do. fenômeno nacional de constituição de
ilhas administrativas que operam sem nenhuma comunicação entre si para a troca de experiências.
A consequência seria o de.sperdício de recursos com duplicidade de esforços e aquisição de
restrições financeiras e operacionais que poderiam ser evitadas. A única e possível solução seria a
intensificação da comunicação intercorporativa. Uma boa oportunidade de se dar início a esta
cooperação é através de eventos, abertos ao público inclusive, onde as experiências serão comentadas,
levando-se numa fase posterior, à formalização da cooperação através da firmatura dos protocolos
pertinentes.
8) Registre-se a ausência de uma coordenação que. fortaleça os vínculos dos alunos com a
entidade. Teria como causa, igualmente um fenômeno nacional, a ausência, em praticamente todas as
unidades com fins educacionais, de uma conservação dos vínculos com os seus graduandos.
O produto mais visível desta situação é a perda, peifeitamente evitável, de uma base de apoio
externa, que seria capaz de auxiliar material e financeiramente a instituição, assim como proporcionar
um feedback da eficácia de seus cursos.
Como solução inicial poderíamos propor:
firmar cadastros atualizados visando o contato futuro com os graduandos quando da
aplicação dos seus cursos;
organizar eventos de curta duração para reciclar aqueles graduandos e mantê-los em
contato com a instituição.
De certa maneira seria um corolário do item anterior. Isto porque, sem contato com o
graduando, obviamente a instituição estaria também sem contato com o seu empregador. Quanto a este
problema específico, de relacionamento com o empregador, seriam recomendáveis visitas regulares e
organizadas aos empregadores pela administração da instituição.
9) Verificou-se a elaboração de material didático usado nos cursos sem características
regionais. A causa mais provável seria a necessidade de se padronizar o material em escala nacional, com
fins de obtenção de economias de escala.
Esta padronização leva à perda de exemplos da problemática regional. Tais exemplos
ajudariam na composição dos cases dos cursos mais voltados para a administração comercial, tais como
contabilidade ou gerência comercial.
A solução levaria em conta que o material didático . foi considerado bom pelo seus
destinatários, no caso os alunos. Sendo assim, e considerando-se que a instituição apesar desta avaliação
positiva, ainda se ressente de mais exemplos da casuística local, cremos que estes poderiam ser fornecidos
por instituições como o SEBRAE ou a Universidade do Amazonas, que já possuem estrutura para produzir
a custos compatíveis este material regionalizado.
10) Quanto à divulgação interpessoal observou-se reduzida nos locais de trabalho dos
cursandos.
A explicação mais provável é que os cursandos ainda não são vistos pelo SENAC-AM, e,
porque não dizer, por qualquer unidade de treinamento do país, como elementos de divulgação de grande
14 . \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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eficácia e baixo custo.
O efeito é a ausência de um instrumento capaz de divulgar a eficácia e as vantagens do
treinamento profissional aplicado.
A solução estaria em incultir, através de uma programação apropriada, um necessário
orgulho pelo curso realizado que leve o aluno a uma permanente divulgação no seu local de trabalho a
sua experiência com o SENAC.
Também observou-se a ausência de critérios para afixação das despesas com publicidade.
A origem deste problema seria o desconhecimento das técnicas eficazes de divulgação de
serviços de interesse público.
O efeito imediato é o pequeno impacto na percepção pela coletividade da importância do
trabalho realizado. A solução mais recomendável seria procurar consultorias de baixo custo, ou até
mesmo gratuitas, junto à Universidade do Amazonas ou SEBRAE, para desenvolver técnicas de
dimensionamento de mídia, com o escopo de se obter a máxima repercussão possível na divulgação dos
trabalhos desenvolvidos.
Verificou-se a inexistência de uma avaliação resumida quanto à formação das.fontes de
financiamento de atividades do órgão, para a obtenção de um planejamento mais eficaz.
Talvez a explicação estivesse na reduzida prática de se elaborar relatórios ou estudos de
gestão e análise financeira. O efeito desta deficiência seria a ausência de um informativo deficiente para
o planejamento financeiro do órgão.
As soluções recomendáveis seriam:
a) desenvolver o hábito de se avaliar metodicamente o potencial . financeiro da instituição;
h) este desenvolvimento pode ser secundado por métodos eficazes desenvolvidas com o apoio
do Departamento Nacional e de instituições públicas tais como SEBRAE ou Universidade do Amazonas,
ou ainda, através da consultoria gratuita dos bancos que operam o. fluxo de caixa do órgão.
Quanto à área de patrimônio e material observou-se a existência de imóvel com utilização
ociosa. A causa mais provável seria a deficiência de planejamento dos serviços a serem ofertados no
médio e longo prazo.
O efeito imediato são receitas perdidas, em decorrêncio da subutilização do patrimônio
imobiliário. A solução estaria no estabelecimento de parcerias com iistituições tais como a Associação
Comercial ou Clube de Diretores Lojistas, para a implantação de cursos mais direcionados para as áreas
de gerência, haja vista a ótima localização do imóvel ocioso.
Quanto à gestão contratual foram observados contratos com empresas diferentes para a
execução do mesmo serviço.
As causas mais prováveis seriam:
a) pouca consolidação das informações internas;
h) ausência de planejamento a longo prazo das atividades de manutenção e apoia
O efeito seria um provável de.sperdício por duplicidade de esforços. A solução recomendável
está na utilização de um sistema de eheek list para orientar a contratação de terceiros de uma maneira
racional e convergente, evitando-se duplicidade de contratados para serviços iguais.
VII - CONCLUSÃO
Considerando atendidas as requisições do Memorando Circular n° 012/96, propomos o
encaminhamento do presente relatório à la SECEX para fins de apreciação e consolidação das
informações e análises efetuadas, com as seguintes sugestões para maior eficácia nas atividades
desempenhadas pelo SENAC-AM:
1- Quanto aos sistemas de avaliação de desempenho do pessoal:
a) estudar a possibilidade de vir a implantar um sistema de avaliação que utilize os seguintes
elementos de mens-uração:
5 . \\min-Imr_482 \zarquivo\voto I 998 \ 55008197 a.doc
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a. I) produtividade baseada em dados objetivos e quantificáveis tais como homens-hora para
cada tarefa;
a.2) avaliação dos métodos de estímulo necessários à superação dos resultados obtidos nos
períodos anteriores.
- Quanto aos benefícios indiretos:
a) estabelecer métodos de mensuração que permitam
benefícios indiretos e a performance dos funcionários.

iYma

avaliação objetiva entre os

III - Quanto ao plano de cargos e salários:
implantar um acompanhamento sistemático dos salários praticados no mercado local, com
vista à implantação de um plano de cargos e salários em que a remuneração de seus empregados seja
mais compatível com o mesmo;
promover estudos para avaliar a influência da política salarial na produtividade dos
empregados da entidade.
IV- Quanto à área financeira:
a) estabelecer critérios de custo-beneficio para afixação do orçamento para as despesas com
publicidade;
h) criar uma avaliação resumida do desempenho das rec2itas operacionais e patrimoniais
como fonte de financiamento de atividades do órgão.
V - Quanto à área patrimonial e de administração de material:
a) providenciar a utilização e/ou venda de seus imóveis ociosos;
h) racionalizar as contrafações de serviços para evitar, por exemplo, a existência de dois
contratos de limpeza e conservação e dois contratos de vigilância.

•

VI- Quanto à área-fim:
a) implantar pesquisas regulares das condições sócio-econômicas de sua clientela, visando
possuir elementos que venham a contribuir para as tomadas de decisões pertinentes ao seu planejamento;
h) procurar implantar sistemas alternativos de divulgação de sua atividade-fim através dos
sindicatos classistas, associações estudantis, como por exemplo, impressão de mensagens em embalagens
de grandes lojas, etc;
para melhores critérios de seleção dos interessados para os diversos cursos o SENAC-AM
deve procurar firmar convênios ou outros tipos de parceria com instituições públicas, tais como IBGE,
FUE, etc., com o objetivo de obter uma metodologia de definição do público alvo de cada curso;
implantar 11171 cadastro de perfil dos profissionais desejados para cada área de atuação;
promover convênios com instituições congêneres, tais como o SENAI e .S'EBRAE, para
desenvolver unia metodologia mais apurada de acompanhamento da inserção do graduando no mercado
de trabalho;
J) procurar inserir suas demandas na programação de treinamento das novas empresas que
investem em sua modernização;
procurar intensificar a comunicação e cooperação intemorporativa. A instituição deve dar
início a esta firma de cooperação através de eventos abertos ao público inclusive, onde as experiências
serão comentadas, levando-se numa fase posterior à formalização da cooperação através da firmatura
dos protocolos pertinentes;
formar cadastros atualizados visando o contato ,futuro com os graduandos quando da
16 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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aplicação e finalização dos seus cursos;
organizar eventos de curta duração para reciclar aqueles graduandos e mantê-los em
contato com a instituição;
para a elaboração de material didático usado nos cursos, com características regionais,
deverá a instituição estabelecer cooperação com outras entidades tais como o SEBRAE ou a Universidade
do Amazonas, porque estes já possuem estrutura para produzir a custos compatíveis tal meterial
regionalizado;
para incrementar a divulgação interpessoal o SENAC-AM deve procurar incuhir no
cursando, através de uma programação apropriada, motivação para uma permanente divulgação, no seu
local de trabalho, de sua experiência com o SENAC;
procurar estabelecer critérios para afixação das despesas com publicidade;
desenvolver o hábito de avaliar metodicamente o potencial financeiro da instituição com
o apoio do Departamento Nacional ou de instituições paraestatais, tais como SE,BRAE ou Universidade
do Amazonas, ou ainda, através da consultoria gratuita dos bancos que operam o.fluxo de caixa do
órgão."
As principais ocorrências verificadas pela SECEX/AM, suas causas, efeitos e possíveis medidas
17.6.
saneadoras estão discriminadas a seguir:
Quadro de Ocorrências: Causas e Efeitos
SENAC/AM
OCORRÊNCIAS

EFEITOS

CAUSAS

POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS

ÁREA FIM

•

Tal lacuna cria urna área de
desconhecimento deníro do
planejamento do órgão, -.:, o que
é mais importante, o impede de
interpretar corretamente as
variáveis de custo-beneficio
autoà sua
necessárias
avaliação,
recursos Desconhecimento por parte do
com
Sistema de divulgação dos Divulgação
público-alvo que é fomiado
próprios,
obviamente
limitados
SENAC/AM
serviços
do
tanto pelos empregados quanto
às
dotações
do
órgão
federal.
restritos e de pouco alcance
pelos empregadores.
junto ao público alvo,
A política dos preços O desconhecimento do perfil
cobrados dos cursandos sem sócio-econômico real do
parâmetros de aferição, seja cursando,
com a capacidade de pagamento
do cursando seja com as
necessidades do órgão.

17 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc

avaliar a implantanção de
pesquisas pertinente às
condições dos cursandos, com
vistas ao conhecimento do seu
real perfil sócio-econômico e,
assim, obter parâmetros de
afizição de preços dos cursos a
serem oferecidos
estudar novas formas de
marketing direto que envolva
alunos ou ex-alunos no serviço
de divulgação da instituição,
bem como órgãos de assistência
aos trabalhadores, tendo em
de
ausência
a
vista
estas
com
relacionamento
entidades e, considerando que
da análise das sequências 3 e
14 (fls. 68 e 86), observa-se que
a principal iniciativa de
procurar o SENAC, ainda é dos
próprios alunos, não havendo
participação relevante de
entidades públicas voltadas para
o apoio ao trabalhador, sendo
mínima também a influência dos
colegas de trabalho,
desperdiçando-se assim, a
o.ortunidade da divulgação

santo'
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OCORRÊNCIAS

Critérios de seleção dos
interessados para os diversos
cursos ainda pendentes de
consolidação,

CAUSAS

Sobrecarga sobre a área Falhas na seleção do público
técnico-educacional que não específico para cada curso.
pode se desdobrar para cobrir
todas as demandas.

uma
de Provavelmente
número
Pequeno
entidades administração voltada para o
com
convênios
cumprimento dos objetivos
públicas ou privadas,
globais, sem condições de
foco
do
diversificação
administrativo,
Número reduzido de Idem.
em
organizadas
palestras
consórcio com outras entidades.
Seleção dos instrutores de Ausência de um cadastro, que
cada curso feita de forma esteja em permanente
atualização, para se definir um
assistemática.
perfil prévio do tipo de
profissional que se deseja.

Relatórios restritos e
relativamente deficientes de
avaliação da inserção dos
graduandos no mercado de
trabalho

Presença de fatores de
inibição e estrangulamento que
ameacem a expansão dos
serviços.

•

EFEITOS

oportunidades
de
Perda
excelentes para dividir-se o
custo com entidades públicas
com objetivos comuns.

Idem ibidem.

Sujeita o órgão a soluções
emergenciais, as quais são
mitigadas, compensatoriamente,
pelo regime de trabalho
celetista, que permite eventuais
correções sobre os erros da
seleção.
Pouca prática na execução deste Poucas infOrmações sobre este
grau de eficácia de relevante
acompanhamento.
importância, uma vez que este é
o fim maior da instituição.

Ausência de uma visão do Restrições de cunho financeiro
SENAC como vendedor de e material sujeitando o órgão às
serviços relevantes para o setor dotações federais.
terciário da região.

Ausência de relacionamento Trata-se do fenômeno nacional
com órgãos públicos de de constituição de ilhas
assistência aos desempregados. administrativas que operam sem
nenhuma comunicação entre si
para a troca de experiências,

Desperdício de recursos com
duplicidade de esforços e
aquisição de restrições
financeiras e operacionais que
poderiam ser evitadas,

Trata-se igualmente de um
fenômeno nacional, onde
praticamente nenhuma unidade
com fins educacionais procura
conservar os vínculos com os
seus graduandos.

A perda, perfeitamente evitável,
de uma base de apoio externa,
capaz de auxiliar material e
financeiramente a instituição,
assim como proporcionar um
feedback da eficácia de seus
cursos.

de
uma
Ausência
I())
coordenação que fortaleça os
vínculos dos alunos com a
entidade

18 . \\min-Imr_482\zarquivo\vo 01998 \55008197a.doc
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POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS
' boca a boca", tipo de
publicidade que guarda o maior
índice de retorno entre as
formas de propogai ida e
divulgação, segundo pesquisas
de mercado, e deixando-se de
utilizar o aluno como elemento
de divulgação de grande eficácia
e baixo custo.
Convênios com instituições
públicas para auxiliar na
metodologia de definição do
público de cada curso, tais
como IBGE, FIJA, etc.
Procurar inicialmente estruturar
encontros, seminários, painéis,
etc. multidisciplinares com
outras entidades públicas para
estabelecer-se urna linha
comum de atuação.
A falta da solução proposta no
item anterior é justamente a
falha reportada neste item.
Criar um cadastro de perfil dos
profissionais desejado:; para
cada área.

Estabelecer convênios. com
instituições congêneres tais
como o SENAI e SEBRA.E para
desenvolver uma metodologia
mais apurada de
acompanhamento da inserção
do graduando no mercado de
trabalho.
envidar esforços no sentido de
inserir suas demandas na
programação de treinamento das
novas empresas que investem
em sua modernização.
Intensificar a comunicação
intercorporativa, através de
eventos abertos ao público,
inclusive, onde as experiências
serão comentadas, levando-se,
numa fase posterior, á
formalização da cooperação por
meio da !Imatura dos
protocolos pertinentes.
Formar cadastros atualizados
visando o contato futuro com os
graduandos quando da aplicação
dos seus cursos; e
Organizar eventos de curta
duração para reciclar aqueles
graduandos e mantê-los em
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OCORRÊNCIAS

Os cursandos ainda não são
vistos pelo SENAC-AM, e,
porque não dizer, por qualquer
unidade de treinamento do país,
como elementos de divulgação
de grande eficácia e baixo custo.

POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS

EFEITOS

CAUSAS

Pouco vinculo entre o E um corolário do item anterior
empregador dos cursandos e a porquanto sem contato com o
graduando, obviamente a
instituição.
instituição estaria também sem
contato com o seu empregador.
Elaboração do material A provável necessidade de se
didático usado nos cursos sem padronizar o material em nível
nacional para a obtenção de
características regionais.
economias de escala.

Pouca divulgação no local
do trabalho dos cursandos.
Pouca utilização do cursando
para a divulgação no local de
trabalho.

do
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contato com a instituição.
Uma base de apoio externo Realizar visitas regulares e
restrita e extremamente organizadas aos empregadores
pela administração da
limitada,
instituição.
exemplos
da
de
Perda
problemática regional, que
poderiam compor os programas
daqueles cursos mais voltados
para a administração comercial,
tais como contabilidade ou
gerência comercial.
A ausência de um instrumento
capaz de divulgar a eficácia e as
vantagens do treinamento
profissional aplicado,

Atualizar o material didático,
acrescentando a ele
características regionais.

Incultir, através de uma
programação apropriada,
necessário orgulho pelo curso
realizado que leve o aluno a
uma permanente divulgação no
seu local de trabalho de sua
experiência com o SENAC.

ÁREA DE PESSOAL

•

vem
que
A ausência de um sistema de A dificuldade
avaliação de produtividade experimentando toda a
Administração Pública Federal
baseada em dados objetivos.
em estabelecer critérios de
produtividade para atividades
que não possuam fins
perfeitamente quantificáveis,
como se verifica na área
educacional.
Incompatibililidade entre a a) Ausência de uma definição
escolaridade do ocupante e o precisa dos requisitos técnicos
exigidos para o exercício dos
nível requerido pelo cargo.
cargos.
h) Ocupação dos cargos feita
sob pressões de demandas
inesperadas ou não planejadas,
pelos serviços.
Avaliação feita com fatores Idem em relação ao item
subordinados a uma avaliação anterior, porquanto tem-se a
ausência de um sistema de
subjetiva da chefia imediata,
avaliação de produtividade
baseado em dados quantitativos,
tais como produtividade por
pontuação, etc.
Ausência de um sistema de Trata-se de um corolário da
estímulos para a superação dos deficiência tratada no item
resultados obtidos nos períodos anterior,
anteriores
A causa mais visível seria a
visão interna da organização
como urna estrutura ou um
locus que apenas dá seguimento
aos processos previstos na
organização procedimental da
instituição.
da
burocrática
Ausência de cadastros mais Visão
19 . \\min-linr_482 \zarquivo\voto1998\55008197a.doc

A impossibilidade de se obter Iniciar com sistemas avaliativos
de produtividade mais simples,
avaliações mais objetivas
que independam de critérios
subjetivos, tais como homem
hora (h/h) ou homens dias
úteis (hdu) para cada tipo de
tarefa desenvolvida.

Instituir pré-requisitos mínimos
necessários á ocupação dos
cargos oferecidos,

Idem ibidem.

Sugerir que as chefias procurem
inicialmente critérios objetivos
baseados em métodos
quantitativos para as avaliações
de seus subordinados.

O desenvolvimento de uma Implantar um sistema de
visão burocrática por seus avaliação de produtividade
baseado em dados quantitativos,
agentes,
tais como produtividade por
pontuação e, posteriormente, em
uma segunda etapa implantar
sistemas mais sofisticados que
vinculem a sua eficácia e
produtividade ao desempenho
externo do seu público alvo.
a)

Desconhecimento

das Estruturar

cadastros

mais
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EFEITOS

CAUSAS

perfil distribuição de funções dentro potencialidades de seus agentes.
a
para
b) Desestímulos
seus da organização.
assunção de novos desafios
_profissionais por seus agentes.
A ausência de critérios Ausência de acompanhamento e Criação de lbcos de insatisfação
objetivos estabelecidos para a atualização dos perfis sociais e entre os seus agentes.
concessão das bolsas de estudo conseqüentes estágios de renda
dos seus servidores,
para os seus servidores,
atualizados sobre o
de
sócio-econômico
agentes.

dO "nági°
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POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS
atualizados sobre o perfil sócioeconômico de seus agentes.

,

um
de
Ausência
acompanhamento sistemático do
mercado local para:
a) definir-se a remuneração dos
agentes compatível com este
mercado local;
h) para mensurar-se a influência
da política salarial na
produtividade dos servidores,

Uma visão corporativa voltada
apenas para a satisfação de
demandas administrativas numa
rotina procedimental.

Ausência de um olhar externo
da organização sobre si própria,
necessário para implantar-se
processos de mudanças e
modernização administrativa,

descontinuidades
a
sobre
Inexistência de normas Desconhecimento
definidas para a cessão de alocação ideal, quantitativa ou administrativas pela cessão de
qualitativamente, dos recursos agentes imprescindíveis.
funcionários.
humanos
repercurssões negativas na
visão corporativa dos demais
agentes que podem ser
induzidos a concluir por
eventuais favorecimentos.

critérios
Estabelecer
quantitativos, mais objetivos,
para a definição do público
beneficiário das bolsas, com
base no número de filhos,
idades dos dependentes, renda
familiar, cargo ocupado, etc.
Realizar análises concomitantes
dos mercados de trabalho, cuias
conclusões podem servir de
estudos de casos para os
próprios cursos de gerência
comercial que a instituição
ministra, estabelecendo maior
relacionamento com órgãos
especializados neste
acompanhamento do mercado
tais como SEBRAE, FGV, etc.
definir um programa de
alocação de mão-de-obra que
otimize o que se espera da
distribuição dos agentes.

ÁREA FINANCEIRA

•

Divergências entre os
demonstrativos de aplicação de
recursos do PRONAM e
PLAMIC.
Ausência de critérios para a
fixação das despesas com
publicidade

de
uma
Inexistência
avaliação resumida quanto à
de
das fontes
formação
financiamento de atividades do
órgão, para a obtenção de um
planejamento mais eficaz.

a
manter
Procurar
as
entre
compatibilização
e
nacionais
informações
regionais.
Procurar consultorias de baixo
custo ou até mesmo gratuitas,
junto à Universidade do
Amazonas ou SEBRAE, para
desenvolver técnicas de
dimensionamento de mídia, com
o escopo de se obter a máxima
na
possível
repercussão
trabalhos
dos
divulgação
desenvolvidos.
Desenvolver o hábito de se
O
efeito
desta
deficiência
seria
a
Talvez a explicação estivesse na
o
metodicamente
avaliar
informativo
um
reduzida prática de se elaborar ausência de
da
financeiro
potencial
eficiente
para
o
planejamento
relatórios ou estudos de gestão e
instituição, mediante métodos
financeiro do órgão.
análise financeira,
eficazes desenvolvidos com o
Departamento
do
apoio
Nacional e de Instituições
públicas tais como SEBRAI:, ou
Universidade do Amazonas, ou
ainda, através da consultoria
gratuita dos bancos que operam

Consolidação deficiente entre os Desconhecimento sobre as
dados nacionais e os regionais. potencialidades econômicas e
financeiras para o público
externo.
A origem deste problema seria O efeito imediato e o pequeno
o desconhecimento das técnicas impacto na percepção pela
eficazes de divulgação de coletividade da importáncia do
trabalho realizado.
serviços de interesse público,
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POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS
o fluxo de caixa do órgão.

ÁREA DE PATRIMÔNIO E DE MATERIAL
Parcerias com instituições tais
como a Associação Comercial
ou Clube de Diretores Lojistas,
para a implantação de cursos
mais direcionados para as áreas
de gerências, haja vista a ótima
localização do imóvel ocioso.
__
provável
Sistema de ate& list para
seria
um
efeito
O
das
Não consolidação
Contratos com empresas
a contratação de
orientar
desperdício
por
duplicidade
de
diferentes para o mesmo informações internas;
de uma maneira
terceiros
esforços.
serviço
convergente,
e
racional
ausência de planejamento a
evitando-se duplicidade de
longo prazo das atividades de
contratados para serviços iguais.
manutenção e apoio.
Imóvel
ociosa.

•

com

utilização A causa estaria no planejamento O efeito imediato são receitas
dos serviços a serem ofertados perdidas em decorrência da
subutilização do patrimônio
no médio e longo prazo.
imobiliário,

A Diretora de Divisão, Dra. Fada M. Lacorte R. da Câmara, ao proceder a análise do Relatório
17. 7.
de Auditoria Operacional apresentado pela Equipe de Inspeção, entendeu que, das conclusões formuladas, a
redação das alíneas "a" e "b" do item VI, deveria ser a seguinte:
- avaliar a implantanção de pesquisas pertinentes às condições dos cursandos, com vistas
ao conhecimento do seu real perfil sócio-econômico e, assim, obter parâmetros de aferição de preços dos
cursos a serem oferecidos; e
estudar novas formas de marketing direto que envolva alunos ou ex-alunos, no serviço
de divulgação da instituição, bem como órgãos de assistência aos trabalhadores, tendo em vista a ausência de
relacionamento com estas entidades e, considerando que da análise das sequências 3 e 14 (fls. 68 e 86),
observa-se que a principal iniciativa de procurar o SENAC, ainda é dos próprios alunos, não havendo
participação relevante de entidades públicas voltadas para o apoio ao trabalhador, sendo mínima também a
influência dos colegas de trabalho, desperdiçando-se assim, a oportunidade da divulgação "boca a boca", tipo
de publicidade que guarda o maior índice de retorno entre as formas de propoganda e divulgação, segundo
pesquisas de mercado, e deixando-se de utilizar o aluno como elemento de divulgação de grande eficácia e
baixo custo.
Sugeriu, ainda, a referida Diretora que fossem formuladas as seguintes propostas ao
17.8
SENAC/AM:
avaliar a possibilidade de buscar a parceria com instituições públicas tais como IBGE e
FUA, para auxiliar na metodologia de definição do público de cada curso, tendo em vista que de acordo com
o relato, os critérios de seleção ainda não estão consolidados, talvez devido a uma sobrecarga na área técnicoeducacional,
considerar a possibilidade de celebração de convênios com instituições congêneres, com
a finalidade de desenvolver uma metodologia mais apurada de acompanhamento da inserção do graduando
no mercado de trabalho, considerando ser este o objetivo maior da instituição,
analisar criteriosamente o fato de que as despesas realizadas com pessoal e encargos
sociais neste exercício, representa 53,56% das despesas correntes e 51,19% das despesas realizadas, pois ainda
que a atividade prioritária do órgão seja a formação e capacitação profissional, pode ser um fator de alerta o
crescimento excessivo desse tipo de despesa Importante observar o seu crescimento em relação ao exercício
anterior,
examinar com critério a extrapolação de dotação orçamentária no elemento de despesa
"Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica", em R$ 23.797,01. Considerando que houve um superavit
orçamentário suficiente para cobrir o excesso, não houve problema, contudo, devem ser evitadas tais falhas
na execução financeira;
observar o fato de a arrecadação da receita ter apresentado uma redução em relação à
21 \ \min-lmr_482 Varquivo voto1998 55008197a.doc
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receita prevista, o que pode ser um indicador significativo de falha no planejamento da instituição.
Por último, a Secretária de Controle Externo Substituta, Dra. Nazaré S.G. Rosário Zuardi,
17.9.
sugere, ainda, que:
seja recomendado ao SENAC/AM que estude a possibilidade de vir a aferir receita de
outras fontes, de modo que detenhe recursos suficientes para melhorar seu desempenho operacional e
possibilitar a incorporação de novas tecnologias em seu modus operandi, exigência do atual cenário de
globalização;
seja o presente processo juntado às contas do SENAC/AM e que lhe seja encaminhado
cópia do Relatório de Auditoria, para conhecimento e adoção das providências, bem como à C1SET/MT, para
conhecimento
SENAC/ESTADO DO PARANÁ (TC- 550.081-97-6)
18.
A
estrutura do SENAC no Estado do Paraná, com sede em Curitiba, compreende o Conselho
18.1.
Regional e do Departamento Regional. Como órgão autônomo no que se refere à administração de seus
serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregaticias, conta com 20 (vinte) Unidades
Operativas (unidades escolares executoras do ensino profissionalizante), localizadas na Capital e principais
cidades do interior.
O quadro funcional é composto de 648 funcionários (situação em 31.03.97). Atua nas áreas
18.2
de administração, comunicação e artes, moda e beleza, idiomas, saúde, turismo e hotelaria, informática,
conservação e zeladoria, e presta também assessoria às empresas nas questões organizacionais, na implantação
de novas tecnologias e no treinamento de recursos humanos, sendo responsável pela organização e
manutenção de cursos práticos ou de qualificação para o comércio.
A atividade fim da entidade é desenvolvida por meio de 16 Centros de Desenvolvimento
18.3.
Profissionalizante - CDP's e 04 Unidades de Desenvolvimento Profissional - UDP's.
Durante os trabalhos de levantamento preliminar à presente auditoria operacional foram
18.4.
levantadas questões que ensejaram um aprofundamento das verificações procedidas pela Equipe. Transcrevo
a seguir tais questões:

SENAC:
a) Administração Regional do Paraná
Houve uma série de irregularidades naquela AR, acarretando, inclusive, em seJ/95, a
renúncia do então Presidente, Sr. Abrão José Melhem, que demandará a inclusão do regional na line de
execução do presente trabalho.
O Relatório de Inspeção do Conselho Fiscal/SENAC, datado de 13.11.95, revela as.
irregularidades a seguir comentadas.
Primeiramente, há vários núcleos de formação profissional no Estado com um diminuto
número de matriculas, revelando que muitos núcleos foram instalados pela Administração, sem levar em
consideração a relação volume/necessidade da população comerciária, nem observadas as
di.sponibilidades de recursos para construção, instalação e manutenção dos mesmos.
O citado Relatório acusa a inexistência de estudos apropriados para subsidiarem a escolha
de novos pontas de instalação de núcleos de formação profissional. O resultado desta política, que tem
sido questionada pelo Conselho Fiscal (CF) desde 1993, é a existência de vários núcleos
compro vadamente deficitários social e financeiramente.
Eis alguns exemplos:
7.3.5

LOCA LIDA
DE

DATA
P/LVAUGURAçÃo

.V° DE
MATRICULA

MÉDIA
P/MÊS

Balsa Nova

24/04/95

30

5

Lapa

25/07/95

O

O

Sahaudiu

04/11/93

77

3.5
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•

(.5

Iguaraçú

25/11/93

13

0,5

Bom
Sucesso

17/06/93

203

7

Maringá

07/06/93

O

O

Por segundo, foram detectadas irregularidades na área de pessoal, notadamente a cessão
de servidores (15) à Federação do Comércio/PR, sem ônus para o cessionário. Tendo em vista a grave
situação financeira daquela regional, o citado Relatório sugere o débito à referida Federação dos
salários e encargos correspondentes, cerca de R$ 26.000,00 mensais.
Na área de pessoal, outros fatos foram detectados:
de janeiro a outubro/95, 402 funcionários tiveram aumento salarial sem critério definido, devido à
inexistência de um plano de cargos e salários, acarretando um acréscimo na folha de pagamento de cerca
de R$ 50.000,00; e
verificou-se, ainda, a ocorrência de prestação de serviços por instrutores sem vínculo empregailcio, o
que vem acarretando prejuízos à regional, oriundos de decisões em questões trabalhistas."
A Secretaria de Controle Externo no Estado do Paraná procedeu a análise das questões
18.5.
levantadas no relatório preliminar, citadas anteriormente, a qual passo a transcrever com as respectivas
conclusões:

•

1. Existência de vários núcleos de formação profissional deficitários.
Verificação em auditoria — A existência de vários Núcleos de Formação Profissional em
municípios do interior do Estado vinha sendo questionada pelo Conselho Fiscal do SENAC desde 1993
pelo fato de serem deficitários social e financeiramente.
Os Núcleos são resultantes de contratas de comodato firmados entre a Administração
Regional do ,SENAC/PR e as Prefeituras Municipais. Por esse contrato a Prefeitura disponibiliza um
imóvel, quase sempre uma sala, além de equipamentos, mobiliário e todas as despesas de manutenção
do imóvel, visando "ao desenvolvimento de atividades de preparação de recursos humanos para o setor
de Comércio e Serviços, através de Programas de Formação Profissional, a serem implementadas pelo
SENAC/PR". O SENAC tem a responsabilidade de coordenar as atividades (cursos)„ selecionar e
remunerar os instrutores, efetuar e cobrar taxas de matrícula e expedir certificados aos concluintes.
A iniciativa, que aparentemente poderia parecer uma ótima atitude de descentralização das
ações do SENAC/PR, foi sempre criticada pelo Conselho Fiscal por seu cunho político, envolvendo
solenidade de inauguração com placa de bronze, e devido aos poucos resultados práticos. Por exemplo,
em 1993, dos 111 núcleos instalados, 46 não prestaram qualquer tipo de atendimento. Também foi
mencionado que, devido a enorme quantidade de núcleos existentes, 227 em dezembro de 1995, havia
dificuldade.s de controle para arrecadar matrículas e selecionar e remunerar instrutores.
Durante os trabalhos de auditoria pudemos constatar que em 1996 a produção em vários
Núcleos foi realmente muito baixa. Alguns Municípios realizaram apenas um curso com carga horária
de 20 a 40 horas.
A atual Administração do SENAC/PR vem desativando gradativamente estes Núcleos. Estão
sendo preservados apenas aqueles que têm atividades suficientes que justifiquem sua existência. Os
municípios sem sede fixa do SENAC, serão atendidos através de Unidades Móveis.
Conclusão - Entendemos que a desativação dos Núcleos de forma gradativa é um
procedimento correto pois envolve inclusive o convencimento do Prefeito Municipal da localidade.
2. Cessão de 15 servidores à Federação do Conzércio/PR, sem ônus para o cessionário.
Verificação em auditoria — Dos 15 servidores que estavam cedidos à Federação do
Comércio, 5 foram demilidos(D), 6 retornaram(R) ao SENA /PR e 4 permanecem lotados na Federação
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como podemos observar nos quadros a seguir:
LOTAÇÃO

EDSON POLY
EDECLEIA DE OLIVEIRA
ROSILDA ALMEIDA DE PAULA
REGINA A P F CARDOZO
HOLDEGAR7' BAUER
ANTONIO BENEDITO DE SIQUEIRA
BIRITA - HIGIDIO A GIACOIVIONI
DIVONIR DE .JESUS
RONALDO LOPES GARCIA
LIA REGINA S' R ALVES
LUCIANE CRISTINA GOUVEA

S'ECAD
PS GAB
COMAC
DEMITIDA
DEMITIDO
GMS
DEMITIDA
PS GAB
DEMITIDO
PS GAB
UED

NOME
ILKA NOGUEIRA PEDRON
MARCELO DOS SANTOS
SLVIONE DOS SANTOS VAZ
LUCIANE PROCHMANN COSTA

DEMISSÃO(D) RETORNO
(R)
02/01/96
R
01/01/97
02/12/96
D
23/02/96
D
08/04/96
03/03/97
D
16/12/96
16/01/97
D
16/12/96
01/11/96
D
01/04/97

ADMISSÃO

NOME

06/11/92
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
02/01/95
06/11/92
02/01/95
06/11/92
25/03/81
02/01/95

LOTAçÃo

ADMISSÃO

FEDERAÇÃO
EEDERAÇA0
FEDERAÇÃO
FEDERAÇÃO

02/01/95
02/01/95
02/05/95
02/01/95

CARGO ATUAL
ASSIST. ADM. K
ASSIST. TÉC. G
A (IX ADM. A
ASSIST. TÉC. C

SALÁRIO
FEV./97
2.263,000
1.547,000
548,000
1.057,000
5.415,000

Conclusão — É inadmissível, com a atual crise financeira provocada pela diminuição da
receita de contribuições advinda da Lei n° 9.317, de 05/12/96, art. 3 0, §-I' ('OU 06/12/90, que o
SENAC/PR remunere . funcionários que não lhes prestam serviços. Como estes funcionários não foram
admitidos por concurso público, e portanto não gozam de estabilidade, concluímos que a melhor opção
é o SENA ('/PR demiti-los, e a própria Federação contratá-los, se assim lhe convier.
3. De janeiro a outubro de 1995, 402 funcionários tiveram aumento salarial sem critério
definido, devido à inexistência de um plano de cargos e salários, acarretando um acréscimo na folha
de pagamento de cerca de R$ 50.000,00.

Verificamos que no período citado, na realidade foram
Verificação em auditoria beneficiados 432 empregados, e o acréscimo na folha de pagamento foi de R$ 140.033,84 (RS 76.105,35
de salários, acrescidos de 84% de encargos sociai.$), como mostrado no quadro a seguir:

RESOLUÇÃON °
04/95
18/95
37/95
46/95
58/95
74/95
90/95
106/95
116/95
136/95

DATA DA
-R E S' O L uçA O
17/01/95
13/02/95
27/03/95
25/04/95
23/05/95
26/06/95
31/07195
01/09/95
22/09/95
25/10/95

RETROATIVO A
01/01/95
01/02/95
01/03/95
01/04/95
01/05/95
01/06/95
01/07/95
01/08/95
01/09/95
01/10/95

N° DE EMPREGADOS
BENEFICIADOS
I'
41
34
103
37
109
49
11
27
9
432

ACRÉSCIMO 59LARIAL
(R$)
1.054,32
2.200,69
2.149,61
15.390,16
2.986,68
43.005,89
4.182,00
899,00
3.050,00
1.187,00
76.105,35

Observação: neste quadro não foram considerados os empregados horistas, ou seja, aqueles instrutores
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cujos contratos são estabelecidos por valores da hora-aula, já que não dispomos da carga horária
efetivamente trabalhada no período considerado.
Verificamos também que posteriormente, de novembro/95 a fevereiro/97, foram assinadas as
seguintes resoluções de reenquadramento:

RESOLUÇÃO N°

154/95
163/95
08/96
33/96
43/96
52/96
56/96
67/96
85/96
95/96
100/96
109/96
I I 7/96
123/96
05i97
19/97

DATA DA
RESOLUÇÃO
23/11/95
14/12/95
25/01/96
26/02/96
25/03/95
25/04/96
27/05/96
24/06/96
19/07/96
23/08/96
24/09/96
23/10/96
26/11/96
16/12/96
14/01/97
26/02/97

RETROATIVO A

01/11/95
01/12/95
01/01/96
01/02/96
01/03/96
01/04/96
01/05/96
01/06/96
01/07/96
01/08/96
01/09/96
01/10/96
01/11/96
01/12/96
01/01'97
01/02/97

N° DE
EMPREGADOS
BENEFICIADOS

ACRÉSCIMO
SALARIAL (RS)

7
6
23
21
20
17
21
20
12
14
39
20
6
11
3
2
242

960,00
313,00
3.868,00
5.804,00
2.491,00
4.043,00
5.425,00
1.532.00
1.075,00
2.392,00
5.744,00
3.373,00
1.186,00
2.100,00
45 7,00
401,00
41.164,00

De maneira geral, sobre estas Resoluções temos que:
as de n's 04/95 a 116/95 foram assinadas pelo Sr. Abraão José Melhem, ex-presidente do Conselho
Regional do SENAC/PR;
as de n"s 136/96 a 19/97 foram assinadas pelo Sr. Frederico Wiltemhurg, atual presidente do Conselho
Regional do SENA(/PR;
considerando-se o exercício de 1996, todos os funcionárias. foram beneficiados 1 ruma) vez;
não há critério definido: alguns empregados são beneficiados com 1 (uma) referência, outros com 2
(duas), outros com 3 (três), outros com mudança de cargo e outros com aumentos, mesmo estando na
última referência. Não há registros sobre o mérito ou necessidade dos reenquadramentos.
Conclusão — É necessário um plano de cargos e salários, para coibir abusos e tornar estes
aumentos transparentes.
O Sr. Luiz Fernando AI Gonçalves, Assessor da Administração Regional, foi designado para
elaborar o referido plano, cuja implantação ocorrerá no segundo semestre de 1997 e será integrado por:

política de recursos humanos;
provimento ao quadro de pessoal;
jornada de trabalho;
avaliação do potencial humano;
redução, atualização e descrição de cargos;
critérios para promoção;
• definição da estrutura salarial;
agrupamento de famílias ocupacionais e definição de linha de carreira;
benefícios;
25 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doe
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• transgressões disciplinares e penalidades.
4. Ocorrência de prestação de serviços por instrutores sem vínculo empregatício, o que vem
acarretando prejuízos à regional, oriundos de decisões em questões trabalhistas.
Verificação em auditoria — Realmente o número de prestadores de serviço no corpo docente
do SENAC/PR é muito grande. Todavia, até o término da auditoria não havia nenhuma ação trabalhista
em andamento. Verificamos que no relatório original do Conselho Fiscal (de onde foram extraídas as
irregularidades aqui comentadas), o que consta é que esta prática "poderá acarretar questões
trabalhistas''.
Ainda em auditoria, observamos que:
inexiste contrato formal entre os prestadores de serviço e o SENAC/PR;
eles são pagos através de documento interno denominado NO1A DE PAGAMENTO,
descontando-se IR e ISS;
não são recolhidos encargos sociais;
esta terceirização é feita para cumprir atividade-fim do SENAC/PR, que é, em última
análise, ministrar cursos;
em relação aos efetivas, existem 2 (dois) tipos de contratos: o chamado MEN,SALISIA que
é um salário fixo e o chamado HORISTA, pago por número de horas efetivamente
trabalhadas.
Mostraremos, a seguir, algum quadros:
Número de servidores do quadro efetivo em 31/12/96, segundo níveis funcionais
N° DE SERVIDORES
54
129
397
81
661

NÍVEIS
Corpo diretivo e gerencial
Apoio técnico
Apoio Administrativo
Corpo docente

Número de docentes que atuaram no SENAC/PR em 1996:

Corpo docente do quadro
Corpo docente - prestadores de
serviço

CURITIBA
37

INTERIOR
70

223

991

TOTAL
107
1.214
1.321

Análise dos Docentes do SENAC/CURITIBA em 1996 (valores em R$):

Tempo de
Contratação
Projessor
Mensalista
Professor
Horista

Valor médio
gasto no ano

Custo médio da
hora-aula
(incluídos os
encargos
sociais)

Valor médio
pago por hora
(I)

nó de horas
trabalhadas no
ano

6,35

2,11 3,68

36.300

245.794,56

(2) 6,77

8,23

4,25

5,54

18.935

225.249,46

0) 11,90

Valor máximo
pago por hora

Valor míni mo
pago por hora
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oi■

Profissor
Prestador de
S'etvis .. v

(50164
Âpienádo
u:

45.100

13,60

1,01

74,27

613.360,00

13,60

O valor médio pago por hora não é a média dos valores máximo e mínimo, mas a média de todos
os valores pagos aos professores.
Valor acrescido de 84% de encargos sociais
valor acrescido de 84% de encargos sociais e 16,67% de repouso semanal remunerado.
Pelos quadros, observamos que:
o quantitativo do corpo docente efetivo é muito pequeno em comparação aos outros níveis
(corpo diretivo, apoio técnico e administrativo);
o número de prestadores de serviço é 11 (onze) vezes maior que o número de docentes
efetivos;
a variação do valor pago aos prestadores de serviço é muito grande. Verificamos, na
auditoria, que inexiste padronização para o estabelecimento desse valor pago aos docentes.
Cada unidade do SENA ('/PR paga de maneira diferente: alguns proporcionalmente ao
número de matriculas efetivadas, outros pelo valor proposto pelo próprio docente, etc.;
se o prestador de serviço fosse contratado como horista, o SENA /PR teria ganho
financeiro, pois o custo médio por hora-aula do horista é R$ 11,90, enquanto que o custo
médio por hora-aula do prestador de serviço é R$ 13,60.

•

Conclusão — Ao contratar os docentes (prestadores de serviços) como HORISTAS ocorreria
unia economia financeira, assim como seriam evitadas futuras ações trabalhistas, haja vista que todos
os encargos sociais estariam sendo pagos corretamente. Assim sendo, entendemos que o SENACPR deva
contratar os docentes como MEN,SALISTAS ou HORISTAS, de acordo com a carga horária necessária."

Os pontos principais verificados no decorrer dos trabalhos de Auditoria Operacional estão
discriminados, juntamente com os abordados acima, na tabela a seguir
18.6.

OCORRÊNCIAS

CAUSAS

EFEITOS

POSSÍVEIS
MEDIDAS
SANEADORAS

Cessão de servidores à
Federação do Comércio/PR

Relacionamento
SENAC/PR
FEVAREJISTA.

o
a

Remuneração de funcionários
que não prestam serviços à
Instituição.

Demissão desses funcionários,
a seguir elencados: Ilka
Nogueira Pedron, Marcelo dos
Santos; Simone dos Santos
Vaz; e Luciane Prochmann
Co•zta

De janeiro a outubro de 1995,
402 funcionários tiveram
aumento salarial sem critério
definido

Inexistência de um plano de
cargos e salários,

Acréscimo na folha de
pagamento de cerca de R$
50.000,00.

Abster-se de reajustar salários
através de resoluções de
reenquadramento, até que seja
concluído e aprovado o plano
de cargos c salários.

Prestação de serviços por
vinculo
sem
instrutores
empregatício

Adoção de
incorreto.

procedimento

Prejuízos à regional, oriundos
de decisões em questões
trabalhistas.

docentes
os
Contratar
como
efetivamente
mensalistas ou horistas, de
acordo com a carga horária
necessária.

O SENAC não obtém nenhum

O ' 21 do art. 10 do Decreto-

pela

Manter uma relação comercial

entre
e

27 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc

Utilização

382
etenir

Sectetála

Tribunal de contas da União

10,

TC-550.081!97-6

benefício no relacionamento
com a FEVARE.TISTA.

lei n" 8.621, de 10 de janeiro
de 1946 estabelece que os
Presidentes dos Conselhos
Estaduais ou Regionais serão
os
entre
escolhidos
Federações
das
Presidentes
Sindicais dos grupos do
comércio.

FEVAREJISTA da estrutura
administrativa do SENAC,
comprometendo parte dos
recursos que poderiam estar
sendo utilizados na formação
profissional.

FEVAREJISTA,
a
com
fOrmalizando os atos através
de contratatos onde sejam
definidos direitos e obrigações
para as partes e as implicações
jurídicas do não cumprimento
de tais contratos.

Locação da metade do 70
andar do edificio localizado à
Rua André de Barros, 750,
descumprindo a cláusula
terceira do contrato, in verbis:
"A área ora locada destina-se
exclusivamente a serviço do
Locatário, o qual destinará o
móvel para o desenvolvimento
das ativadades administrativas
do SENAC".

Funcionamento, de forma
conjunta, da presidência do
SENAC e a Presidência da
FEVAREJISTA.

Economia de recursos.

Extinguir o contrato de
locação da metade do 7'
andar do edifício localiy.ado à
Rua André de Barros n" 750,
remanejando os setores ali
outros
para
localizados
andares do prédio.

despesas

pessoal
com
Despesas
provenientes de reajustes
. individuais de salários sem
qualquer critério,

Desequilíbrio financeiro, fato
que prejudica outras áreas,
principalmente ás relacionadas
com suas atividades fins,

Impor limites para as despesas
administrativas, priorizando as
despesas com a atividade-fim
da entidade.

Salários, principalmente dos
gerentes, encontram-se acima
dos valores de mercado,

Valores salariais atribuídos
sem critério.

pessoal
de
Pagamento
consome praticamente toda a
arrecadação compulsória.

Utilizar pesquisas para não
pagar salários acima dos
níveis de mercado e, além
disso, comparar regularmente
as tabelas de outras entidades,
como por exemplo SENAI e
SESC, principalmente no que
concerne às novas
contratações.

O SENAC/PR não tem
conhecimento exato quais as
empresas do comércio que
contribuem financeiramente
para o órgão.

de
forma
própria
A
recolhimento da contribuição
compulsória das empresas: o
INSS recolhe mensalmente os
valores das empresas, entregaos à Administração Nacional
do SENAC que por sua vez os
repassa à Regional, que só
toma conhecimento do valor
total recebido.

reais
as
Desconhece
necessidades das empresas
contribuintes,

Identificar, por intermédio de
sua área de Marketing, as
necessidades reais das
empresas contribuintes para
direcionar o planejamento e os
programas dos cursos.

Apresenta deficiências na
execução de seu próprio
serviço,

de
Coordenadoria
A
Planejamento- COPLAN, por
exemplo, recebe diversas
serem
para
informações
consolidadas e avaliadas. A
enorme quantidade destes
dados, aliada à falta de
padronização, acaba gerando
inúmeros relatórios que se
repetem.

Nem todas as informações
geradas têm utilidade,

procedimentos
Criar
específicos para as atividades
administrativas e dos diversos
CDP's, racionalizando tarefas,
por meio de algumas medidas
como utilização de formulário
padrão, compartilhamento de
informações entre os setores e
eliminação de tarefas em
duplicidade.

das
Evolução
administrativas,

•

C561"

Pienátio

SENAC/ESTADO DO MATO GROSSO (TC-425.057-97-6)
19
O SENAC/MT passa por mudanças em sua Estrutura Organizacional. Tais mudanças se devem
19.1.
à instalação de novos Centros de Formação Profissional, distribuídos por diversos municípios, bem como
ampliação e criação de novos setores administrativos. Existe atualmente um projeto de estrutura
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organizacional, aguardando aprovação por parte do Conselho Regional, transcrito a seguir:
Presidência
Direção Regional
Secretaria
Assessoria Jurídica
Assessoria de Planejamento
Assessoria de Recursos Humanos
- Divisão Administrativa
Secão de Pessoal
Seção de Material e Patrimônio
Seção de Manutenção
Divisão de Formação Profissional
Secretaria Geral de Ensino
Centros de Formação Profissional
CFP - José Pinto Freire/Cuiabá
CFP - Antonio D'Oliveira Santos/Cuiabá
CFP - Aurélio Candido da Costa/ Rondonópolis
CFP - Cesar Augusto Lasmar/Barra do Garças
CFP - João Olímpio de Oliveira/Nortelândia
CFP - Evaldo Jorge Leite/Colíder
CFP - Jamil Boutros Nadaf/São José do Rio Claro
CFP - Eurico Gaspar Dutra/Primaverado Leste
CFP - Nazan Rezek Filho/Alta Floresta
CFP - Elina de Almeida Campos/Várzea Grande
Ensino à Distância
Unidades Móveis
Divisão Financeira
. Seção de Orçamento e Custos
Seção de Contabilidade
Seção de Tesouraria
Seção de Controle e Cobrança
A Equipe de Auditoria verificou, no decorrer dos trabalhos de campo, pontos importantes,
19.2.
discriminados nas áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiais, Recursos Financeiros e o Produto: A
Formação e a Capacitação Profissional do Comerciário, os quais estão elencados na tabela abaixo.
RECURSOS HUMANOS

OCORRÊNCIAS

do
Descumprimento
disposto no inciso II do
artigo 37 da Constituição
Federal

CAUSAS

Provimento
empregos.

de

cargos

e

EFEITOS

POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS

em
resultar
Pode
e
pessoais
hivorecimentos
de
seleção
inadequada
servidores, com prejuízos para

Cumpra o disposto no inciso II
do artigo 37 da Constituição
Federal.

a acIministra No

Pagamento de valores
fixos e mensais, a titulo de
verba de representação,
em desacordo com o
disposto no artigo 53 do
Regimento Interno do

Não comprovação dos gastos
realizados e incidência de
descontos de Imposto de Renda.
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emprego, ou contrato de
Trabalho de qualquer natureza
que mantenham com o SENAC.

Cessão de 09 (nove)
servidores á Federação do
Comércio do Estado de
Mato Grosso, com ônus
para o SENAC/AR/MT,
sem amparo legal.

Prejuízo aos cofres da entidade

o ?mão
TC-550 081/97-6

Promova o retorno dos
servidores cedidos, com ônus, à
Federação do Comércio do
Estado de Mato Grosso:

RECURSOS MATERIAIS
e
os
mobiliário
O
do
equipamentos
SENAC/AR/MT não estão
etiquetados adequadamente.

de
número
Grande
sem
móveis/equipamentos
qualquer identificação.

à

qualquer
Inviabiliza
levantamento confiável, bem
como, não favorece, em tempo
hábil, adoção de medidas
contra estravios, furtos, etc.

Identifique adequadamente
mobiliário e equipamentos.

o

RECURSOS FINANCEIROS
Inobservância
dispositivos da
8.666/93.

dos
Lei n 1

Os procedimentos adotados
pelo SENAC/MT pautam-se na
Resolução SENAC n°601/90.

Possibilidade de ocorrência de
irregularidades que possam
resultar em danos financeiros ao
SENAC/MT.

Passe a adotar a Lei if 8.666/93
no tocante a seus processos
licitatórios e contratos
pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade,
compras, alienações e locações.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

é

Inexistência de sistemáticas
de avaliação voltadas para
as novas demandas do setor
terciario, bem como, para o
acompanhamento e medição
dos aspectos qualitativos e
respectivos impactos sobre a
qualidade dos serviços
prestados.

Dados coletados ao final dos
cursos, geralmente, não são
aproveitados para servirem de
base de acompanhamento e
planejamento da Instituição,

Impossibilidade de avaliar a
serviços
dos
qualidade
prestados.

sistemáticas
Estabeleça
adequadas para avaliar as novas
demandas do setor terciário e
acompanhar/medir os aspectos
qualitativos e respectivos
impactos sobre a qualidade dos
serviços prestados.

O Diretor da 3' Divisão Técnica, com aval do Secretário de Controle Externo, expediu o
19.3.
seguinte parecer, objetivando comentar e propor medidas adicionais às apresentadas pela equipe de auditoria:
"O Relatório de Auditoria menciona que a Administração Regional do SENAC em Mato Groso
não observa o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal (subitens 4.1.6 e 4. 1. 10. 1, fls. 223
e 225), razão pela qual propõe que se determine à entidade a observáncia do mencionado dispositivo
constitucional.
Para maior clareza trago à colação o ensinamento do administrativista Hely Lopes Meirelles
(in Direito Administrativo Brasileiro, 20" ed., São Paulo, 1995, p. 322), in verbis:
'O regime de pessoal das entidades parae.slatais é o dos empregados de empresas privadas,
ficam
sujeitos à CL I: às normas acidentárias e à Justiça Trabalhista (art. 114 da CF); não obstante,
sujeitos a concurso público, salvo para os cargos ou funções de confiança (art. 37, II)" (grifei)
Dessa forma, entendo ser pertinente a proposta insculpida no subitem 5.2a do Relatório de
Auditoria (fl. 235).
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385
Tribunal de Contas da União

C5ant°9

O en"
saci etátu

Men"
TC-550.081/97-6

Relativamente a cessão de servidores à Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso,
com ônus para o SENAC/AR/MT, ponho-me de acordo com a instrução (subitens 4. 1. 10.7 e 5.2h, lis. 225
e 235), visto que o Tribunal firmou entendimento de que a cessão de servidores a pessoas jurídicas de
direito privado, incluindo clubes e associações de servidores, só pode ser admitida mediante amparo de
legislação especifica (Decisão 387/91 - Plenário, Sessão de 27/11/91, Ata n°57/91).
O subitem 5.2b do Relatório de Auditoria (ff 236) propõe que o Tribunal determine ao
SENAC/AR/MT o cumprimento do disposto na Lei 8.666/93. A referida proposta encontra-se em
conformidade com o entendimento fixado por este Tribunal, quanto a submissão dos serviços sociais
autônomos à Lei de Licitações (Decisão n° 47/95 - Câmara, Sessão de 21/03/95, Ata no 08/95), in
verbis:
'deixar assente que, mesmo na vigência da Lei n°8.666/93, o entendimento desta Corte .fixa-se
no sentido da submissão dos serviços sociais' autônomos aos ditames do Estatuto de Licitações e
Contratos Admnistrativos'.
O Relatório de Auditoria registra que 'no Manual de Pessoal (do SENAC/AR/M1) está
contemplada a reclassificação de servidores, entendendo-se ai a ascenção do servidor a classe e cargo
superior àquele anteriormente ocupado' (subitem 4.1.6, fl. 223).
Impende notar que o disposto nos arts. 37, inciso II, e 48, inciso X, da Constituição Federal,
vedam a utilização do instituto da ascenção funcional, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal nas ADItis n°231, in Di de 13/11/92 e n°837-4, in DJ de 23/04/93 e desta Corte nas Decisões
n° 392/94 - Plenário, Sessão de 15/06/94, Ata n" 27/94 e 68/95 - Plenário, Sessão de 22/02/95, Ata n°
8/95. Dessa forma, entendo ser necessária a determinação à entidade que se abstenha de utilizar o
referido instituto.
Feitas estas considerações, ponho-me de acordo com as propostas indicadas no subitcm 5.2,
fls. 235/236, sugerindo, adicionalmente, que se determine:
ao SENA( /AR/MT, que se abstenha de utilizar o instituto da ascenção funcional, ante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal nas ADIns n°231, in D.I de 13/11/92 e n°837-4, in D.I
de 23/04/93 e desta Corte nas Decisões n°392/94 - Plenário, Sessão de 15/06/94, Ata n° 27/94 e n°
68/95 - Plenário, Sessão de 22/02/95, Ata n°8'95,' e
à CIS'ET/M7; que jaça constar no Relatório de Auditoria das contas de 1997, o
cumprimento, pelo SENAC/AR/MT, das determinações expedidas pelo Tribunal".

•

20.
20.1.
de:

SENAC/ ESTADO DO MARANHÃO (TC-350.207197-6)
A Administração Regional tem jurisdição em todo o território do Maranhão e se compõe
Conselho Regional (C.R) - órgão deliberativo, dirigido pelo presidente da Federação do

Comércio local;
Departamento Regional (D.R) - órgão executivo, que tem seu diretor designado pelo
Presidente do Conselho Regional
20.2.

Estabelece o Regulamento do SENAC:

"Ao Conselho Regional (CR) compete:
deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade
dos seus trabalhos;
fazer observar, no âmbito de sua jurisdição, as diretrizes gerais da ação do SENAC,
adaptando-as às peculiaridades regionais;
apresentar ao Conselho Nacional sugestões para o estabelecimento e alteração das
diretrizes gerais da ação do SENAC;
aprovar o programa de trabalho da Administração Regional;
jazer observar as normas gerais baixadas pelo Conselho Nacional para o plano de contas,
orçamento e prestação de contas;
aprovar o orçamento, suas retificações, a prestação de contas e o relatório da
3 1 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc
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Administração Regional, encaminhando-os à Administração Nacional, nos prazos fixados;
examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da Administração Regional;
autorizar as transferências e as suplementa ções de dotações- orçamentárias da
Administração Regional, submetendo a matéria às autoridades oficiais competentes, quando a alteração
for superior a 25% (vinte e cinco por cento) em qualquer verba;
aprovar as operações imobiliárias da Administração Regional;

e

•

J) estabelecer medidas de coordenação e amparo às iniciativas dos empregadores no
campo da aprendizagem comercial, inclusive pela concessão de subvenções e auxílios, que
observarão os princípios fixados em Resolução do Conselho Nacional;
1) aprovar o quadro de pessoal da Administração Regional, com os respectivos padrões
salariais, fixando as carreiras e os cargos isolados;
referendar os atos do Presidente do Conselho Regional, praticados sob essa
condição;
aprovar as instruções padrão para os concursos e referendar as admissões de
servidores e as designações para as funções de confiança e para os cargos de contrato especial;
estabelecer a importância destinada à representação do Presidente e fixar diárias
e ajuda de custo para seus membros, observando o disposto no § 1" do art. 8";
cumprir as Resoluções do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal e exercer as
jimções que lhe forem por eles delegadas;
autorizar convênios e acordos com a federação do comércio dirigente e com outras
entidades, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das signatárias, na
área territorial comum;
aplicar, a qualquer de seus membros, nas circunstâncias indicadas, o disposto na
SEÇÃO III, do Capítulo I, do Título III, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo
interessado, no prazo de 30 dias, para o Conselho Nacional;
aprovar seu regimento interno;
I) atender às deliberações do Conselho Nacional, encaminhadas pelo Departamento
Nacional, a cujos membros liwilitará o exercício das atribuições determinadas, prestando-lhes
informações ou fácultando-lhes o exame ou inspeção de todos os seus serviços, inclusive de
contabilidade;
acompanhar a administração do Departamento Regional, verificando, mensalmente,
os balancetes, o livro "Caixa", os extratos de contas bancárias, posição das disponibilidades
totais em relação às exigi bilidades, bem como a apropriação da receita na aplicação dos
duodécimos, e determinar as medidas que se fizerem necessárias para sanar quaisquer
irregularidades, inclusive representação ao Conselho Nacional;
aplicar multa ao empregador do comércio que não cumprir os dispositivos legais,
regulamentares ou regimentais;
x) interpretar, em primeira instância este Regimento, com recurso necessário ao
Conselho Nacional, que deverá ser encaminhado à este no prazo de 10(dez) dias.
- O Conselho Nacional reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
§
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus
membros.
ss. 2' - O Conselho Regional se instalará com a presença de 1/3 (um terço) de seus
membros, sendo necessário o comparecimento da maioria absoluta para as deliberações.
§ 3 0 - As decisões serão tomadas por maioria de sufrágios dos presentes, cabendo ao
Presidente o voto de qualidade nos empates verificados.
§ 4°- Qualquer membro do Conselho Regional poderá recorrer ao Conselho Nacional
se lhe forem negadas informações ou se lhe .for dificultado o exame da Administração Regional.
O recurso será encaminhado ao Presidente do Conselho Nacional, o qual assinalará o prazo de
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até I5(quinze) dias para o Presidente do Conselho Regional prestar as informações que julgar
necessárias.
§ 5°. O Presidente enviará, sob comprovante, a cada membro do Conselho Regional,
cópia da previsão orçamentária, da prestação de contas e do relatório, até 10(dez) dias antes da
reunião em que devam ser apreciados.
Compete ao Departamento Regional:
6.2.
a) executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do
SENAC na Administração Regional, atendido o disposto na letra "h" do art. 24;
h) elaborar e propor ao Conselho Regional o seu programa de trabalho, ouvindo,
previamente, quanto aos aspectos técnicos, o DN;
ministrar assistência ao Conselho Regional;
realizar inquéritos, estudos e pesquisas, diretamente ou através de outras
organizações, visando a facilitar a execução de seu programa de trabalho;
preparar e submeter ao Conselho Regional a proposta orçamentária, as propostas
de retificação dos orçamentos, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional;
j) executar o orçamento da Administração Regional;
programar e executar os demais serviços de administração geral da Administração
Regional e sugerir medidas tendentes à racionalização de seu sistema administrativo;
apresentar, mensalmente, ao Conselho Regional a posição financeira da
Administração Regional, discriminando os saldos de caixa e de cada banco, separadamente.
Art. 26 - O Diretor do Departamento Regional será nomeado pelo Presidente do
Conselho Regional, devendo recair a escolha em pessoa de nacionalidade brasileira, cultura
superior e comprovada idoneidade e experiência nas atividades relacionadas com o ensino.
§ 1 0 - O cargo de Diretor do Departamento Regional é de confiança do Presidente do
Conselho Regional e incompatível com o exercício de mandato em entidades relacionadas com
o ensino.
§ 2 0 - A dispensa do Diretor, mesmo quando voluntária, impõe a este a obrigação de
apresentar, ao Conselho Regional, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos
desde o primeiro dia do exercício em curso.
A estrutura organizacional SENAC/MA vigente é definida pelo seu Regimento Interno
7.
- aprovado pela Resolução SENAC n.°07/86 e pode ser observada pelo organograma abaixo:
Estrutura Organizacional

Conselho Regional
Presidência

Diretor
Regional
Secretaria
DR

Divisão
Administrativa

Assessoria
Técnica

Divisão Formação
Profissional

Divisão
Financeira

— Seção de
— Seção de Pessoal — CFP/São Luis
Contabilidade
— Seção de Material — CFP/Imperatriz
— Tesouraria
— CFP/Bacabal
— Serviços Gerais
— CFP/Caxias
— CFP/Santa Inês
— Unidades Móveis
— Ensino a Distância
— Restaurante Escola
— Seção Técnica
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O critério de departamentalização utilizado na estrutura organizacional do
8.
Departamento Regional foi "por fimção", sendo contempladas as Divisões Administrativa, de
Formação Profissional e Financeira.
Cabe à Divisão de Formação Profissional, que é o órgão de atividade fim do
8. I .
Departamento Regional, a responsabilidade pelo ensino profissionalizante no Estado do
Maranhão, desenvolvido através das Modalidades Operativas - Centro de Formação Profissional,
Unidades Móveis e Ensino à Distância, abaixo definidas:
Centro de Formação Profissional é o estabelecimento de ensino com estrutura fixa
8. 1 . 1.
onde são realizados os cursos, podendo ser próprio ou de terceiros. O aluno é que se dirige ao
Centro para participar dos cursos que são oferecidos.
Unidades Móveis são ações planejadas a partir dos objetivos propostos pela clientela
8.1.2.
visando atender às suas necessidades e aspirações na área de capacitação profissional. Esta
clientela normalmente abrange empresas e órgãos comunitários. Nesta modalidade são utilizadas
as instalações do órgão solicitante e é o instrutor que se desloca até o local onde será realizado
o curso.
Ensino à Distância é uma alternativa educacional, onde o aluno é quem gerencia seu
6. 1 .3.
próprio estudo. É ele quem decide quando, quanto e como vai estudar. O aluno não freqüenta a
sala de aula. Ele estuda sozinho, sem a presença física de um professor a seu lado. A orientação
é fOrnecida através do material didático, elaborado para este fim e através do acompanhamento
que é dado ao aluno para o esclarecimento de dúvidas e superação de dificuldades."
A SECEX/MA observou vários pontos que no seu entender merecem aperfeiçoamento/correção
20 3
por parte do SENAC/MA, visando um melhor desempenho de suas atividades naquele Estado. Discriminamos,
a seguir, esses pontos, por área, com as respectivas propostas de encaminhamento:
RECURSOS HUMANOS
OCORRÊNCIAS

CAUSAS

EFEITOS

POSSÍVEIS MEDIDAS
SANEADORAS

Provimento para o cargo
Profissional
de
Administrativo realizado
sem a observância da
classificação final .

Resultado final não condiz com
o quadro de apuração.

Frustação dos participantes do
processo seletivo,

Determinar a observância de
processo seletivo público para
ingresso de pesssoal em seu
Quadro, obedecida a ordem de
classificação, em consonância
com o que dispõe o art. 37,
inciso II da Constituição
Federal, tendo em vista a
rutlire72 cins a-c:11~s

•

lu. gre .

Admissão de servidores
durante o período da
a
sem
auditoria,
divulgação interna ou
externa da existência de
vagas,

pelo
utilizados
Critérios
SENAC/MA para provimento
dos cargos não são uniformes ou
faltando,
definidos,
bem
inclusive, transparência quanto
à sua divulgação aos próprios
servidores,

dos
Desconhecimento
próprios servidores sobre a
intenção da Instituição de
ampliar a lotação do cargo.

Determinar a ampla divulgação
de processo seletivo para
cargos,
de
provimento
especificando critérios, números
de vagas oferecidas e a ordem
de classificação dos candidatos,
aos quais deve ser garantido o
direito à revisão dos testes;

O Departamento Regional
o
utilizado
tem
instrumento da prop -essão
horizontal para promover

A progressão horizontal é
concedida em caráter automático
a todo servidor do Quadro de
Pessoal que completar o

Muitos servidores sentem-se
lesados e injustiçados por não
terem como recorrer aos seus
direitos.

Determinar que a progressão
horizontal, prevista no item 5.5,
I, letra "a", da Sistemática de
Cargos e Salários vigente, seja
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concedida exclusivamente em
caráter automático, pelo decurso
do tempo de serviço ali
estabelecido, a todo servidor
que fizer jus à mesma e nunca
como mecanismo de promoção
por merecimento;

por

interstício de 03 (três) anos de
efetivo exercício em suas
funções.

reclassificado
Servidor
perdendo todos os triênios
adquiridos por tempo de
serviço

A Sistemática de Cargos e
Salários do SENAC/MA, em
seu item 5.5, I, letra "d"
estabelece que o servidor
beneficiado por uma promoção
vertical ou reclassificação, não
terá seu interticio interrompido,

Tratamento desigual por parte
do SENAC/MA ; contrariando
a Sistemática de Cargos e
Salários,

Determinar a observância do
item 5.5., I, letra "d" da
Sistemática de Cargos e Salários
vigente quanto a não interrupção
do interstício do servidor que for
beneficiado por promoção
vertical ou reclassificação;

função
de
Desvio
ao
quanto
detectado
Benedito
servidor
Rodrigues

Tal servidor, admitido em 1986,
no cargo de servente e
reclassificado em 1990 para o
cargo de auxiliar de serviços
gerais, com lotação na Seção de
Reprografia, tem atuado como
chefe do referido setor, de "fato"
mas não de "direito".

Há 07 (sete) anos vem
setor,
pelo
respondendo
inclusive assinando
documentos sem perceber a
remuneração correspondente
ao cargo.

imediata
a
Determinar
adequação do enquadramento do
servidor Benedito Rodrigues,
que responde há 07 (sete) anos
pelo Cargo de Encarregado de
Reprografia, percebendo
remuneração de Auxiliar de
Serviços Gerais;

O servidor Euclides Bruno
Diniz, contratado em
01/02/94 para executar
funções
algumas
especificas, por prazo
determinado, foi mantido
na Instituição após o fim
da vigência do contrato.

Necessidade
Regional de
técnico.

Diretoria
da
assessoramento

e
irregular
Situação
aproveitamento inadequado,

imediata
a
Determinar
adequação do enquadramento do
servidor Euclides Bruno Diniz,
tendo em vista que a
prorrogação do contrato que
respaldou seu ingresso na
Instituição ocorreu de forma
irregular, sem formalização do
instrumento adequado e sem a
especificação do cargo

Sistemática de Cargos e
Salários do SENAC/MA
desatualizada.

Constantes mudanças desde sua
criação que ocorreu no ano de
1986.

Procedimentos na área de
pessoal que não atendem as
necessidades atuais.

Recomendar a revisão em
caráter de urgência da atual
Sistemática de Carus e
Salários, com base em estudo
prévio das necessidades, tendo
em vista as sucessivas
modificações ocorridas desde a
sua implantação, em 1986;

do

Várias modificações foram
introduzidas em sua estrutura.

Não atende às necessidades da
Instituição,

Recomendar a revisão em
caráter de urgência do atual
Regimento Interno, urna vez que
ele não atende às necessidades
da Instituição, em decorrência
das modificações que foram
introduzidas na sua estrutura;

Admissão de servidor sem
obedecer a classsificação
da estrutura de pessoal.

Desobediência ao processo
normal de classificação,

Surgimento de situações
anômalas e injustas.

Recomendar que o ingresso de
servidores do Quadro de Pessoal
ocorra sempre no cargo de
menor classificação da estrutura,
de modo a propiciar o
desenvolvimento na carreira e o
auto-estímulo;

Subjetividade na avaliação
por mérito quando da

Falta de uma política de mérito.

são
servidores
Alguns
promovidos ou agraciados

servidores
merecimento.

Regimento Interno
SENAC/MA
desatualizado.
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com mais frequência que os
outros.

efetuadas as promoções por
mérito, definindo objetivamente
os critérios que serão adotados,
dando-se divulgação a esses
critérios a todos os servidores;

um
de
Inexistência
Programa sistemático de
capacitação profissional
dos servidores,

Os intrutores do SENAC/MA
estão preocupados e desejosos
de aumentar sua eficiência a
nível operacional, de forma a
assegurar a otimização dos
resultados ante as constantes e
rápidas mudanças tecnológica e
as demandas do mercado.

A falta de programa de
atualização de reciclagem, de
novos
de
aprendizagem
novas
e
conhecimentos
técnicas, assim como de
desenvolvimento de novas
habilidades é bastante sentida
pela força de trabalho da
Instituição.

Recomendar que elabore um
programa sistemático de
capacitação profissional de seus
servidores, com base em
avaliação das necessidades
detectadas, com especial ênfase
ao segmento de instrutores,
sejam estes efetivos ou não;

Preenchimento inadequado
dos cargos vagos nas
diversas unidades que
compõem a estrutura
formal do Órgão.

Os critérios utilizados não são
uniformes ou bem definidos,

Provimento inadequado, não
atendendo às necessidades da
Instituição,

Remendar que atente ao prover
os cargos vagos nas diversas
unidades que compõem a
estrutura formal do Órgão, para
o nível de qualificação
profissional requerido. tendo em
vista as atribuições conferidas a
cada urna delas pelo Regimento
Interno, evitando que as
inadequações comprometam o
bom desempenho da Instituição;

A Assessoria Técnica
conta de fato apenas com
um servidor atuando em
consonância com os seus
objetivos. O outro servidor
atua mais voltado no
auxilio direto do DiretorRegional em atividades
diversas.

Lotação inadequada de servidor.

Descaracterização
objetivos da Assessoria.

dos

Recomendar que seja revista em
níveis quantitativo e qualitativo,
a força de trabalho alocada na
Assessoria Técnica e na
Diretoria de Formação
Profissional e suas respectivas
atribuições, com sugestão para
que seja criada urna Assessoria
de Apoio para a DFP, tendo em
vista a amplitude de sua
competência, visando dotá-la
dos meios necessários para um
melhor acompanhamento e
unidades
das
supervisão
localizadas no interior do
Estado;

RECURSOS MATERIAIS
Sala alugada da Federação
do Comércio do Estado
sem necessidade real,

Realização

de serviços

O presidente da Federação do
nesta
ocupa
Comércio
a
também,
condição,
presidência dos Conselhos
Regionais do SESC e SENAC e
o Conselho reúne-se apenas
uma vez por mês e o
de
dispõe
SENAC/MA
instalações próprias,

O

contrato

respectivo
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Despesa desnecessária.

Determinar a revisão do
contrato de aluguel de uma sala
da Federação do Comércio do
Estado para funcionamento da
Conselho
do
Presidência
Regional, tendo em vista o
caráter antieconômico do
referido instrumento, urna vez
que a Instituição dispõe de
instalações próprias e amplas,
que poderão ser
disponibilizadas para este fim;

Desobediência aos

Determinar a observância do
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não
extraordinários
contrato
previstos no
original e seus aditivos,

extinguiu-se em 31/05/96 (TP
05/95-DN), data em que foi
assinado o termo de
recebimento provisório da obra
embora alguns serviços ainda
estivessem inconclusos e só
encerrariam em 03/07/96.

termos do Edital.

art. 60, parágrafo único, da Lei
rf 8.666/93, quanto à
necessidade de formalização,
através de aditivos, de
todos
e
contratação
de
quaisquer serviços adicionais:

Realização de serviços
não
extraordinários
contrato
no
previstos
original c seus aditivos,

O contrato respectivo extinguise em 31/05/96 (TP 05/95DN), data em que foi assinado o
termo de recebimento
provisório da obra, embora
ainda
serviços
alguns
estivessem inconclusos e só
encerrariam em 03/0796.

Extrapolação dos percentuais
de acréscimos permitidos.

Determine que atente, nos
aditamentos contratuais, ao
disposto no art. 65, parágrafo
21, da Lei n°8.666/93, evitando
extrapolar os percentuais de
acréscimos permitidos:

Assinatura de termo de
recebimento provisório da
obra sem que ela estivesse
concluída.

O contrato respectivo extinguise em 31/05/96, data em que o
assinado o referido termo.

Transgressão à Lei ri" 8.666/93.

Determine que abstenha-se de
assinar termos de recebimento
provisório de obras, sem que
elas estejam completamente
concluídas, consoante o que
estabelece o art. 73, da Lei n"
8.666/93;

Falha no planejamento
relacionado com a
aquisição de equipamentos
de informática,

foram
equipamentos
Os
adquiridos sem que houvessem
instalações físicas previamente
preparadas para recebê-los,

Espaço fisico e instalações
inadequados,

Determine que, ao adquirir
equipamentos financiados por
meio do PRONAM, atewe para
a necessidade de existência
prévia de área física e
instalações adequadas para
colocação desses equipamentos,
em cumprimento ao art. 31 da
Resolução SENAC n" 630/92,
abstendo-se de incluir nos
ao
submetidos
projetos
Departamento Nacional layouts que não representem
instalações de fato existentes;

da
Precariedade
instalações físicas dos
Centros de Formação
Profissional de Caxias e
Santa Inês.

O SENAC não tem ampliado ou
melhorado substancialmente as
instalações em virtude de não
serem de sua propriedade e, por
outro lado, não tem procurado
dotar esses Centros de
instalações próprias apesar de
já atuar nesses municípios há
bastante tempo.

das
Comprometimento
atividades fim e meio daquele
Centro.

Recomendar que priorize a
construção de sede própria para
os Centros de Formação
Profissional de Caixas e Santa
Inês, tendo em vista a
precariedade das instalações
que têm comprometido o
suas
de
desenvolvimento
atividades;

O restaurante-escola, sob
vista
de
ponto
o
empresarial, é uma
unidade muito hem dotada
em termos de instalação e
equipamentos, mas com
deficiências do ponto de
vista pedagógico.

O restaurante-escola só dispõe
de duas salas de aula
convencionais e urna cozinha
industrial para onde são
deslocados os alunos na
segunda fase do treinamento.

Este reduzido espaço para a
realização de cursos constitui
um dos obstáculos apontados
pela Coordenação Pedagógica
do restaurante-escola para
melhorar as suas estatísticas de
produção, as quais são
extremamente modestas.

Recomendar que estude meios
de expandir as atividades
pedagógicas do Restauranteinclusive
Escola,
disponibilizando mais espaço
para o desenvolvimento destas,
se for o caso;

Falta de planejamento
adequado das obras e das
aquisições.

Um exemplo disso são as obras
de reforma e ampliação do
CFP/São Luís, que foram
licitadas sem houvesse prévio

Comprometimento
desempenho do órgão.

do

Recomendar que haja uni
planejamento adequado das
obras e serviços contratados, de
forma a evitar alterações e
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indefinições no decurso dessas
obras, que propiciem atrasos
nos eronogramas de execução,
resultando em prejuízo para o
desenvolvimento das atividades
do órgão;

detalhamento de todos os
elementos do projeto, sem
mencionar as modificações que
o próprio projeto sofreu em
função de redefinições quanto
ao uso do espaço físico.
Falta de planejamento
adequado quando da
aquisição de equipamentos
de informática, deixando
de observar as suas
especificações.

35
de
Aquisição
microcomputadores, padrão
486, destinados a equipar novos
laboratórios e a informatizar as
atividades administrativas,
quando o mercado já oferecia
processadores Pentium mais
adequados para a adoção de
softwares de última geração.

Acelerada obsolescência dos
equipamentos.

Recomendar que haja um
planejamento adequado das
aquisições de equipamentos,
especialmente na área de
cuias
informática,
especificações devem ser
definidas levando em conta o
desenvolvimento tecnológico
nesta área, de modo a evitar a
rápida obsolescência dessas
máquinas;

Os Centros de Formação
do interior do Estado
dispõe de equipamentos,
as
principalmente
máquinas datilográficas,
com 10 a 20 anos de
utilização

Atualização dos equipamentos.

Manutenção dos equipamentos
torna-se onerosa, além de
frequentes
ocasionar
transtornos ao longo dos cursos.

Recomendar que seja estudada
a possibilidade de substituição
das máquinas de datilografia
que apresentam tempo de uso
próximo ou superior a 20 anos,
tendo em vista os elevados
custos de manutenção desses
equipamentos e o
das
comprometimento
atividades pedagógicas em
função dos frequentes defeitos:

Em alguns Centros de
Formação, a exemplo de
Santa Inês e de Caxias, as
acomodações
tem
administrativas
e
exígua
dimensão
apresentam-se
insuficientemente
mobiliadas, sem aparelho
de ar condicionado e não
há sala específica para
dos
acomodação
instrutores.

Apesar desse quadro de
carências o SENAC/MA tem
direcionado os investimentos
setores,
outros
para
demonstrando não ser sua
prioridade atual a solução dos
problemas de infraestrutura
dessas unidades.

e
inadequado
Ambiente
das
comprometimento
atividades da Instituição.

Recomendar que coloque à
disposição dos Centros de
Formação Profissional, em
tempo hábil, os materiais e
equipamentos necessários a
suas
de
realização
evitando
programações,
que
improvisações
comprometam a qualidade dos
cursos oferecidos, ocasionando
desmotivação de insirutores e
alunos;

RECURSOS FINANCEIROS
Processamento
das
informatizado
informações contábeis e
financeiras é bastante
à
deficiente
quanto
emissão de relatórios de
natureza gerencial.

Tais informações não são
agregadas de modo a fornecer
uma visão comparativa dos
gastos efetuados pelas diversas
unidades, a cada mês e ao final
do exercício. Essas informações,
dados de
com
cruzadas
atendimento e complementadas
com análises das necessidades
do mercado de trabalho
poderiam subsidiar decisões
estratégicas quanto à otimização
da aplicação dos escassos
recursos do Órgão.
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Fonte de dados deficiente,
acarretando acompanhamento
gerencial inadequado,

procure
que
Recomende
efetivamente acompanhar de
as
sistemática
forma
tendências
e
necessidades
evolutivas do mercado de
trabalho local, mediante a
e
estudos
de
realização
pesquisas junto aos usuários e
empresas, com vistas a subsidiar
suas
de
o planejamento
atividades:
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da

Determinar que abstenha-se de
sobre
conceder
descontos
faturados
pelo
serviços
Restaurante-Escola, tendo em
vista que tal prática caracteriza
evasão de receita e a unidade
vem apresentando déficits
operacionais;

evasão

de

Determinar que reveja os
à
quanto
procedimentos
arrecadação de taxas de
inscrição cobradas dos usuários,
de modo a instituir controles
mais eficientes e a e..itar a
evasão de receitas oriundas
desta fonte:

Não há elementos que permitam
cruzar a informação contábil e
extra-contábil. Isto porque todos
os lançamentos de crédito
decorrentes de recebimento de
taxas e matrículas dos CRS do
interior são feitos em uma única
conta-corrente de movimento,
em Agência do Banco em São
Luís/MA, sendo impossível
conhecer-se a origem desses
créditos.

A Instituição não dispie de
meios para realizar
acompanhamento da receita
oriunda de cada uma de suas
unidades operativas no interior
e, portanto, não pode detectar
eventuais desvios que possam
ocorrer nesse setor.

Recomendar que sejam revistos
os procedimentos adotados para
a contabilização das receitas
oriundas de taxas e matriculas,
arrecadadas no interior,
objetivando conhecer-lhes a
origem, de modo que a
Instituição possa ter
informações precisas sobre as
receitas advindas de cada uma
das suas unidades operativas;

Processamento
das
informatizado
informações contábeis e
financeiras é bastante
à
quanto
deficiente
emissão de relatórios de
natureza gerencial

Tais informações não são
agregadas de modo a fornecer
uma visão comparativa dos
gastos efetuados pelas diversas
unidades, a cada mês e ao final
do exercício.

dessas
cruzamento
O
informações com dados de
atendimento e
complementadas com análises
das necessidades do mercado
de trabalho poderiam
subsidiar decisões estratégicas
quanto à otimização da
escassos
dos
aplicação
recursos do órgão.

sejam
que
Recomendar
mudanças
implementadas
urgentes no processamento
informatizado dos dados
contábeis, de modo a permitir a
emissão sistemática de relatórios
de natureza gerencial, onde
sejam cruzadas informações
contábeis, de diversas naturezas,
entre si e com os dados de
produção, submetendo-os a
Conselho
do
apreciação
Regional;

Falta de contabilização
adequada das taxas de
de
serviços
embelezamento (corte de
tintura,
cabelo,
permanentes, manicura,
etc) realizados como
prática pelos alunos dos
cursos de moda e beleza
do Centro de Formação
Profissional de Imperatriz.

As taxas arrecadadas no CFP de
são
Imperatriz/MA
individualizadas e em virtude de
serem depositadas em conta
corrente que movimenta
recursos de diversas origens,
acabam sendo contabilizadas
como "taxas e matrículas".

Compromete a fidedignidade
dos demonstrativos contábeis
classificar
ao
pois
inadequadamente a receita
induz a equívocos e avaliações
enganosas.

Recomendar que sejam adotadas
medidas necessárias com vista a
correta classificação contábil
das taxas arrecadadas no salão
de beleza do Centro de
de
Profissional
Formação
Imperatriz:

Ocorrência de descontos
concedidos em taxas de
matrículas assim como em
serviços do restaurante.

Em reunião ordinária ocorrida
em 20/05/94 o Conselho
Regional deliberou que, quando
a realização de um determinado
curso fosse de interesse da
instituição, seria dispensada a
taxa integral para os servidores
e de 50% de seu valor quando
não ficasse caracterizado tal
interesse. Não houve qualquer
referência a possíveis descontos
em serviços do restaurante.

de
Evasão
instituição,

Fragilidade nos controles
exitentes de arrecadação
de taxas e matrículas dos
usuários.

Um exemplo disso é a
sistemática em prática em São
envolve
que
Luis/MA
procedimentos de verificação
trabalhosos,
e
ineficientes
sobrecarregando as tarefas, por
si só avolumadas, dos servidores
lotados na Secretaria de
Atendimento Escolar.

Possibilita
receitas.

na
Descontrole
contabilização das receitas
oriundas de taxas e
matrículas arrecadadas no
interior

•

•
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unidades
Algumas
operativas absorvem um
volume siginilicativo de
sua
para
recursos
enquanto
manutenção,
são
outras
insuficientemente dotadas.

Os valores que aparecem
unidades
às
alocados
orçamentárias referem-se a
despesas relativas ao seu
compreendendo
custeio,
pessoal
com
despesas
técnico,
e
administrativo
materiais de consumo, etc. Não
se incluem aí os gastos diretos
como
tais
cursos,
com
pagamento de instrutores e
materiais utilizados, que são
contabilizados em atividade de
preparação de mão-de-obra.

Má distribuição dos
recursos disponíveis.

dos

Recomendar que selamrevistos
os critérios para alocaçíio dos
recursos, submetendo-os à
Conselho
apreciação
do
Regional, tendo em vista as
distorções constatadas em sua
distribuição entre as diversas
unidades orçamentárias e a
ausência de uma adequada
relação
da
aferição
procurando
custo/beneficio,
incrementar o percentual de
recursos aplicados diretamente
na preparação de mão-de-obra;

Alto custo de manutenção
do restaurante-escola.

Seu funcionamento é dificitário.

Comprometimento
atividades fins do órgão.

das

Recomendar que estude meios
de tornar auto-suficiente o
Restaurante-Escola, no que
concerne às suas atividades
tipicamente empresariais, de
modo que sejam subsidiadas
apenas as atividades
pedagógicas;

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Excessiva centralização da
tomada de decisões

Fragilidade da função
planejamento do órgão.

de

Inibe o desenvolvimento de um
processo de reflexão crítica
atividades
as
sobre
pedagógicas.

Recomendar que haja uma
maior descentralização das
decisões administrativas, para
as chefias locais e do interior,
criando mecanismos de controle
e supervisão adequados, que
propiciem o acompanhamento
sistemático por parte da
Direção Geral e sua intervenção
quando necessária;

de
Ausência
acompanhamento
das
sistemático
necessidades e tendências
evolutivas do mercado de
trabalho local mediante a
realização de estudos e
pesquisas junto ao público
usuário e as empresas.

Fragilidade da função de
planejamento da Instituição,

Desatualização relacionada com
as tendências de mercado.

Recomende que efetue ajustes
permanentes na oferta de cursos
para adaptá-la às necessidades
e expectativas da demanda;

metas
físicas
As
estabelecidas nos PAARs
não têm correspondência
com objetivos claramente
traçados para a formação
profissional, com a
definição de metas de
atendimento por áreas de
formação ou até por
cursos específicos.

O detalhamento das metas
fisicas é feito apenas em nível
de unidades operativas.

Não retratam a real expectativa
das atividades fins do órgão.

Recomende que sejam revistos
os procedimentos para a
elaboração dos Planos de Ação
Anuais da Administração
Regional - PAAR, de modo que
possam expressar a real
expectativa da demanda, e que
o seu nível de detalhamento
permita o confronto entre as
metas programadas e
realizadas;

A programação anual de
cursos constitui um rol

As metas qualitativas por sua
vez, constituem mero enunciado

Planejamento inadequado.

Recomende que elabore a
progamação anual de cursos de
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um
haja
que
forma
encadeamento cem as metas
quantitativas estabelecidas no
PAAR;

enunciativo de cursos, sem
metas tisicas de
atendimento pré-definidas,
a partir do qual são
as
detalhadas
programações a serem
cada
em
executadas
bimestre.

de intenções sem detalhamento,
inclusive quantificado, das
atividades e projetos a serem
implementados para concretizalas.

uma
de
Ausência
estratégia de divulgação
dos serviços oferecidos
potenciais
aos
junto
usuários

A divulgação por intermédio de
material jornalístico por si só é
insuficiente por além de
superficial não enseja o feedback que o contato direto com
potenciais usuários permitiria,

Os diversos segmentos sociais
não são alcançados pelos
pelo
oferecidos
serviços
SENAC/MA.

Recomende que procure adotar
urna estratégia de divulgação
mais efetiva dos seus serviços
junto aos potenciais usuários,
que contemple contatos diretos
e permanentes com os
diferentes segmentos sociais e
arealização de eventos como
seminários e debates para
discutir a expectativa da
comunidade em relação a sua
atuação;

Foi implantado um novo
modelo pedagógico

Alongamento
horárias.

das

cargas

Pode contribuir para o aumento
do índice de evasão escolar.

que pn:nnova
Recomende
esclarecimentos prévios à
clientela, através de palestras,
panfletos ou outros meios de
divulgação, sobre os cursos
oferecidos, quanto ao conteúdo,
carga horária, aplicabilidade e
outros aspectos relevantes, a
fim de proporcionar-lhe uma
visão mais realista da
oferecida,
programação
a
minimizar
objetivando
evasão:

Implantação de um novo
modelo pedagógico

Alongamento
horárias

das

cargas

Pode contribuir para aumentar
os índices de evasão escolar.

procure
que
Recomende
orientar os instrutores e
que
para
supervisores
acompanhem o desempenho, a
e o nível de
frequência
motivação dos alunos,
objetivando prevenir a evasão e
em caso de ocorrência,
diagnosticar e registrar as suas
causas;

O Departamento Regional
não está adequadamente
estruturado para exercer a
supervisão técnica de um
maior número de
unidades.

A supervisão já é deficiente,
mesmo considerando o
quantitativo atual.

Má qualidade das ações
desenvolvidas e ausência de
padronização de procedimentos.

Recomende que seja ampliada a
supervisão técnica da Diretoria
de Formação Profissional, sobre
as unidades operativas
localizadas no interior do
Estado, visando garantir a
qualidade de suas ações e a
padronização dos
procedimentos relacionados à
área-fim, notadamente no que
diz respeito à seleção de
candidatos, as avaliações, póscursos, materiais e instrumentos
pedagógicos;

de

Favorece a ingerência política

Recomende que precavenha-se

Estabelecimento

de

Algumas

ações
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parcerias com Prefeituras
Municipais.

interiorização foram favorecidas
de
disponibilização
pela
instalações físicas e até de
pessoal pelas Prefeituras locais,
como ocorreu em Santa Inês e
Caxias.

nas decisões da Instituição, fato
que deve ser evitado,

quanto os termos das parcerias
as
com
estabelecidas
Municipais,
Prefeituras
evitando criar dependências
excessivas que propiciem a
ingerência política nas suas
decisões;

SENAC/MA
O
trabalho,
desenvolve
também, por intermédio
da modalidade operativa
"Unidade Móvel" em
atendimento a demandas
de prefeituras Municipais
e órgãos comunitários.
Este tipo atendimento
ainda é incipiente no
interior.

Ausência de uma postura mais
ativa do órgão na sua
implementação.

parcial
Atendimento
necessidades do órgão.

Recomende que adote uma
postura ativa na interiorização
de suas ações através da
modalidade operativa unidade
móvel, de forma a expandir a
sua atuação para as áreas não
contempladas com os seus
estabelecimentos de ensino:

O SENAC/MA adota
tabela de preços única
para a capital e interior.

Ausência de análises das
sóciocaracterísticas
ou
locais
enconômicas
regionais da comunidade
maranhense que subsidiaram a
adoção de tal medida.

Tratamento desigual e injusto.

Recomende que as taxas de
cursos sejam fixadas com base
em diagnósticos das realidades
locais e em patamares
adequados às condições sócioeconômicas dos usuários,
levando em conta as condições
das instações, dos
equipamentos e dos recursos
pedagógicos alocados para a
sua realização;

A questão do material
didático é outro ponto
bastante questionado pelos
usuários dos cursos do
SENAC/MA.

A Instituição não tem efetuado
uma revisão sistemática do
material didático utilizado,
objetivando mantê-lo sempre
atui izado.

Clientela preocupada com sua
capacitação, que lhe permita
enfrentar as exigências e as
disputas no mercado de
trabalho, onde qualidade e
produtividade são fatores de
competitividade,

Recomende que o material
pelos
elaborado
didático
seja
instrutores
próprios
submetido a uma revisão
prévia, a fim de que possa ser
garantida sua qualidade em
nível de desenvolvimento dos
conteúdos, clareza de
abordagem
linguagem,
metodológica, etc;

No curso de moda e
beleza a carência refere-se
ao material destinado a
parte prática.

Muitas vezes a Instituição
fornece material em quantidade
insuficiente para o cumprimento
da programação do curso.

Os alunos adquirem o próprio
material necessário, para suprir
essa carência, evitando ver
prejudicada a qualificação
buscada no curso, onde a parte
prática é que vai proporcionarlhes segurança e eficiência para
atuar no mercado,

Recomende que procure suprir
os cursos que contemple
atividades práticas, corno é o
caso do curso de cabeleireiro,
com os materiais necessários e
em quantidade suficiente de
forma a permitir o cumprimento
de toda a programação prevista;

O SENAC/MA não realiza
um acompanhamento das
ações de arrecadação
desenvolvida pelo INSS
no estado e nem dispõe de
indicadores e/ou
lhe
que
parâmetros
permita verificar se os
repasses efetuados pela
Administração Nacional
correspondem de fato ao

A falta de estudos sobre os
fatores condicionantes da
arrecadação das contribuições
devidas ao órgão é, sem sombra
de dúvida, um obstáculo
o
para
importante
desenvolvimento de uma
cultura de planejamento, hoje
praticamente inexistente no
SENAC/MA

Gera grande insegurança quanto
ao futuro.

procure
que
Recomende
municiar-se de estudos e
informações que permitam
estabelecer previsão quanto à
arrecadação das contribuições
compulsórias no Estado,
articulando-se
inclusive,
diretamente com o órgão
arrecadador;
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ou
devido
montante
mesmo diagnosticar as
causas de possíveis
oscilações observadas na
receita de contribuições.
Os relatórios anuais da
consignam
Instituição
positivo,
desempenho
embora seja patente o não
atingimento das metas
quantitativas nos três
exercícios examinados.

Tal fato deve-se à forma como
são elaboradas as estatísticas do
órgão que apresentam como
"matrícula" dados relativos à
participação em seminários,
palestras, encontros e até
atendimentos realizados durante
eventos, a exemplo da Ação
Global,

Esta forma de apresentação
nas
distorções
provoca
estatísticas de produção do
órgão, favorecendo leituras
seu
do
equivocadas
desempenho.

Recomende que ao apresentar
as suas estatísticas na área de
Capacitação
e
Formação
Profissional evite agregar dados
de matriculas em cursos, com
outros referentes a seminários,
palestras e eventos similares, a
fim de que não seja dada uma
visão distorcida da sua real
produção;

A Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão, em decorrência do que foi
20.4.
observado e registrado nos quadros acima, destaca como conclusão de seu relatório o seguinte:

•

A forte presença de certos indicadores, dentre os quais destacamos a centralização,
hierarquia rígida estilo administrativo e gerencial burocrático, ausência de política explícita
sobre Recursos Humanos, quanto à administração, movimentação de pessoal, demissão e
política de mérito dentre outros, permite-nos enquadrá-la, sem sombra de dúvida, no modelo
empresarial "tradicional".
A política de mérito do SENAC/MA é contraditória e restritiva, onde o direito de todos
é usufruído por alguns, por limitar "a priori" o quantitativo de pessoas que serão contemplados.
A avaliação de desempenho ou de resultados é substituída por avaliação de pessoas. Os
servidores desconhecem os critérios da Instituição quanto a esia avaliação, criação de novos
cargos, vagas existentes, os tipos de promoções previstos na Sistemática de Cargos e Salários e
como e quando são avaliados.
Verificamos as frustrações daqueles que se sentiram injustiçados, os ressentimentos
com os colegas que são promovidos, principalmente com aqueles que já firam contemplados por
mérito mais de uma vez, sendo, inclusive, citados nominalmente e com desconfiança pelos demais.
A Instituição SENAC/MA, pelo gerenciamento sem definição de critérios para tomar
decisões sobre as pessoas, está caindo no descrédito dos servidores. Embora evitem questionar
os atos administrativos, até de seus interesses, para não cair no desagrado das chefias imediatas
e conseqüentemente da Direção Regional, eles duvidam dos cálculos e dos descontos efetuados
em seus proventos e das atitudes das chefias.
Como o estilo gerencial e administrativo está pautado em moldes rígidos e autoritário,
um simples questionamento tem sido motivo de desagrado ou ofensa à Direção, conforme pode
ser comprovado às fls. 161/163 do Anexo II.
A insatisfàção com a falta de transparência dos atos administrativos, principalmente
os afetos à área de pessoal, recaem, sem sombra de dúvida, sobre o desempenho e produtividade
da força de trabalho da Instituição. A falta de incentivo ao crescimento, autodesenvolvimento e
qualificação dos servidores, a lotação sem adequação das atribuições com o perfil profissional,
a falta de disponibilidade de recursos materiais para que o trabalho se desenvolva, aliado ao
clima de desconfiança e insegurança reinante, só podem atravancar a execução das atividades,
inibir o potencial criativo, desmotivar os profissionais e prejudicar a Instituição no atingimento
dos objetivos para os quais ela fii criada e existe.
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A Instituição por sua vez queixa-se da desatualização do Plano de Cargos e Salários
8.
e do Regimento Interno, sob a alegação de que não mais expressam a realidade de hoje e que
carecem de alterações, ajustes e reformulações (fls. 160 do Anexo II).
Entretanto, necessário se faz mencionar que a Sistemática, mesmo um ano após sua
implantação, já não era plenamente cumprida pela Diretoria-Regional, haja vista os fatos
mencionados neste Relatório. A Sistemática é flexível e deixa abertura para que as situações
desejadas pela empresa possam ocorrer sob a responsabilidade do Conselho Regional.
A Instituição queixa-se também da falta de condições financeiras para provimento dos
meios necessários a boa operacionalidade das suas atividades. Observamos que apesar dos
recursos serem realmente limitados a eleição de prioridades para a sua aplicação é que não tem
ocorrido com base em critérios que atentem para a relação custo/benefício e para uma
distribuição mais justa e equilibrada dos recursos, entre as diversas unidades operativas através
das quais atua.
A nosso ver a falta de planejamento do órgão é um dos fatores mais relevantes que tem
contribuído para que as decisões estejam sendo tomadas de fama pouco criteriosa pela
administração do SENAC/MA, decorrente do próprio estilo gerencial, centralizado e casuístico.
Na verdade a Instituição precisa rever com urgência a sua estrutura interna, de firma
a adotar padrões de conduta claramente definidos, pautados pela coerência permanente em suas
ações e pelos critérios éticos, legais e profissionais bem especificados. É necessário promover
ações para aperfeiçoar a qualificação profissional de sua força de trabalho seja, a nível técnico
ou comportamental e estimular o autodesenvolvimento provendo os meios necessários para que
isto ocorra. 1 preciso promover reuniões periódicas estimulando o diálogo e a participação,
visando analisar conjuntamente as variáveis que prejudicam e emperram a produtividade. Os
servidores precisam sentir que podem confiar na administração e sentir que caminham com
objetivos comuns e com integração na busca de alternativas, interagindo com atitudes de
colaboração, de ajuda mútua e de intercâmbio de informações. E preciso lembrar que o sucesso
de uma Instituição apoia-se fundamentalmente na competência, na capacidade inovadora e no
desempenho positivo da sua .fórça de trabalho.
Merece relevo a atuação do Conselho Regional. Este é responsável pela apreciação
mensal dos demonstrativos financeiros que compõem a prestação de contas do SENACMA e seu
posterior encaminhamento ao Conselho Fiscal, pelo exame dos relatórios trimestrais de produção
do órgão e pelo exame da programação e do orçamento anual. Estas informações por serem
muito agregadas e não estarem elaboradas em relatório de cunho gerencial, inclusive, cruzando
infórmações de produção com as informações relativas à execução financeira, não fornecem um
embasamento adequado para que ele possa tomar decisões em nível das diretrizes e das políticas
a serem implementadas pelo órgão, trazendo como conseqüência, uma fiscalização meramente
firmai.
Constatamos, ainda, que o Conselho Regional tem com freqüência acatado as
propostas apresentadas pela Diretoria-Regional, sem análises prévias ou avaliação das questões
e das conseqüências que delas pode advir. A nosso ver, as questões devem ser levadas com
antecedência ao Conselho, acompanhadas de infórmações detalhadas, claras e objetivas para
subsidiar a tomada de decisões.
Apesar de todos os problemas detectados na Instituição SENAC:MA, abrangendo áreas
diversas que por vezes comprometem e põem em risco a qualidade dos seus serviços, podemos
dizer que é considerada satisfatória a sua atuação, em termos de resultado e aceitação dos
profissionais por ela capacitados, no mercado de trabalho.
Esta aceitação, em grande parte, é resultado de várias décadas de dedicação ao ensino
15. 1.
profissionalizante no país, obtendo, pela sua atuação, a credibilidade da sociedade brasileira.
44 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\55008197a.doc

399

tOer'•
A
tlenic
Secretála
,

(S

ante'
Plellát 10
TC-550.081/97-6

Tribunal de Contas da União

Daí a necessidade do SENAC/MA buscar melhorias constantes e revisão das
15.2.
problemáticas detectadas nesta auditoria. É preciso preservar a ánagem adquirida ao longo dos
anos, ajustando-se às demandas de transfOrmações, ampliando a visão empresarial, tendo em
vista as expectativas do futuro, que demandam em revisões e atualizações do ambiente
organizacional, substituindo a rigidez dos padrões administrativos pela .flexibilidade na
formulação de novas diretrizes, atualização de políticas, normas e procedimentos operacionais
que possibilitem criar o comprometimento com os desafios que o mundo moderno impõe, sem
perder de vista os seus objetivos sociais."
VOTO

Faz-se necessário, de início, louvar o esforço despendido pelas Secretarias de Controle Externo
envolvidas nesta maratona auditorial que compreendeu, no caso do Serviço Nacional de Aprendizagem
comercial - SENAC, trabalhos nos Departamentos Regionais do Órgão nos Estados de Rondônia, Mato
Grosso, Amazonas, Maranhão e Paraná.
O Relatório de Auditoria Operacional ora analisado retrata com bastante clareza a importância
2.
de que se reveste o SENAC para a sociedade brasileira, em especial para a camada mais carente da população.
Em um trabalho recente publicado pelo Departamento Intersindical de Estai istica e Estudos Sócio-Económicos
- DIEESE está demonstrado a situação caótica em que vive esta parcela do povo brasileiro, sem direito às
necessidades básicas do ser humano.
O Brasil, segundo dados de importantes organismos internacionais, é um dos países de maior
3
desigualdade de renda do planeta, perdendo a primeira posição apenas para um pequeno pais africano.
Os dados de distribuição pessoal da renda impressionam: em 1990, os 50% mais pobres
4.
recebiam 12% de todos os rendimentos do trabalho, enquanto os 50% mais ricos se apropriavam de 88%. Esse
quadro de flagrante injustiça, no qual muitos têm pouco, enquanto poucos t‘..m muito, tem correspondência
direta com o fato de 53% dos ocupados ganharem mensalmente até 2 salarios mínimos.
Outros indicadores sociais não deixam dúvidas quanto ao aio grau de exclusão que caracteriza
5
a sociedade brasileira: 30% das crianças até 5 anos de idade apresentam algum grau de desninnção, a
mortalidade infantil atinge 58 em cada 1.000 crianças nascidas vivas, 20% da população é analfabeta e infraestrutura básica não chega à maior parte dos lares mais pobres.
É preciso destacar, porém, que esses dados não deixam transparecer o forte componente
6
regional da desigualdade no país. Basta citar que, em 1990, 45% dos pobres estavam concentrados na Região
Nordeste, principalmente na zona rural. Mas não é apenas a miséria existente no campo que explica os
péssimos indicadores sociais no Brasil. Nos grandes centros urbanos a pobreza e os conflitos sociais atingem
um enorme contingente da população.
Tudo isso configura uma situação precária de vida, onde a maioria da população recebe pouco
7.
por seu trabalho, além de não ter a contrapartida de políticas sociais capazes de suprir as carências decorrentes
dos baixos rendimentos Considerando que o Brasil é hoje um país industrializado e essencialmente urbano,
esse quadro chama a atenção frente à situação dos países centrais, onde características sócio-econômicas e
condições políticas determinaram uma melhor distribuição da riqueza e a-. conformação de sociedades mais

•

homogêneas.
8

Esses países, ditos, desenvolvidos ou do Primeiro Mundo, respeitadas as particularidades de
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cada um, também viveram momentos dificeis de transformação e de adequação social às intensas mudanças
nas formas de organização do trabalho e nas tecnologias introduzidas pela industrialização no final do século
XIX A produção em larga escala, em um contexto de desigualdades sociais e de disputa por mercados,
provocou tensões e rupturas que acabam por impor mudanças fundamentais tanto na gestão econômica como
nas estruturas sociais
Este processo de reorganização das sociedades se deu lentamente e só foi concluído após a
9.
Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o processo de democratização desses países significou ampliação e
diversificação da intervenção do Estado, bem como a generalização da presença sindical. O Estado tornou-se
um agente regulador com o papel de corrigir distorções sócio-econômicas e os sindicatos desenvolveram a
prática das negociações, ampliando as conquistas dos trabalhadores.
Origina-se, assim, o que se conhece hoje como o Estado de Bem-Estar, em que a combinação
10
de objetivos políticos e econômicos levou à expansão dos gastos sociais e ao desenvolvimento de um sistema
amplo de previdência, que abrange não somente os trabalhadores ativos, mas também os aposentados,
desempregados e afastados do mercado de trabalho.
A tributação progressiva, isto é, maior taxação sobre os mais ricos e menor sobre os mais
pobres, foi um elemento fundamental para financiamento dos programas sociais e se constituiu num importane
mecanismo de distribuição de renda. Os beneficios indiretos advindos do aumento nos gastos do Estado com
educação, saúde, habitação e da criação de instrumentos de garantia de renda, como o seguro-desemprego,
permitiram a incorporação dos diversos segmentos da sociedade ao mercado de consumo, reduziram as
desigualdades e elevaram a qualidade de vida nesses países.
Por tudo isso, pode-se afirmar que o crescimento econômico vivido no pós-guerra, a
organização sindical autônoma, desenvolvida a partir de um padrão democrático de relações de trabalho, e os
intensivos gastos sociais do Estado foram o eixo do processo de distribuição de renda dos países centrais.
No Brasil, assim como na maioria dos países periféricos, uma distribuição menos desigual da
renda ainda está por vir. Diferentemente do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, o desenvolvimento
econômico experimentado pelos países subdesenvolvidos que se induscializaram não logrou diminuir as
dramáticas desigualdades sociais que os caracterizam, salvo raras exceções.
Essa péssima distribuição de renda influenciou, também, na formação do mercado de ti abalho
brasileiro. O Brasil foi capaz de transformar o seu extenso contigente de mão-de-obra rural, com poucos laços
de assalariamento, em um amplo mercado de trabalho urbano. Em 1940, cerca de 2/3 da população residia na
zona rural e 1/3 nas cidades, sendo que, em 1980, essa proporção já havia se invertido.
A concentração industrial nas Regiões Sul e Sudeste favoreceu os movimentos migratórios,
15 .
enquanto a ausência de mecanismos de garantia de renda e a secular concentração da posse da terra
estimularam ainda mais o êxodo rural. A brutal transferência inter-regional de população é o traço mais
evidente da violência social ocorrida no campo.
O enorme crescimento do mercado de trabalho urbano tornou-se um importante elemento de
pressão para o rebaixamento dos salários e para a abertura do leque salarial. A formação de um mercado geral
para trabalhadores de baixa ou nenhuma qualificação combinada à existência de indústrias com distintos níveis
de produtividade - e, portanto, capacidade diferenciada de pagamento de salários - levaram à constituição de
uma ampla base de trabalhadores mal remunerados, o que favoreceu o aumento da disparidade entre os
menores e os maiores salários. Deste cenário surgiu a necessidade de se instituir a educação profissional
complementar, como instrumento formador de mão-de-obra qualificada votada para a indústria e o comércio.
A Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas, ao tecer considerações iniciais no
TC- 225.176/97-1, levantou alguns aspectos teóricos e gerais da educai; ..ão profissional complementar no
46 . \\min-lmr_482 \zarquivo\ voto1998 \55008197a.doc

4O1
Tribunal de Contas da União

Ucir(5ant"
alenir ia
sectete 0 1'1e

Ir-550.081197-6

Brasil, os quais transcrevo a seguir:

•

•

"A gestão ,financeira, latu sensu, consiste no conjunto de métodos organizados segundo uma
lógica, que orienta as formas de gerenciamento dos fluxos de caixa das organizações, sejam elas públicas
ou privadas.
No entanto, há que se diferenciar os procedimentos de administração financeira no âmbito
do Estado, quando comparados com os utilizados na administração privada.
Esta diferenciação se dá porque a administração da coisa pública insere-se na esfera dares
pública, onde conceitos tais como rentabilidade ou eficiência do capital devem ser substituídos pela
proteção do patrimônio público e a sua inolvidável transparência, configurada no conceito do princípio
da publicidade dos atos emanados do Estado.
Os princípios de gestão financeira do Estado são voltados portanto para a necesidade de se
proteger o Erário da ameaça sempre presente das injunções encetadas por interesses individuais, em um
sistema de administração financeira que deve ser obrigatoriamente marcado pela impessoalidade de seus
atos e decisões.
Desta maneira torna-se perfeitamente compreensível que os procedimentos de pagamentos,
liquidações de despesa, compras, etc. apresentem um número de etapas maior, e conseqüentemente um
ritmo menor, de iguais procedimentos executados no setor privado. Isto porque não se pode errar com
a coisa pública.
A questão é que tal sistema de gestão financeira pública cria entraves ao desenvolvimento de
sistemas mais livres, com, inegavelmente, mais riscos, mas também, mais compensações em termos de
realização de resultados.
Portanto, para combinar-se o objetivo final da atividade. financeira do Estado que seria o
hem-comum, conceito que apesar do elevado grau de abstração que encerra, deve nortear os
procedimentos da Administração Pública, desenvolveu-se a idéia de descentralizar-se a execução
administrativa de certas tarefas estatais.
Realizar o hem-comum exige mais que uma simples execução direta de certos serviços
públicos. Erige também a capacidade de intervenção no sistema econômico para fins de manutenção da
estabilidade da moeda, dos contratos e consequentemente da liberdade de empreender, a qual pode ser
seriamente prejudicada pela concentração de poderes excessivos nas mãos de poucos agentes.
São, reconhecidamente, elementos da maior eficácia distributiva a igualdade de
oportunidades, principalmente no que se refere ao acesso de qualquer um da população aos serviços de
inegável caráter de promoção social, como vem a ser o maior deles que é justamente a educação.
Em busca desta eficácia distributiva, codinome da justiça social, é que o Estado descentraliza
a prestação de seus serviços, objetivando maior agilidade administrativa.
A Constituição Federal retrata em vários artigos seus, observando-se neles, inclusive, uma
clara seqüência lógica dos seus dispositivos, a prevalência do trabalho qualificado como um Mor de
promoção social, progresso econômico e eficácia redistributiva.
Conforme podemos observar das transcrições in verbis dos dispositivos da Carta Magna:
'Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

- a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;'
Observa-se que os pressupostos do trabalho, através dos valores sociais que representa, foi
incluído no dispositivo que determina a própria organização do Estado brasileiro. Esta regra confirma-se,
quando da análise dos direitos fundamentais, conforme podemos observar:
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'Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.
Art. 7°- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;'
Estabelece-se pelo ordenamento constitucional um piso salarial compatível com a
complexidade do trabalho. Isto deixa claro que a evolução do trabalhador, em uma determinada escala
de renda, exigirá um paralelo incremento na sua base educacional.
Esta é a razão maior da criação das entidades paraestatais voltadas para o aprimoramento
técnico do trabalhador brasileiro.
Se ainda houvesse dúvidas quanto à intenção originária do legislador para a promoção do
nível técnico, podemos dissipá-la pelo preciosismo das normas tributárias contidas na Carta Magna
pertinente às intervenções na realidade social do trabalhador, conforme observa-se:
'Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas re.spectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.'

A principal fonte de financiamento do Sistema "S" ainda se baseia nas contribuições sociais
que constituem instrumentos de intervenção no domínio econômico para fins de retificação da sua eficácia
redistr i butim.
Enfim, a Carta Magna reafirma a busca da dignidade humana pela dignificação do trabalho,
tarefa que acreditamos facilitada pela possibilidade de uma ascensão social fundada na valorização pela
aprendizagem contínua. Ademais, reafirma a fé na persecução de organismos socias mais eficientes, que
garantam um estágio de prosperidade fundado no pleno emprego, conforme podemos inferir do texto
central da ordem econômica:
'A ri. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
VII- redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;' e
'Art. 193 - A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar
e a justiça sociais.'

Outrossim, afirma a educação como ferramenta para o desenvolvimento social através da
maior e melhor qualificação do indivíduo para o trabalho conforme infere-se do texto in verbis:

•

'Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.' e
'Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianuai, visando
à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder
Público que conduzam à:
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IV - formação para o trabalho;'
A idéia do capital humano ou do valor econômico da educação já povoa vários textos tidos
como clássicos conforme podemos observar em Theodore W Schultz, in verbis:
'Um conceito de capital restrito a estruturas, equipamento de produção e patrimônio, é
extremamente limitado para estudar tanto o crescimento econômico computável (renda nacional) como,
o que é mais importante, todas as conquistas, no bem-estar, geradas pelo progresso econômico (o que
inclui, também, os prazeres em que as pessoas encontram maior lazer, no crescente acúmulo de bens
duráveis, em possuir mais e melhor saúde e mais educação (sublinhei) - tudo isto omitido em nosso atual
sistema de estimativa da renda nacional' ("O VALOR ECONÔMICO DA EDUCAÇÂO" - Zahar Editores
- 2" Ed)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC, instituição de direito privado, teve
18.
origem em 10 de janeiro de 1946 por intermédio do Decreto-Lei n 2 8.621. Com sede e foro na Capital Federal,
objetiva a formação de mão-de-obra especializada voltada para a atividade terciária, bem como a difusão e
aperfeiçoamento do ensino comercial de formação. Essa linha de atuação do SENAC, direta ou
indiretamente, evidencia, desde a sua criação, a preocupação com a desqualificada mão-de-obra brasileira.
Em decorrência dessa antiga preocupação com a necessidade de especialização de mão-de-obra,
o SENAC desenvolve a atividade de formação profissional mediante a exwução de uma programação anual
de cursos, destinados ao atendimento de segmentos variados do mercado de trabalho terciário.
Porém, evidentemente, a crescente procura por um lugar no mercado de trabalho aliada a um
número limitado de vagas faz com que essa especialização, por si só, não seja suficiente para o alcance do
emprego desejado.
Recentemente, a Organização Internacional do Trabalho - OIT emitiu "Relatório sobre o
Emprego no Mundo - 1998/1999", onde definiu que os sistemas de formação se dividem em três grandes tipos:
estatal, o de livre iniciativa e o cooperativo.
•

No primeiro, o Estado desempenha um papel preponderante no sistema de formação. No
22.
segundo existem poucas pressões institucionais sobre as empresas para que estas proporcionem a formação
do trabalhador. No último, há uma divisão de tarefas entre o Estado e as orgnizações de empregados e
empregadores. Neste sistema, existe uma interação entre as três partes no sentido de decidir o planejamento
as distribuição da formação, geralmente com uma representação dos trabalhadores junto às empresas.
Pode-se dizer que o Brasil adota uma variante do sistema cooperativo, evoluído a partir deste
para o atual, caracterizado pela existência dos Serviços Sociais Autônomos que, na qualificação dos
trabalhadores, constituem-se em um complemento ao sistema de educação formal.
O aludido relatório da OIT tece algumas considerações a respeito do sistema de formação
profissional adotado no Brasil, excerto do qual passo a reproduzir:
"O sistema brasileiro de formação técnico e profissionaliza_nte vem se tornando cada vez mais
inadequado para satisfazer a escala e a natureza das demandas por treinamento no novo ambiente
econômico que vem surgindo. Sistemas deformação, currículos dos cursos, .fontes de financiamento e as
instituições de execução foram concebidos sob o regime de substituição de importações e, geralmente bem
adaptados ao ambiente no qual nasceram, foram reconhecidos por sua excelência, mesmo para padrões
internacionais. Atualmente sua estrutura é muito rígida e os currículos geralmente muito conservadores
para as atuais necessidades.
O sistema de treinamento existente precisa ser adaptado aos requisitos de inúmeras situações
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de emprego e profissões, como trabalho em tempo-parcial, trabalhador autônomo, atividades no setor
informal, terceirização, formação de cooperativas e preparação de jovens para a sua entrada no mercado
de trabalho pela primeira vez. O perfil da força de trabalho mudou, com uma crescente participação de
mulheres e de segmentos "invisíveis" ou tradicionalmente excluídos da força de trabalho, como minorias,
deficientes físicos e trabalhadores rurais. A nova natureza dos empregos e ocupações requer novas
qualificações e habilidades."
A asseveração de que a formação profissional é de fundamental importância para o país se torna
ainda mais evidente em uma época em que o desemprego é um dos maiores, senão o maior problema da
economia mundial, e particularmente da brasileira, onde é preciso que se crie novas vagas para o enorme
contingente de indivílduos recém-chegados ao mercado de trabalho.
Nesse ponto, lembro que o fenômeno da globalização e o vertiginoso avanço tecnológico
trazem dificuldades para a manutenção do nível de emprego do país. O nível e a qualidade dos trabalhadores
são fatores decisivos para o aproveitamento das oportunidades e a redução dos custos sociais que a rápida
transformação tecnológica e a transição a uma economia mais aberta trazem consigo. Assim, os sistemas de
formação devem estar preparados a reagir com rapidez e flexibilidade.
A importância primordial da formação profissional pode ser comprovada pelo perfil da evolução
27
do emprego no mundo. A demanda por trabalhadores qualificados, tanto em países desenvolvidos quanto em
países em desenvolvimento, tem aumentado. Por outro lado, o aumento de novos empregos para trabalhadores
pouco ou desqualificados, tem sido pequeno, seja em países desenvolvidos ou não, havendo, em alguns casos,
até diminuição. Essa tendência na área industrial é bastante nítida, como se pode ver no gráfico a seguir,
relativo aos Estados membros da OCDE (Organização para Cooperação Desenvolvimento Econômico, no
período de 1970 a 1994).

Emprego industrial, qualificado e não qualificado, nos Estados
membros da OCDE - 1970/1994
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A diferença na demanda por trabalhadores qualificados e não qualificados acarreta uma
28.
diferença salarial entre as duas categorias, fenômeno ainda mais acentuado nos países em desenvolvimento,
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conforme relatório da OIT supracitado.
Como frisei no início deste Relatório, a diminuição da brutal desigualdade de renda existente
29.
no nosso país seria o ponto fundamental capaz de induzir à formação profissional eficaz. A inevitável
concentração de renda existente em países de regime capitalista é decorrente do desemprego, sempre presente,
acesso desigual às oportunidades, diferentes produtividades nos diversos setores da economia e distintos níveis
de qualificação dos trabalhadores.
O SENAC funciona, neste contexto, como elemento indutor fundamental para essa formação
30.
profissional eficaz. Para isso atua nas seguintes áreas: administração; moda e beleza; informática; comunicação
e artes; saúde; conservação e zeladoria; e hotelaria e turismo.
De acordo com os objetivos a que se propõe, os cursos integrantes dessa programação
31.
enquadram-se nas seguintes categorias:
aprendizagem
objetivo: proporcionar, na forma da lei, aos menores empregados no setor terciário
competências necessárias ao exercício profissional;
qualificação
objetivo: preparar para o domínio de competências necessárias ao exercício profissional;
habilitação
objetivo: preparar técnicos e auxiliares técnicos de nível médio, de acordo com as disposições
legais aprovadas pelos Conselhos Estaduais de Educação;
graduação
Objetivo: propiciar formação profissional em nível de 3 2 grau, nas áreas de atuação específica
da instituição, em cumprimento a projetos de cursos aprovados pelo Conselho Federal de Educação;
aperfeiçoamento
Objetivo: propiciar a aquisição de novas competências profissionais;
O pós-graduação;
Objetivo: propiciar, em convênio com instituições de ensino superior, especialização em nível
de pós-graduação, de acordo com as exigências legais pertinentes.
Essas categorias de atuação, listadas acima, mereceram das equipes de auditoria deste tribunal
32.
• atenção especial. Várias impropriedades foram observadas e elencadas nos quadros demonstrativos específicos
das Regionais. Porém, grande parte dessas falhas tem caráter formal e ' ,:ratam de fatos que poderiam ser
analisados quando da realização de uma auditoria voltada para a verificação da legalidade.
Inclusive, a título de ilustração, transcrevo a seguir parte do Voto por mim proferido quando
33.
relatei o TC- 011 777/96-6, abordando alguns conceitos de auditoria operacional:
Dessa fórma, o Tribunal de Contas da União teve seu poder .fiscalizador, e conseqüentemente
"4.
suas responsabilidades, significativamente ampliadas a partir da institucionalização da auditoria
operacional, a qual traz vários benefícios, tanto para a entidade auditada como para o órgão de controle,
a saber:
identificação de objetivos, políticas e procedimentos organizacionais ainda não definidos;
4. I .
identificação de critérios para a avaliação do grau de consecução dos objetivos da
4.2.
organização;
avaliação independente e objetiva de operações especificas;
4.3.
avaliação do cumprimento dos objetivos políticos e procedimentos organizacionais;
4.4.
4.5.

avaliação da eficácia dos sistemas de controle gerencial,
avaliação da confiahilidade e utilização das informações gerenciais;
identificação de áreas problemáticas e das suas causas; e

4.6.
4.7.
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identificação de áreas que concorram para um possível aumento de lucros ou rendas e/ou
4.8.
diminuição ou limitação de custos.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a auditoria operacional é uma evolução natural da
auditoria tradicional, que deixou de ser especificamente contábil para tornar-se abrangente,
acrescentando à verificação da legalidade e correção dos registros contábeis, a determinação da
economicidade e eficácia das entidades.
Metodologicamente, não existem diferenças significativas na realização de uma auditoria
operacional. Essas diferenças aparecem, no entanto, quando analisamos a abrangência e os objetivos
pretendidos em cada uma delas.
Genericamente, qualquer auditoria (operacional ou financeira) caracteriza-se pela realização
de verificações e análises, objetivas e sistemáticas, das operações de unia determinada entidade, cujos
resultados serão posteriormente consusbtanciados em um relatório.
A diferença básica entre a auditoria financeira e a operacional está, como já salientado, na
abrangência e nos objetivos pretendidos.
Marcio Villas, Diretor de Auditoria da Trevisan e Associados, ao tratar desse aspecto em
recente artigo, afirmou:
'Enquanto, na primeira, o objetivo está relacionado com a adequação das demonstrações
financeiras', na segunda as demonstrações financeiras servem apenas como instrumento do seu processo,
visto que seu objetivo está vinculado à apreciação das operações ou atividades de uma entidade segundo
os benefícios por ela produzidos'.
Objetivamente, uma auditoria tradicional busca:
a) analisar as transações, contas, relatórios e balanços de um dado período;
h) verificar o cumprimento das disposições legais e normas regulamentadoras;
c) verificar os sistemas internos de controle financeiro.
A auditoria operacional, além desses, pretende:
a) analisar o planejamento, a organização e os sistemas internos' de controle administrativo;
h) avaliar a eficiência e a economicidade com que são utilizados os recursos humanos,
materiais e financeiros;
c) avaliar o resultado das operações realizadas em relação aos objetivos pretendidos.
Assim, enquanto a auditoria financeira limita a sua abrangência à área contábil-financeira,
a auditoria operacional estende-se por toda a organização. Enquanto a primeira objetiva, principalmente,
verificar, a segunda pretende, também, avaliar.
Por fim, deve-se deixar claro que a auditoria operacional não é, nem poderia ser, a sucedânea
da auditoria financeira, e sim a sua complementação. Na verdade, a auditoria operacional é, de lato, uma
etapa posterior à auditoria financeira."
Nesse prisma, destaco, por Regional do SENAC, os pontos observados durante os trabalhos
34.
de auditoria os quais considero como sendo mais relevantes os seguintes:
34.1.

SENAC/RONDÔNIA

Nesta Regional destaca-se a questão das consequências decorrentes da transformação da
34.1.1
Delegacia Executiva em Administração Regional. Uma delas foi a busca de sua expansão. Isto fez com que
ocorresse a diversificação de suas áreas de atuação, ampliação de sua atuação nos Municípios, aquisição de
equipamentos e aumento significativo no seu quadro de pessoal. Entretanto, isso foi feito de forma
desordenada e, principalmente, sem o devido planejamento estratégico para atuar a médio e longo prazo.
Assim, ao longo dos exercícios de 1995 e 1996, a Regional deparou-se com a falta de recursos
34.1.2.
para ampliar suas instalações, excessivo aumento das despesas com pessoal e encargos, crescente demanda
para os cursos de informática e com a necessidade de se voltar para o atendimento dos Municípios.
34.1.3.

Objetivando sanear este problema buscou aumentar sua receita de prestação de serviços por
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intermédio da elevação da taxa de matrícula.
A Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia, ao avaliar a situação, constatou que
34.1.4.
essa elevação da taxa de matrícula conduziu a uma redução do atendimento à clientela básica (comerciário)
e dessa forma propôs que o fato seja submetido ao Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, para que
se pronuncie quanto à legalidade da cobrança da taxa de matrícula feita pelo SENAC.
Relativamente a este assunto, penso que a cobrança ou não de taxa de matrícula seja,
34.1.5.
exclusivamente, de cunho gerencial, não cabendo a este Pretório interferir nesta tomada de decisão. Por outro
lado, vejo que, diante da perspectiva de desatendimento à clientela básica do Órgão, faz-se necessário que este
Tribunal o oriente na busca do melhor caminho.
34.2.

SENAC/AMAZONAS

Nesta Regional vários pontos foram abordados quanto a sua atividade-meio, relativos aos
34.2.1
sistemas de avaliação de desempenho do pessoal, aos beneficios indiretos, ao plano de cargos e salários, à área
financeira e à área patrimonial e de administração de material. Quanto à área-fim diversas sugestões foram
propostas pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas, dentre elas podemos destacar as
seguintes:

•

implantar pesquisas regulares das condições sócio-econômicas de sua clientela, visando
possuir elementos que venham a contribuir para as tomadas de decisões pertinentes ao seu planejamento
procurar implantar sistemas alternativos de divulgação de sua atividade-fim através dos
sindicatos classistas, associações estudantis, como por exemplo, impressão de mensagens em embalagens de
grandes lojas, etc,
para melhorar os critérios de seleção dos interessados para os diversos cursos o SENAC-AM
deve procurar firmar convênios ou outros tipos de parceria com instituições públicas, tais como IBGE, FUE,
etc., com o objetivo de obter uma metodologia de definição do público alvo de cada curso,
implantar um cadastro de perfil dos profissionais desejados para cada área de atuação,
promover convênios com instituições congêneres, tais como o SENAI e SEBRAE, para
desenvolver uma metodologia mais apurada de acompanhamento da inserção do graduando no mercado de
trabalho,
O procurar inserir suas demandas na programação de treinamento das novas empresas que
investem em sua modernização,
procurar intensificar a comunicação e cooperação intercorporativa. A instituição deve dar
início a esta forma de cooperação através de eventos, abertos ao público, inclusive, onde as experiências serão
comentadas, levando-se numa fase posterior à formalização da cooperação através da firmatura dos protocolos
pertinentes,
formar cadastros atualizados visando o contato futuro com os graduandos quando da
aplicação e finalização dos seus cursos,
organizar eventos de curta duração para reciclar aqueles graduandos e mantê-los em contato
com a instituição,
para a elaboração de material didático usado nos cursos, com características regionais, deverá
a instituição estabelecer cooperação com outras entidades tais como o SEBRAE ou a Universidade do
Amazonas, porque estes já possuem estrutura para produzir a custos compatíveis tal meterial regionalizado,
1) para incrementar a divulgação interpessoal o SENAC-AM deve procurar incultar no
cursando, através de uma programação apropriada, motivação para uma permanente divulgação, no seu local
de trabalho, de sua experiência com o SENAC,
m) procurar estabelecer critérios para a fixação das despesas com publicidade,
n) desenvolver o hábito de se avaliar metodicamente o potencial financeiro da instituição com
o apoio do Departamento Nacional ou de instituições paraestatais, tais como SEBRAE ou Universidade do
Amazonas, ou ainda, através da consultoria gratuita dos bancos que operam o fluxo de caixa do órgão.
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34.3.

SENAC/PARANÁ

Durante os trabalhos de levantamento preliminar de auditoria operacional desenvolvidos no
34.3.1.
SENAC/PARANÁ foram levantadas questões, as quais receberam tratamento adequado por parte da equipe
de inspeção. Uma delas de caráter operacional e as outras abordando a legalidade das medidas adotadas pelo
SENAC/PR. Apesar de todas elas sofrerem a análise e conclusão por parte da Unidade Técnica, considerarei,
para efeito de exame, apenas à retiva ao aspecto operacional da Entidade, que se refere à existência de vários
núcleos de formação profissional deficitários. Os demais pontos serão analisados em conjunto e em confronto
com as Contas Ordinárias do SENAC/PR.
Estes núcleos foram resultantes de contratos de comodato firmados entre a Administração
34.3.2.
Regional do SENAC/PR e as Prefeituras Municipais, as quais disponibilizam um imóvel, quase sempre uma
sala, além de equipamentos, mobiliário e todas as despesas de manutenção do imóvel, objetivando o
atendimento da atividade fim do Órgão.
Essa iniciativa, à primeira vista, pode parecer de grande valia para o SENAC/PR, porém foi
34.3.3.
sempre criticada pelo seu Conselho Fiscal, por seu cunho político e pouca operacionalidade. A SECEX/PR,
durante os trabalhos de auditoria, constatou que em 1996 a produção em vários núcleos foi realmente muito
baixa e alguns municípios realizaram apenas um curso com carga horária de 20 a 40 horas.
A atual administração do SENAC/PR vem desativando gradativamente estes Núcleos,
34.3.4.
preservando apenas aqueles que têm atividades suficientes que justifiquem sua exitência. Os muncípios sem
sede fixa do SENAC, serão atendidos através de Unidades Móveis.
Entendo, também, como a SECEX/PR, que a desativação dos Núcleos de forma gradativa é
34.3.5.
um procedimento correto pois envolve inclusive o convencimento do Prefeito Municipal da localidade.
No que concerne aos aspectos verificados na auditoria operacional, ressalto o ponto que se
34.3.6.
refere ao relacionamento entre o SENAC/PR e a Federação do Comércio Varejista do Estado do Paraná FEVAREJISTA.
Esta proximidade entre os dois órgãos foi estabelecida por intermédio do § 2 2 do art. 10 do
34.3.7.
Decreto-Lei n 2 8.621, de 10 de janeiro de 1946, o qual dispõe que os Presidentes dos Conselhos Estaduais ou
Regionais serão escolhidos entre os Presidentes das federações sindicais dos grupos do comércio, preferindose sempre o da federação representativa do maior contingente humano. No Paraná a Presidência do Conselho
Regional está a cargo do Presidente da Federação do Comércio Varejista do Estado do Paraná FEVAREJ1STA.
Este grau de aproximação entre os dois órgãos levou a SECEX/PR verificar que o SENAC e
34.3.8.
a FEVAREJISTA estão estabelecidos no mesmo prédio, sendo que a FEVAREJISTA ocupa o oitavo andar
e o SENAC ocupa do térreo ao sétimo andar. Apenas a metade do sétimo andar, 180,97 m2, é de propriedade
do SENAC. A outra metade pertence à FEVAREJISTA que locou-a para o SENAC. As Presidências
funcionam de forma conjunta, no sétimo andar do prédio, posto o Presidente ser o mesmo para as duas
entidades. Em resumo, a Presidência da FEVAREJISTA e toda sua estrutura de apoio, funcionam no sétimo
andar que é de uso exclusivo do SENAC;

•

No que tange ao relacionamento entre o SENAC e a FEVAREJISTA, atentamos para o fato
34.3.9.
da FEVAREJISTA utilizar a estrutura administrativa do SENAC, sendo que dentre as diversas fbrmas de
utilização destacamos os seguintes pontos:
Os empregados da FEVAREJISTA obtêm empréstimos, junto à Caixa Econômica
a)
Federal, através do SENAC;
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O SENAC mantém convênio com empresas de táxi, sendo que a FEVAREJISTA utiliza
os serviços dessas empresas através do SENAC;
O SENAC mantém convênio para assistência médica de seus empregados com a
empresa AMIL, sendo que os empregados da FEVAREJISTA utilizam este convênio, também através do
SENAC,
Alguns empregados do SENAC, lotados na FEVAREJISTA, foram demitidos e não
quitaram seus débitos com a assistência médica nem com a Caixa Econômica Federal, sendo que os
pagamentos continuam sendo feitos mensalmente pelo SENAC e debitados na conta da FEVAREJISTA para
cobrança posterior;
O SENAC despende recursos com as despesas de salários e encargos sociais de
empregados que são utilizados pela FEVAREJISTA;
A FEVAREJISTA utiliza o sistema de PABX do SENAC.
Diante deste contexto, a Unidade Técnica concluiu que o SENAC/PR não obtém nenhum
34.3.10.
beneficio nesta relação, ao contrário, é bastante prejudicial, pois compromete temporariamente parte de seus
recursos que poderiam ser aplicados em sua atividade final, ou seja, recursos que poderiam estar sendo
utilizados na formação profissional.
Acompanho dessa forma a conclusão e a proposta formulada pela Secretaria Técnica no sentido
34.3.11.
de que o SENAC/PR mantenha relação estritamente comercial com a FEVAREJISTA, vendendo seus
produtos (cursos), formalizando os atos mediante contratos onde sejam definidos direitos e obrigações para
as partes e as implicações jurídicas do não cumprimento de tais contratos. A. extinção deste contrato informal
irá beneficiar o SENAC no que tange ao poder de direcionar recursos para a atividade a que se propõe,
conquistando mais um cliente, ao invés de mais um centro de custo.
Por último, registro que, relativamente aos pontos que foram objeto de audiência prévia
34.3.12.
realizada pela SECEX/PR (funcionários cedidos à FEVAREJISTA e demanda do comércio regional pelos
serviços do Órgão), também, como a Secretaria Técnica que as justificativas apresentadas pela Entidade não
saneiam as aludidas questões, tendo em vista que quanto a primeira não há documentação onde a
FEVAREJISTA reconheça, expressamente, o débito decorrente de pagamentos de salários e encargos pelo
SENAC/PR. Contudo, deixo de acompanhar a respectiva proposta, relacionada à demissão dos aludidos
funcionários, uma vez que esse assunto já foi tratado no TC-013.817/97-3, por mim relatado em Sessão
Plenária de 16.09.98.
Naquela oportunidade abordei em meu Voto o referido problema, sugerindo que o SENAC/PR
34.3.13
tentasse primeiro o retorno desses servidores aos seus quadros, alertando-os de que a recusa será penalizada
com a demissão.
No que tange ao segundo ponto da audiência prévia, penso como a Unidade Técnica, que
34 3.14
mediante trabalho mais aprofundado da área de marketing do Órgão, poderia identificar e conhecer melhor
as necessidades das empresas contribuintes e dessa forma direcionar o planejamento de suas ações para o
atendimento de seu público alvo.
34.4.

SENAC/MATO GROSSO

Evidencia-se nesta Regional os aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à formação
34.4.1.
e à capacitação profissional do comerciário.

e

A SECEX/MT destaca que a demanda pelos serviços prestados garantem a boa
34.4.2.
operacionalidade destas unidades, não se verificando casos relevantes de municípios mal atendidos ou, ainda,
não atendidos. Porém, identifica a ausência de sistemática consistente voltada às novas demandas do setor
terciário e em termos concretos, há apenas um esforço no sentido de atender à procura por cursos de
informática e, a médio e longo prazo, um projeto para atingir maior conformidade às necessidades regionais.
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No que se refere aos aspectos qualitativos, para maior ciai eza, transcrevo a seguir os pontos
34.4 3
fundamentais elencados pela Unidade Técnica:
"(..)

•

Não constatamos pontos negativos relevantes no que se refere ao nível do material didático,
4.4.4.1
nível das instalações e equipamentos, nível e capacitação dos instrutores.
Entretanto, convém registrar a ausência de uma sistemática adequada de acompanhamento
4.4.4.2
e medição dos aspectos qualitativos e respectivos impactos sobre a qualidade dos serviços prestados. Ao
final do curso é realizada uma pesquisa em que os alunos avaliam o instrutor, o material didático, o
conteúdo, etc, que é resumida num documento denominado 'Tabulação de Dados' (fl. 219), mas que,
normalmente, não tem sido aproveitado a nível de acompanhamento e planejamento da Instituição.
4.4.4.3 De acordo com o PLANO DE AÇÃO DA ADMINLSTRACA" O REGIONAL EM MA 70
GROSSO 1997 - 2001 (PAAR) todas as ações que se desencadearão PO ano de 1997 farão parte de três
macro-objetivos propostos pela Diretoria e funcionários que servirão de suporte básico para a realização
da missão e da visão do Muro da Entidade. São eles:
buscar sistematicamente a auto-sustentação da Instituição;
manter a sociedade informada sobre o trabalho desenvolvido pela Instituição;
assegurar a qualidade da ação técnico-pedagógica.
No
tocante
ao planejamento do regional relativamente à sua produção, principalmente no que
4.4.4.4
tange à expansão da prestação dos serviços no Estado e às metas de qualidade, podemos destacar alguns
dos projetos estabelecidos como PRIORIDADES ESTRATÉGICAS no PAAR:
a) 'Intensificação de estudos e pesquisas para detectar novos mercados' que objetiva traçar
um perfil da realidade local através de pesquisas buscando ampliai a atuação do SENAC em novos
mercados;
h) 'Expansão das ações de Formação Profissional' que objetiva expandir as ações do SENAC
para o interior do Estado;
c) 'Integração e Desenvolvimento de Pessoal' que objetiva promover a integração e o
desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores da AR/MT;
'Implantação de reuniões de estudos das ações pedagógicas' que objetiva propiciar à
equipe técnica subsídios teóricos que fundamentem as ações pedagógicas dentro da nova concepção
educacional;
'Adequação do material didático' que objetiva analisar e atualizar o material didático
sistematicamente, adequando-o à nova visão de Formação Profissional e à realidade de mercado;
fi 'Modernização das ações de Formação Profissional' que objetiva implantar novas
tecnologias que possibilitem ao corpo técnico e alunos . facilidade na busca de informações- e atualização
constante.
O Plano Estratégico, que abrange as projetos acima, tem como Presidente o Diretor Regional
4.4.4.5
e a coordenação e acompanhamento é da responsabilidade da Assessoria de Planejamento que seguirá
um cronograma de reuniões para avaliação e feed-back do trabalho dos grupos.
O Plano Estratégico visa dar sequência a uma mudança organizacional participativa com o
4.4.4.6
objetivo de delinear os rumos da Entidade nos próximos cinco anos. Nesses primeiros meses do exercício
de 1997 verificamos que aprioridade está sendo dada aos projetos relacionados com a busca da autosustentação da Instituição, não havendo, portanto, nenhum avanço significativo nos projetos
supramencionados.
Embora ainda não apresentem resultados concretos relativamente à expansão da prestação
4.4.4.7
dos serviços no Estado e à sua qualidade, os projetos e diretrizes do Plano Estratégico inseridos no PAAR
1997 - 2001, a nosso ver, são merecedores de um acompanhamento do XII tendo em vista que:
a) os responsáveis dos projetos e os re.spectivos objetivos estão claramente definidos;
h) têm como objetivo melhorias em pontos relevantes;
c) contam com o apoio e o compromisso da Diretoria."
34.4.4.

Concluindo, a SECEX/MT, ao considerar que muitos dos levantamentos se deram por
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amostragem; o significativo volume dos recursos geridos pela entidade; sua complexidade administrativa, que
o alcance de seus fins institucionais interrelacionam-se com a satisfação da sociedade (mão-de-obra qualificada
lançada no mercado de trabalho), entende estar o SENAC/AR/MT desempenhando satisfatoriamente sua
atividade fim, haja vista a expansão dos serviços prestados nos três últimos exercícios, bem como a
implantação de novos Centros de Formação Profissional no interior do Estado, numa clara demonstração de
sua boa operacionalidade.
No meu ponto de vista a impossibilidade de avaliar a qualidade dos serviços prestados repercute
34.4.5
diretamente no produto final oferecido à comunidade cliente. O estabelecimento de sistemáticas adequadas,
objetivando essa avaliação favorece sobremaneira na medição da quantidade e qualidade desses serviços.
Portanto, acompanho a SECEX/MT no que tange às propostas relacionadas às questões operacionais da
Entidade. Quanto as outras, aquelas voltadas para a legalidade dos atos administrativos praticados pelo gestor
do SENAC/MT, entendo que, como já registrei anteriormente, devam ser analisadas em conjunto com as
contas do órgão.
34.5.

SENAC/MARANHÃO

Ressalta-se no SENAC/MA situação bastante atípica relacionada com a sua política de recursos
34.5.1
humanos, a qual é definida pela Unidade Técnica como "contraditória e restritiva, onde o direito de todos é
usufruído por alguns, por limitar 'apriori' o quantitativo de pessoas que serão contempladas. A avaliação de
desempenho ou de resultados é substituída por avaliação de pessoas. Os servidores desconhecem os critérios
da Instituição quanto a esta avaliação, criação de novos cargos, vagas existentes, os tipos de promoções
previstos na Sistemática de Cargos e Salários e como e quando são avakdos".
Entendo, também, como a Unidade Técnica que essa política de recursos humanos
34.5.2
desenvolvida pelo SENAC/MA não favorece o crescimento profissional de seus funcionários, ao contrário,
promove o baixo desempenho dos servidores e gera frustrações naqueles que se sentiram injustiçados.
Assim, diante desse contexto, ponho-me de acordo com as propostas formuladas pela
34.5.3.
SECEX/MA e dentre elas destaco as seguintes:
revisão em caráter de urgência da atual sistemática da cargos e salários, com base em estudo
prévio das necessidades, tendo em vista as sucessivas modificações ocorridas desde a sua implantação, em
1986;
estabelecimento da periodicidade com que serão efetuadas as promoções por mérito,
definindo objetivamente os critérios que serão adotados, dando-se divulgação a todos os servidores;
elaboração de um programa sistemático de capacitação profissional de seus servidores, com
base em avaliação das necessidades detectadas, com especial ênfase ao segmento de instrutores, sejam efetivos
ou não;
provimento dos cargos vagos nas diversas unidades que compõe a estrutura formal do
Órgão, para o nível de qualificação profissional requerido, tendo em vista as atribuições conferidas a cada uma
delas pelo Regimento Interno, evitando que as inadequações comprometam o bom desempenho da Instituição.
As sugestões acima formuladas e todas as outras apresentadas pela SECEX/MA, com exceção
34.5.4.
daquelas voltadas para questões que envolvam aspectos legais, as quais serão analisadas em processo
específico de contas, são, no meu ponto de vista, de extrema importância para o SENAC/MA, uma vez que
se as medidas sugeridas forem adotadas, provavelmente a instituição se modernizará, alcançando seus objetivos
mais facilmente.
Diante de todo exposto, penso que apesar das impropriedades/falhas observadas durante os
35
trabalhos de auditoria operacional, pode-se afirmar, com toda certeza, que as Regionais do SENAC, objeto
da presente verificação, conseguem cumprir suas finalidades para as quais foram criadas.
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Problemas administrativos ocorrem em todo órgão, seja ele público ou privado, porém, em
36.
alguns destaca-se a ausência de vontade política, aliada a incompetência gerencial, para resolvê-los. Creio que
não seja o caso do SENAC, haja vista ao perfil empreendedor da Instituição, facilmente observado pelas
equipes de inspeção deste TCU.
Alguns questionamentos de caráter legal foram levantados durante a auditoria. Todavia, como
já salientei em diversos pontos deste Voto, e renovando o destaque, enfatizo que questões relacionadas', a atos
administrativos, a exemplo de contratação de funcionários sem um critério razoável, conforme detectado no
SENAC/MA, e outras similares de natureza legal, serão analisados juntamente com os processos de
prestações de contas.
Por outro lado, faz-se necessário ressaltar que também não serão inseridas na Decisão que
proporei a seguir, propostas formuladas pelas SECEX's relativas à infringências à Lei n 2 8.666/93, por dois
motivos: primeiro, por tratar de questão legal, não concernente à auditoria operacional. Segundo, é importante
lembrar que os Órgãos integrantes do Sistema "S", por intermédio da Decisão Plenária deste TCU n 2 007/97
(TC-011.777/96-6), não estão sujeitos à observância dos estritos procedimentos estabelecidos na referida
legislação, e sim aos seus regulamentos próprios.
Destarte, acompanho, em parte, as sugestões formuladas pelas Secretarias de Controle Externo
e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em, 09 de dezembro de 1998

1,
ff, o

GALHÃ ES DA OCH A
Ministro-Relator
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Processos d's TC's 550.081/97-6; 225.176/97-1; 350.207/97-6; 425.057/97-6 e 750.113/97-9.
Classe de Assunto: V- Relatório de Auditoria Operacional.
Responsáveis: SENAC/PR - Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg (Presidente do Conselho Regional)
e Érico Mórbis (Diretor do Departamento Regional); SENAC/AM - José Roberto Tadros (Presidente do
Conselho Regional) e Maria Cecilia Guedes Franco de Sá (Diretora Regional); SENAC/MA - José Arteiro
da Silva (Presidente do Conselho Regional) e José Ahirton Batista Lopes (Diretor Regional); SENAC/MT Jamil Boutros Nadaf (Presidente do Conselho Regional) e Hérmes Martins da Cunha (Vice-Presidente);
SENAC/RO - Luiz Malheiros Tourinho (Presidente do Conselho Regional).
Entidades: SENAC/PR; SENAC/AM; SENAC/MA; SENAC/MT; e SENAC/RO.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SAUDI, 1 SECEX, SECEX/PR, SECEX/AM, SECEX/MA, SECEX/MT e
SECEX/RO.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE converter o julgamento em
diligência, para que a 6 SECEX, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), adote as providências necessárias com
vistas à instrução complementar do processo, de modo a consignar o retorno oferecido pelo SENAC à sua
clientela, no que se refere aos serviços prestados, indicando, por meio de amostra representativa constante dos
autos, o que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial significa para a sua clientela e para a sociedade.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator)

HOMERO SANTOS
Presidente

L S1P AGALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe V - Plenário
-TC-625.126/97-1, com 1 volume (SESC/RS)
TC-500.138/97-4 (SESC/PE)
-TC-003.575/97-7 (SESC/DF)
-TC-300.079/97-4 (SESC/ES)
TC-600.089/97-5 (SESC/RN)

•

-Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Unidade Jurisdicionada. Serviço Social do Comércio
(Administrações Regionais do Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito
Federal)
Interessado: Tribunal de Contas da União
Ementa: Auditoria Operacional. Sistema "S". Serviço
Social do Comércio — SESC, em cumprimento à Decisão n°
334/96 — Plenário. Avaliação do cumprimento dos objetivos
da entidade. Exame das áreas de recursos humanos,
materiais, financeiros e assistência social ao comerciário e aos
seus dependentes. Achados de auditoria associados ao exame
de regularidade/legalidade transferidos para ajuizamento no
campo das contas ordinárias. Necessidades de análises
complementares requeridas pelo Colegiado. Conversão do
julgamento em diligência.

RELATÓRIO
I - Antecedentes
qb.

No curso do exercício de 1996 foram veiculadas, nos meios de comunicação escrita,
reportagens questionando a atuação de determinadas unidades integrantes dos chamados Serviços Sociais
Autônomos
Atento à matéria, na condição de Relator, à época, da Sublista de Unidades Jurisdicionadas
2.
9 1, a qual incluía dois entes citados pela mídia (SESI-SENAI), dirigi comunicação ao Colegiado
informando que seria orientada, no plano de auditoria imediatamente posterior, ação fiscalizadora a
respeito do assunto (Sessão Ordinária do Plenário de 29 de maio de 1996, Ata n° 20/96).
Logo a seguir, o ilustre Ministro Humberto Guimarães Souto, igualmente preocupado com
3
os fatos então associados à administração dos Serviços Sociais .Autônomos, apresentou requerimento ao
Colegiado, propondo fosse realizada uma ampla Auditoria Operacional ho Serviço Social da Indústria SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio - SESC,
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR (Sessão Extraordinária de caráter reservado de 05/06/96).

•
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Sensível ao argumento do insigne requerente, o Tribunal, naquela oportunidade, assentiu a
4
realização do trabalho de auditoria operacional, determinando fosse analisada a efetividade dos resultados
apresentados pelas aludidas instituições, de modo a apurar os possíveis desvios denunciados por
Parlamentares e imprensa em geral (Sessão n° 334/96 - TCU - Plenário, Ata n° 15/96-Plenário).
5 Ato contínuo, foram expedidas as Portarias Conjuntas 10 SECEX/SECEX-RJ/SAUDI n°
003, de 27 de junho de 1996, e 004, de 18 de julho de 1996, designando as equipes responsáveis pelo
estágio de Levantamento de Auditoria (TC-017.651/96-4).
As referidas unidades vislumbraram dificuldades técnicas para execução dos mesmos na
6:,
extensão determinada pelo Plenário, considerando que os Serviços Sociais Autônomos, dentro de sua
estrutura organizacional compreendem dezenas de Administrações, Departamentos ou Delegacias
Regionais nos Estados, cada um constituído de várias unidades operacionais dispersas em cidades de cada
Estado
Em razão da evidente inviabilidade de se auditar todos os DN's e AR's componentes dos
7
sistemas SENAI, SESC, SENAC, SESI e SENAR, privilegiou-se a escolha de unidades em que foram
detectados, durante os trabalhos de Levantamento Preliminar, indícios de desvios a que se refere a citada
Decisão 334/96
8

Diante desses fatores, foram escolhidas as seguintes unidades a serem auditadas

SENAR
ca AR/Ceará
AR/Goiás
AR/Mato Grosso
5 AR/Pará

SENAI

•

5

DR/Alagoas
DR/Bahia
DR/Paraíba
DR/Rio de Janeiro
DR/Roraima

SESI
DR/Minas
DR/Piauí
DR/Santa Catarina
DR/São Paulo
DR/Sergipe

SENAC
5

•

AR/Amazonas
AR/Maranhão
AR/Mato Grosso
AR/Paraná
AR/Rondônia
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SESC
AR/Distrito Federal
AR/Espírito Santo
AR/ Pernambuco
AR/Rio Grande do Sul
AR/Rio Grande do Norte
A equipe registrou, inicialmente (TC-17.651/96-4), dados e informações atinentes a todo o
9.
Sistema "S", levantando todos os desvios nas Unidades acima referidas, razão pela qual foram escolhidas
para a auditoria de que se trata.
Em relação às 05 (cinco) unidades do SESC, foram suscitadas questões específicas que
10.
deveriam merecer particular atenção, quais sejam:
a) Administração Regional do Rio Grande do Norte
A Regional efetuou adiantamento no valor de CR$ 24.000.000,00 à Federação do
11.
Comércio do RN em 09/02/94 para aquisição de imóvel. A devolução dos recursos se deu, em 25/02/94,
sem correção monetária, sendo que a inflação, medida pelo INPC, foi de 40,57% no mês de fevereiro.
Posteriormente, em 22/06/94, foi firmado contrato no valor de R$ 61.751.724,70 pelo Condomínio
SESC/SENAC com a empresa CERTA - Construção Civil e Indústria Ltda., na proporção de 50% do
valor a serem desembolsados por ambas as entidades, para reforma do imóvel adquirido pela Federação do
Comércio.
Observou-se, também, a realização de gastos com jantares de confraternização de
12.
empresários realizados em dezembro de 1993, em Natal, Mossoró, Assu, Santa Cruz.
Foi constatada a existência de estoque significativo de bebidas; vinhos, uísques etc - 937
13.
garrafas -, com destinação para a Presidência ou venda para o SENAC. Além disso, constatou-se
fornecimento à Presidência de material diversificado, não utilizado na rotina diária da entidade: perfume,
carteira de cédulas, pulseira, brinco, colar de pérola, bolsa, gravata, baby kit, bebidas, sacolas para viagem,
utensílios de copa e cozinha, creme dental, livros etc;
No plano habitacional desenvolvido pela Administração Regional foram construídas 168
14.
casas no Conjunto Habitacional Potylândia e 10 casas no Conjunto Habitacional Macaíba. Importa analisar
esse tipo de iniciativa por não constituir ação prioritária do Sistema SESC e em razão da pouca
efetividade: 178 atendimentos. Essa última observação sugere que se verifiquem, ainda, os critérios para
escolha das pessoas beneficiadas.
As diversas constatações relativas à Administração Regional do RN constam de relatórios
15
de auditorias realizadas pelo Conselho Fiscal do SESC em agosto e dezembro de 1994.
b) Administração Regional de Pernambuco
Nas obras executadas diretamente pela Regional, não há acompanhamento técnico16.
financeiro das diversas etapas que demonstre as quantidades de material utilizado e a apropriação de mãode-obra.
Foi constatado que fornecedores de material de construção apresentaram notas fiscais com
17
numeração seqüencial, demonstrando ser o SESC/PE o único cliente das firmas:
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Cadima - Caxangá Distribuidora de Materiais Ltda.:
A empresa pertence a servidor do SESC/PE ocupante de cargo de confiança,
Assessor da Presidência,
as compras - cimento, brita e areia - realizadas junto à empresa totalizaram R$
210 000,00,
material adquirido da Cadima não dá entrada no almoxarifado, sendo registrado por
meio de Nota de Entrada de Material,
apesar de a firma não funcionar no endereço das notas fiscais há mais de um ano,
para o mesmo "são remetidas regularmente as Tomadas de Preços feitas pelo
Regional"

Janguié Madeiras Ltda.:
a firma não funciona há algum tempo no endereço constante das notas fiscais,
para o endereço da firma, entretanto, "são remetidas regularmente as Tomadas de
Preços",
as compras de madeiras efetivadas junto à empresa totalizaram R$ 85.000,00,
material adquirido não dá entrada no almoxarifado, sendo registrado somente por
meio de Nota de Entrada de Material,
Constatou-se que compras de gêneros alimentícios, em valores expressivos, são realizadas
18
sem licitação Em grande parte das aquisições, é procedimento usual o pagamento antecipado de
fornecedores
As constatações aqui apresentadas constam de relatórios de auditorias do CF realizadas em
19.
outubro e novembro de 1994 e de parecer de Conselheiro-Relator.
Administração Regional do Espírito Santo
SESC/ES está construindo com recursos próprios e auxílios da Administração Nacional
20
prédio de 09 andares em Praia Comprida. A obra está sendo erguida em terreno da Federação do
Comércio cedido em comodato por prazo indeterminado. O SESC terá direito a 02 andares e 11 vagas
para estacionamento. Os demais andares e as 10 vagas restantes serão da Federação.
Administração Regional do Rio Grande do Sul
21.

Verificou-se:
2

e
22.

a existência de duas obras suspensas em juízo;
no SESC - Campestre, algumas construções apresentam itens de custos elevados:
grama sintética importada, R$ 280.176,26 e tobogãs para piscinas, R$ 360.000,00;
foram realizados pagamentos a mais do que o devido relativamente ao executado na
obra do Hotel Colônia de Férias no Centro Campestre.
a realização de shows e eventos de custos altíssimos, com atendimento aquém do
previsto e ocasionando resultados financeiros negativos, a exemplo do
SESCRIANÇA 95 - custo de R$ 239.339,59 para o SESC - e SESCSHOW 95
com o Conjunto Raça Negra - déficit de R$ 108.151,37. A receita deste evento, de
R$ 75.988,00, foi toda recolhida à FECOMÉRCIO.

Foi firmado contrato, com prazo de 02 anos e valor mensal de R$ 8 000,00, com a empresa
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H. G. Consultoria de Marketing e Representação, com o objetivo de criação de um Sistema de Refeição Convênio SESC. Para uma meta de 20.000 refeições/dia, foram fornecidas 18.929 refeições durante o mês
de setembro de 1994. Desde sua implantação em julho de 1994 até setembro de 1995, o projeto acumulou
gasto de R$ 434.055,83 e receita de R$ 10.318,46;
Observou-se o comprometimento de auxílio financeiro à Federação dos Agentes
Autônomos do Comércio do Rio Grande do Sul, para custear despesas no valor de R$ 8.000,00, para
realização do VI Encontro Estadual dos Sindicatos Patronais do Comércio e Serviço;
SESC/RS efetuou, em 1995, despesas elevadas com Divulgação/Propaganda, R$
716.631,95, ao mesmo tempo em que superou a taxa média do Sistema, de 1,5% sobre a receita
compulsória. Apenas o SESC/SP realizou gastos com Divulgação/Propaganda superiores aos do
SESC/RS. Entretanto, os gastos daquela Regional corresponderam a 1,4% da receita compulsória
estadual, enquanto que as do Rio Grande do Sul alcançaram 2,3%.
As constatações aqui apresentadas, à exceção da relativa a gastos com
Divulgação/Propaganda, constam de relatório de auditoria realizada pelo Conselho Fiscal do SESC em
outubro/novembro 95.

e) Administração Regional do Distrito Federal
A Administração Regional oferece, como beneficio para seus servidores, o custeio de
seguro em grupo. De dezembro de 1994 a março de 1995 foram pagos, a título de prêmio, R$ 183.559,86.
Há que se verificar, ainda, os reajustes mensais que incidiram sobre as parcelas do prêmio, ocorridos sem
autorização ou autorizados por pessoas sem a devida competência. Em dezembro de 1994, o valor do
prêmio subiu de R$ 7.023,61 para R$ 45.312,70.
Foram pagos R$ 101.199,72 antecipadamente à Federação do Comércio, referentes a 33
meses de aluguel de 04 andares no prédio da Federação. Anteriormente, o SESC ocupava uma sala pela
qual pagava R$ 182,66.
A publicação do Jornal Fecomércio é custeada pelo SESC, SENAC e Federação. Verificou28
se, também, que o custeio não é repartido eqüitativamente; ao SESC e ao SENAC cabem 90%, 45% para
cada, e à Federação cabem, portanto, 10%.
No Gabinete da Presidência, na Federação do Comércio, estão lotados 11 servidores pagos
29
pelo SESC ao custo mensal de R$ 21 045,28,
As constatações relativas à Administração do DF foram extraídas de relatório de auditoria,
30
realizada pelo Conselho Fiscal do SESC em setembro de 1995 e de Parecer de Conselheiro do Conselho
Fiscal
O roteiro de levantamento e análise proposto pela 1" SECEX requeria a coleta de
31
informações sobre as seguintes áreas

1) Recursos Humanos
Quadro de servidores efetivos e não efetivos,
Organograma do Departamento Regional e seus Centros de Atividades Sociais;
Entrevista direcionada a se inteirar
• das diretrizes do regional relativas a contratação, demissão e cessão de servidores
efetivos e não efetivos,
versas terceirização dos serviços;
2 das diretrizes quanto à execução direta
5 . \\min-linr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697
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do programa de capacitação,
do plano de cargos e salários,
do controle sobre o pessoal
d) Verificar o impacto sobre a produtividade dos servidores ativos decorrente de:
do plano de cargos e salários;
da existência ou não de estímulo à capactitação profissional;
de eventuais estímulos à eficiência dos servidores
e) Analisar sob o aspecto da eficiência.
as atividades dos servidores efetivos, notadamente sob o aspecto da eficiência,
atentando-se para eventuais casos de desvio de função, exercício de atividades
estranhas às do órgão e os casos de cessão de servidores com prejuízo ao
regional.
O Analisar sob os aspectos de eficiência e economicidade:
a remuneração do pessoal em comparação com os parâmetros do mercado
regional;
controles sobre as atividades desenvolvidas por seu pessoal;
adequação do número de servidores às necessidades do órgão.

to

g) Análise da operacionalidade dos organogramas da entidade

2) Recursos Materiais
estrutura fisica;
diretrizes para o uso e manutenção das instalações;
diretrizes para a aquisição, usos, manutenção e alienação dos equipamentos;
racionalidade na utilização dos espaços;
gastos com manutenção direta ou contratada com terceiros;
O locação de imóveis a terceiros;
utilização das instalações para atividades estranhas ao órgão;
compatibilidade das instalações com as funções legais do órgão;

•

3) Recursos Financeiros
série trienal das demonstrações financeiras,
inteirar-se dos aspectos relacionados à elaboração do orçamento anual, à execução
financeira e a política de investimentos do regional,
aspectos operacionais das despesas com publicidade,
transferências correntes a qualquer título,
consultorias.
distribuição dos gastos administrativos balizados pela necessidade das áreas fins
Determinar a capacidade de investimento do órgão em função da necessidade de
expansão,
O Controles internos referentes à execução financeira,
g) Despesas e receitas decorrentes de atividades estranhas ao órgão.
4) O Produto. Assistência Social ao Comerciário e seus Dependentes
6 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697
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a) Coletar dados dos três últimos exercícios, relativos à atividade fim do regional,
envolvendo número e tipo de unidades por município atendido;
áreas de atuação (lazer, cultura, saúde, etc ), serviços e atividades oferecidos por
unidade,
número de matrículas (comerciários e dependentes);
número de atendimentos por unidade e por área de atuação
Entrevistar os dirigentes da área para se inteirar do planejamento do regional relativo
à sua produção (inclusive quanto a prioridades de atuação-lazer, cultura, saúde, etc.), notadamente o
relativo à expansão da prestação dos serviços no Estado e às metas de qualidade.
Aspecto quantitativo, verificar dentro do mapa atual de distribuição das unidades no Estado, se a demanda pelos
serviços prestados garantem a boa operacionalidade destas unidades, atentando
para casos de municípios mal atendidos ou, ainda, não atendidos, a despeito de
haver demanda,
se os serviços oferecidos atendem às demandas (necessidades e prioridades) dos
comerciários e seus dependentes;
o impacto da política de preços cobrados dos comerciários, analisando-a como
inibidora da demanda e do alcance social do órgão, observando, por outro lado, a
relevância para a operacionalização do regional de tais receitas de serviços;
c' a atual divulgação dos serviços prestados pelo órgão no Estado, notadamente
junto ao seu público alvo, analisando o seu impacto sobre a demanda dos
referidos serviços;
as limitações de oferta em determinadas áreas de atuação, particularmente nas
mais dispendiosas para o regional, e os critérios de seleção dos interessados;
a relação entre o número de comerciários atendidos e o total de comerciários na
área geográfica de atuação do regional.
d) Aspecto qualitativo, verificar:
3 o nível das instalações e equipamentos e o impacto sobre a qualidade dos serviços
prestados;
o impacto da qualidade dos serviços prestados no grau de satisfação dos
comerciários e seus dependentes.
e) Verificar qual a avaliação que os usuários (comerciários e dependentes) fazem dos
serviços prestados pelo regional, sob o aspecto quantitativo e, principalmente, qualitativo
Embora o citado processo TC n° 017.651/96-4 de Relatório de Planejamento de Auditoria
32
Operacional contenha o conjunto de informações atinentes a todos os entes do "Sistema S", registro que a
matéria objeto da citada Decisão será relatada em processos específicos, tratando o presente Relatório,
exclusivamente, dos aspectos relativos às atividades do Serviço Social do Comércio - SESC.
II - Identificação da Unidade

e

Na execução de suas finalidades, o SESC tem em vista, especialmente . a assistência em
33
relação aos problemas domésticos (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e transporte),
providências no sentido de defesa do salário real dos comerciários, incentivo à atividade produtora;
realizações educativas e culturais Finalidades essas também definidas no referido Regulamento e no
Regimento aprovado pela Resolução CNC n° 24/68, de 27/03/68
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III - Estrutura Organizacional
34

O SESC, conforme seu Regulamento, foi organizado da seguinte forma:
a) Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se compõe de:
Conselho Nacional (CN) - órgão deliberativo;
Departamento Nacional (DN) - órgão executivo;
Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira.

b) Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases territoriais
correspondentes e que se compõem de:
Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo;
Departamento Regional (DR) - órgão executivo.

•

O Conselho Nacional (CN) exerce função normativa superior em nível de planejamento,
35.
fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SESC, além de poderes de inspecionar e
intervir, correicionalmente, em qualquer setor institucional da entidade. Compõe-se de diversos, membros,
relacionados no art. 13 do Regulamento, sendo que o Presidente nato do CN será sempre o Presidente da
Confederação Nacional do Comércio (CNC).
É competência do Departamento Nacional - DN (art. 17 do Regulamento), entre outras,
elaborar diretrizes gerais (que são aprovadas pelo CN), prestar assistência técnica às AA.RR e preparar a
prestação de contas da AN. O Diretor-Geral do DN é nomeado pelo Presidente do CN.
Ao Conselho Fiscal (CF) compete (art. 20 do Regulamento), em resumo: verificar o
cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares e representar ao CN contra irregularidades
verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AA.RR., e propor ao Presidente do CN a
intervenção ou outra medida de menor alcance.
A composição do Conselho Fiscal (CF) é a seguinte:
a) dois representantes do comércio eleitos pelo Conselho de Representantes da
Confederação Nacional do Comércio - CNC;
b) três representantes do Governo indicados pelos Ministros do Trabalho, da Previdência
Social e da Administração e Reforma do Estado.
As Administrações Regionais, embora sujeitas às diretrizes e normas gerais prescritas pelos
órgãos nacionais, bem como à correição e fiscalização inerentes a estes, são autônomas no que se refere a
administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.
- No estado onde existir Federação Sindical do Comércio, é constituído um Conselho
Regional (CR), com sede na respectiva capital e jurisdição na base territorial correspondente.
O Presidente do Conselho Regional é sempre o Presidente da Federação do Comércio do
respectivo estado. A competência do Conselho Regional está relacionada no art. 25 do Regulamento e
inclui, entre outras, deliberar sobre a administração regional, apreciando o desenvolvimento e a
regularidade dos seus trabalhos.

•

Ao Departamento Regional compete (art. 26 do Regulamento), em resumo, executar as
medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do SESC e executar o orçamento da AR.
O Diretor do Departamento Regional é, sempre, nomeado pelo Presidente do Conselho Regional.
. \\ min-linr2-182 \c \ zarquivo \voto1998 \625I2697
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Hoje, o SESC conta com 1 Departamento Nacional, 23 Departamentos Regionais e 3
Delegacias Executivas (Acre, Amapá e Roraima).
As Delegacias Executivas são organizadas, dirigidas e fiscalizadas pelo Departamento
Nacional e têm estrutura interna definida em ato próprio. Após nove anos de existência, elas podem ser
transformadas em Administrações Regionais e, a partir de então, serão autônomas. Há previsão de
organização da Delegacia Executiva de Tocantins.
Cada Conselho Regional aprova o quadro de pessoal de sua Administração Regional, não
45
havendo qualquer ingerência por parte da Administração Nacional ou do Conselho Fiscal.
IV - Recursos Financeiros
Para custeio dos encargos do SESC, todo estabelecimento comercial enquadrado nas
46
entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio e os demais empregadores que
tivessem empregados segurados no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, são
obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal de 1,5% sobre o montante da remuneração paga aos
empregados Essa contribuição compulsória, em 1995, somou R$ 467.815.532,00 (quatrocentos e
sessenta e sete milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e trinta e dois reais).
Constituem outras rendas do SESC: doações e legados; auxílios e subvenções; multas
47.
arrecadadas por infração de dispositivos legais e regulamentares; rendas oriundas de prestação de serviços
de mutações de patrimônio, inclusive as de locação de bens de qualquer natureza; rendas eventuais.
A receita de contribuição compulsória vem aumentando desde 1992 e representa, em média,
70% na participação da receita total. As receitas próprias são responsáveis por 30% do orçamento, das
quais 12% são receitas de serviço.
Para o ano de 1996, a previsão da receita arrecadada era de R$ 513.053.603,00 (quinhentos
treze milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e três reais). Este montante, adicionado às receitas
próprias, totalizaria R$ 715.904 503,00 (setecentos e quinze milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos
três reais).
As contribuições compulsórias em favor do SESC, outorgadas em lei, são creditadas às
50.
Administrações Regionais na proporção de 80% sobre os montantes arrecadados nas bases territoriais
respectivas O restante, deduzidas as despesas de arrecadação devidas ao INSS, que são de 1% sobre o
total arrecadado, cabe a Administração Nacional (AN)
Da renda da AN é descontada a cota de 3% sobre a cifra da arrecadação geral para a
51
administração superior, a cargo da Confederação Nacional do Comércio. No exercício de 1995, este valor
representou R$ 13.219.676,82 (treze milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e seis reais e
oitenta e dois centavos), recurso que não é fiscalizado em sua aplicação e não existe conhecimento da
forma de utilização por parte da AN.
Do total que cabe ao DN, 10% são destinados, como subvenção ordinária, na forma de
auxílio às regiões deficitárias, ao custeio de serviços. O valor repassado é inversamente proporcional ao
total arrecadado no estado. O montante transferido, todavia, está limitado a esse total arrecadado na base
territorial da Administração Regional.
Também é repassada aos estados a subvenção extraordinária, que é formada de 15% do
valor que cabe ao DN e tem por finalidade atender às realizações de natureza especial e temporária,
9 . \\mi11-1mr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697
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principalmente para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisições de imóveis, instalações e
equipamentos.
O SESC ainda criou o Fundo de Sustentação de Programas Prioritários - FUNPRI, que é
54
formado pelos seguintes recursos 9% da arrecadação compulsória da AN, 20% da subvenção
extraordinária; 1,2% da arrecadação compulsória das AA RR
O FUNPRI é destinado às AA.RR. cujas receitas compulsórias arrecadadas nas respectivas
55
bases territoriais tenham sido iguais ou inferiores a 3% do total da receita compulsória do SESC no ano
anterior.
Existem dois outros programas criados pela necessidade de definir normas operacionais
56.
para a aplicação dos recursos do Departamento Nacional nos Departamentos Regionais subvencionados.
São eles
para aplicações em aquisição de imóveis e
Plano Nacional de Investimentos (PNI)
construções;
Plano de Equipamento de Unidades (PEU) - para aplicações na aquisição de
equipamentos e material permanente
V - Áreas de Atuação
Existem diversas Unidades Operacionais espalhadas por todo o Brasil, oferecendo os
57
serviços do SESC.
O total de instalações é o seguinte (dados de 1996)
329 Gabinetes Odontologicos,
158 Gabinetes Médicos;
063 Restaurantes,
324 Cantinas e Lanchonetes,
103 Teatros e Auditórios,
010 Cinemas;
177 Bibliotecas,
194 Centros de Atividades (para atendimento cotidiano);
118 Unidades Móveis e Áreas para Exposições Artísticas e Culturais,
016 Centros Campestres e Balneários;
020 Colônias de Férias,
198 Piscinas;
051 Saunas;
403 Ginásios e Centros Esportivos,
139 Parques Infantis
O SESC conta com pessoal especializado para atender todos os que frequentam suas
instalações em busca dos diversos itens de uma programação voltada prioritariamente para Saúde,
Educação, Nutrição, Cultura e Lazer, em atividades de caráter eminentemente educativo, abrangendo
todas as faixas etárias
A clientela do SESC é formada, basicamente, por comerciários de baixa renda e seus
familiares; pessoas que vivem em médias e grandes cidades e que, em sua maioria - 76,6% - recebem
menos de três salários mínimos por mês. Na faixa de até quatro salários mínimos, o contingente sobe para
84,7%. Quanto ao nível de escolaridade, 45,9% são dotados apenas do primeiro grau de ensino
10 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697
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O SESC prioriza o atendimento do comerciário, porém, na existência de capacidade ociosa,
60
as atividades e serviços são oferecidos à comunidade.
Existe um crescente aumento da procura por seus serviços, ano após ano. Em 1995, o total
61
de matrículas registrado chegou a 1.877.955; desses, 940.864 são de comerciários e 937.091 são de
dependentes.
O processo de planejamento do Sistema SESC tem por base as "Diretrizes Gerais de Ação",
62
elaboradas em 1973 Tais diretrizes norteiam o "Plano Nacional de Ação" (PLANESC), elaborado
trienalmente. O que está em vigência é o PLANESC 1995/97, formulado pelo DN e pelos DD RR. em
agosto/setembro de 1994.

e

A cada ano, os Departamentos Regionais e Delegacias Executivas fixam as metas de
63.
atendimento de suas atividades, buscando dar seqüência à opção por continuar a crescer dentro dos limites
e possibilidades de cada um. Para efeito de planejamento anual das ações do SESC, bem como para
avaliação de resultados e de perspectivas, são realizados Encontros Regionais de Programação. As metas
são, então, consolidadas pelo Departamento Nacional.
Reunindo as estimativas de recursos a serem alocados para a realização das programações
64
da Administrações Nacionais e Regionais, é elaborada a proposta de Orçamento-Programa do SESC
Depois de examinados pelo CF, os orçamentos são reunidos numa só peça formal (Orçamento-Programa)
para apresentação à Presidência da República, por intermédio do Ministro do Trabalho
Na elaboração dos orçamentos, as verbas reservadas às despesas de administração não
65.
podem ultrapassar a 25% da receita própria prevista, não computadas, nessa, as subvenções
extraordinárias concedidas pela A.N.
VI - Dados Específicos das Regionais
SESC/Distrito Federal (TC-003.575/97-7)
A administração Regional do SESC no Distrito Federal foi criada em 27.06.80, por meio da
Resolução SESC n° 427/80, em substituição à Delegacia Regional até então existente, e instalada em
01.01.81, sendo composta pelo Conselho Regional (CR), órgão deliberativo, e pelo Departamento
Regional (DR), órgão executivo. O Diretor-Regional do DR é designado pelo Presidente do CR.
A presidência do Conselho Regional é exercido pelo Presidente da Federação do Comércio
do Distrito Federal - FECOMÉRCIO, de acordo com o disposto no art. 22 do Regulamento do SESC/DF,
com mandato de três anos, podendo ser reeleito por igual período. O Conselho é composto por 15
membros efetivos e 16 suplentes, representando os diversos grupos sindicais do comércio, com a
participação da Federação Nacional do Comércio, do Ministério do Trabalho, da Federação dos
Empregados do Comércio, do Diretório-Regional do SESC-DF e de um representante do INSS, conforme
estabelece o art. 22 do Decreto n°61.836/67.
O SESC/DF possui a seguinte estrutura organizacional:
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CONSELHO REGIONAL
Presidente - P

DEPARTAMENTO REGIONAL
Diretor Regional - DR

ASSESSORIA
ASE

ASSESSORIA JURÍDICA
AJU

NÚCLEO DE EDIFICAÇÕES
NUEDI

ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO- ASP

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA - DIAF

DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO
SOCIAL - DIOS
Diretor

Coordenadona de Recursos
Humanos - COREH

Assessoria de Informática
ASSIN

Coordenadoria de Esporte
e Recreação - COESP

Coordenadona de Saúde
COOSA

Coordenadoria de Material
e Patrimônio - COMAP

Coordenadoria de Serviços
Gerais - COSEG

Coordenadoria de
Educação - COEDU

Coordenadoria de Nutrição
CONUT

Coordenadoria de Admin.
da Matricula e Receita
GOMAR

Coordenadoria de Controle
Financeiro - COFIN

Coordenadoria de
Assitência Comunitária
COASC

Coordenadoria de Cultura
CODEC

Coordenadoria de Admin.
Financeira - COAFI

UNIDADES OPERACIONAIS

O SESC/DF conta com sete unidades operacionais, por meio das quais são prestados os
74
serviços à clientela, em consonância com as políticas e diretrizes programáticas do Departamento
Regional, desenvolvendo as seguintes atividades.

ATIVIDADE
Desenvolvimento Físico e Esportivo
Biblioteca
Comemorações
Recreação
Recreação Infantil
Expressões Artísticas
Desenvolvimento Artístico e Cultural
Lanches e Merendas
Refeições
Assistência Odontológica
Educação para a Saúde
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ATIVIDADE
Assistência Médica
Oftalmologia
Pediatria
Clínica Médica
Ginecologia
Cursos Supletivos
Cursos de Atualização de Conhecimentos
Temporada de Férias
Trabalho com Grupos
Assistência Comunitária
Além das Unidades Operacionais, o SESC/DF possui quatro Postos de Serviço (PS) e duas
75
Unidades Móvies (UM) - Veículos adaptados para funcionarem como consultórios -, como parte da
•
estratégia de interiorizar sua atuação, os quais desenvolvem as seguintes atividades

ATIVIDADE
Desenvolvimento Físico e Esportivo
Assistência Odontológica
Assistência Médica
Oftalmologia
Pediatria
Clínica Médica
Ginecologia

RECURSOS HUMANOS
De acordo com a Resolução SESC/DF n° 195, de 03.05.91, o Quadro de Pessoal do
76.
Regional foi fixado em 500 cargos. Foi observado que, nos últimos três anos, o número de servidores
efetivos tem se mantido razoavelmente estável, apresentando a seguinte média anual:

ANO
1994
1995
1996

SERVIDORES
421
411
436

Conforme os dados obtidos dos balanços anuais do órgão, referentes às despesas efetuadas
77
com vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais, tem-se as seguintes médias anuais de salário e
de despesas por servidor

DESPESAS
Salário Médio
Obrigações Patronais por Servidor
Despesas por Servidor
FONTE: BALANÇOS ANUAIS DO SESC/DE

1994
462,02
145,07
607,09

1996
1995
1 013,44
883,42
360,79
299,13
1 374,23
1.182,55
. ______......_...„
,

Pode-se observar uma sensível melhora do salário médio praticado pelo SESC/DF,
78
consequência de uma política de investimento em recursos humanos adotada nos últimos dois anos, o que
resultou na aproximação com os salários praticados pelo mercado.
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Apesar de as despesas por servidor terem aumentado no mesmo período, verificou-se que a
participação das despesas de pessoal em relação ao total das despesas correntes tem diminuído, conforme
explicitado a seguir .

ANO' '
Despesas
com
Pessoal
(A)*
,
Despesas Correntes (B)
Percentual de (A)/(B)

:199:4
3.067.011,28
4.802.033,88
63,87%

1995
5,832,360,31
9.328.343,47
62,52%

1996 :
7.189.992,84
12.586.052,58
57,13%

* VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS + OBRICiAÇOES PXIRONAIS RE
FONTE: BALANços ANUAIS DO SESCDF

Até julho de 1996, o quadro de pessoal do SESC era dividido em oito classes, subdivididas
em trinta e cinco cargos. A partir de agosto de 1997, com a elaboração do atual Plano de Cargos e
Salários - PCS, aprovado pela Resolução SESC/DF de 28.08.96, o quadro foi dividido em quatro grupos
ocupacionais, subdivididos em vinte e quatro cargos.

•

A aprovação do novo PCS representou um avanço na gestão de recursos humanos do
81
órgão, ajustando a remuneração de cada ocupação às médias praticadas pelo mercado - anteriormente, os
salários muito baixos provocavam alta rotatividade de funcionários - diminuindo o número de funções
gratificadas e de chefias e permitindo a progressão funcional.

82.

Quanto à distribuição do pessoal, constatou-se que 74,94% dos servidores estão lotados na
área fim e 25,06% na área administrativa.
No que se refere ao estímulo à capacitação profissional dos servidores, no ano de 1996,
83
foram oferecidas 703 vagas para programas de treinamento (em grupos e/ou individuais) representando um
total de 156,22% do quadro de pessoal. Esse quantitativo representa um acréscimo de 369% em relação
aos 150 servidores treinado em 1995 (Dados do relatório Anual do SESC).
Mereceram destaque especial no ano de 1996 os treinamentos de "Integração de Equipes",
executados com propósito de criar condições para melhoria das relações interpessoais dentro do órgão,
onde foram treinados 352 servidores, e os de "Informática" que capacitaram os servidores de todas as
áreas para operação de microcomputadores, tendo alcançado o quantitativo de 129 servidores treinados.
Esses cursos refletem o processo de renovação pelo qual tem passado o SESC/DF,
principalmente a partir de 1996, tendo em vista o fato de que 40,98% dos servidores possuem menos de
dois anos de casa e a implantação da informatização do órgão, que praticamente inexistia até 1995.

RECURSOS FINANCEIROS
Constitui a principal fonte de receita do SESC a contribuição compulsória devida pelos
86
estabelecimentos comerciais filiados às entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do
Comércio - CNC e os demais empregadores que tivessem empregados segurados no extinto Instituto de
Apossentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC, correspondente a 2% do montante da remuneração
paga aos empregados, de acordo com o art. 3 0 , § 1 0 , do Decreto-lei n° 9.853/46
A contribuição compulsória é creditada às Administrações Regionais na proporção de 80%
87
da arrecadação nas respectivas bases territoriais. O restante, deduzidas as despesas com a taxa de
administração devida ao INSS, que, atualmente, é de 3,5% sobre o total arrecadado, cabe à Administração
Nacional.

e.

Constituem outras rendas do SESC doações e legados, auxílios e subvenções, multas
88
arrecadadas por infração a dispositivos legais regulamentares, rendas oriundas de prestação de serviços e
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de mutações patrimoniais, inclusive as de locação de bens de qualquer natureza

O total das receitas do órgão, relativas aos três últimos exercícios, consta do quadro a
89
seguir, com os respectivos percentuais de aumento em relação ao ano anterior
.

RECEITAS

: 1995 : :

:: 1994

6.223.079,42 14.661.225,48

TOTAL

1996
135,59% 21.613.738,00

47,42%

- SE

FONTE: DEMONSTRATIVOS ANUAIS DA RECEITA ARRECADADA PO
VALRES EM REAIS

Dentre o total das receitas do SESC, os valores mais significativos advêm da contribuição
90
compulsória e da prestação de serviços, cuja evolução, nos últimos três anos, pode ser verificada no
quadro a seguir, com os respectivos percentuais de aumento em relação ao ano anterior -

, RECEITAS
COMPULSÓRIA
DE SERVIÇOS

:1996

1995' '

1994

4.817.920,60 10.151.671,71
809.673,74 1.700.498,02

FONTE: DEMONSTRATIVOS ANUAIS DA RECEITA ARRECADADA POR FONTF
VALRES EM REAIS

110,71% 12.651.813,69
110,02% 2.581.693,82
„

24,63%
51,82%

-

Nos exercícios de 1994, 1995 e 1996, a receita proveniente da arrecadação compulsória
representou 77,42%, 69,24% e 58,53% da receita total, respectivamente. Para os mesmos períodos, a
receita de serviços correspondeu a 13,01%, 11,6% e 11,94% da receita total do órgão.
Há ainda uma importante fonte de recursos para o Regional, que é o Fundo de Sustentação
de Programas Prioritários - FUNPRI, instituído pelo Conselho Nacional do órgão, por meio da Resolução
SESC n° 850, de 13.03.95, destinado às Administrações Regionais cujas receitas compulsórias arrecadadas
nas respectivas bases territoriais tenham sido iguais ou inferiores a 3% do total da receita compulsória do
sistema no ano anterior, como é o caso do Regional do DF.
De acordo com o art. 10 da mencionada Resolução, o FUNPRI tem por finalidade auxiliar a
realização das despesas correntes nas atividades de refeições, assistência odontológica, temporada de
férias, recreação infantil e cursos de atualização de conhecimentos.
Foram transferidos ao Regional os seguintes valores por conta do Fundo (os percentuais
94
entre parênteses correspondem à participação da transferência no total das despesas correntes de cada
atividade):

ANO
1994
1995
1996

i REFEIÇÕES
123.235,07 (21,31%)
386.231,00(43,07%)
604.247,00 (53,12%)

RECR. INFANTIL
5 112,61 (21,06%)
23.719,00 (55,41%)
37.194,00 (94,73%)

i ASSIST. QD:ONT. ::
11.738,37 (4,17%)
53.962,00 (9,9%)
119.053,00(14,49%)

: TEIVIIK FERIAS:
7.376,67 (86,75%)
17.053,00(59,93%)
18.742,00 (64,24%)

FONTE: COORDENADORIA DE CONTROLE FINANCEIRO - COFIN REAIS

A receita de contribuição compulsória prevista para o ano de 1997, de acordo com os dados
95.
obtidos junto ao SESC, era da ordem de R$ 13.059.587,00 (treze milhões, cinqüenta e nove mil,
quinhentos e oitenta e sete reais), correspondente a um aumento de 3,22% em relação ao arrecadado em
1996. Quanto à receita de serviços, a previsão é de R$ 3.848.583,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e
oito mil, quinhentos e oitenta e três reais), ou 49,07% a mais do que o obtido no ano anterior.
No que se refere à receita total, a previsão do órgão para o exercício de 1997, era de queda
96.
na arrecadação, estimando-se uma receita total da ordem de R$ 17.717.102,00 (dezessete milhões,
setecentos e dezessete mil, cento e dois reais), ou seja, 18,03% a menos do que o arrecadado no exercício
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anterior, que correspondeu a R$ 21.613 738,00 (vinte e um milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e
trinta e oito reais).

RECURSOS MATERIAIS
98

ESTRUTURA FÍSICA

O SESC/DF possui sete Unidades Operacionais, contando, ao todo, com as seguintes
99.
instalações para o desenvolvimento de suas atividades:
7 piscinas
1 ginásio poli-esportivo coberto
3 quadras poli-espotivas
6 salas de ginástica
4 salas de musculação
3 campos de futebol society
1 pista de atletismo
4 quadras oficiais de tênis
1 mini-quadra de tênis
3 paredões para prática de tênis
5 restaurantes
3 lanchonetes
12 consultórios odontológicos
13 consultórios médicos
2 alojamentos, para 20 pessoas cada um
17 quartos para hospedagem
2 teatros
2 auditórios
9 salas de aula
2 biblioteca
4 gibitecas
2 salões de múltiplas funções

•

A Unidade da 504 Sul, inaugurada recentemente com as seguintes instalações após a
100.
conclusão das obras:
1 biblioteca
1 gibiteca
1 auditório de múltiplas funções (cinema, teatro), com 170 lugares
1 restaurante de 300 lugares, ampliando a capacidade atual em 76 lugares
1 lanchonete
1 piscina semi-olímpica
4 salas de ginástica e musculação
1 sala de jogos
1 sala de TV
11 salas de aula
1 centro de música, incluído estúdio de gravação para CD e "fita demo" e sala de audição
3 consultórios médicos
PRINCIPAIS ATIVIDADES

•
101.

Desenvolvimento Físico e Esportivo:
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430

e

Tribunal de Contas da União

((yesuvjr

;.:

lo"! r

Santo

(

ei•

60

TC-625 126/97-1

O SESC oferece atividades fisico-esportivas nas Unidades Operacionais de Taguatinga
102.
Norte, CET Sul, 913 Sul e Gama, utilizando, para tanto, 7 piscinas, 1 ginásio poli-esportivo coberto, 3
quadras poli-espotivas, 6 salas de ginástica, 4 salas de musculação, 3 campos de futebol society e 1 pista
de atletismo. São desenvolvidas as modalidades de natação, hidroginástica, futebol, futsal, vôlei, basquete,
ginástica rítmica desportiva, handebol, jazz, balé, karatê, capoeira, yoga, dança de salão, ginástica e
musculação.
Vale ressaltar que nessa atividade o atendimento tem sido crescente. No exercício de 1994:
de 379.677. Em 1995, aumento para 421.682, representando 11.06% a mais. No exercício de 1996, os
atendimentos alcançaram o total de 470.703, ou 11,62% de acréscimo em relação ao ano anterior. Para o
exercício de 1997, alcançar 899.000 atendimentos, representando um incremento de 90,99%, devido à
instalação da Unidade do Gama e reforma da 504 Sul
Em acréscimo às atividades próprias desenvolvidas pelo SESC, e nos intervalos ociosos
entre as aulas, o órgão otimiza a ocupação dos espaços fisicos realizando cessão de instalações (salas ou
piscinas) a professores particulares, mediante o pagamento de uma taxa de ocupação. Atualmente, existem
10 professores trabalhando nessas condições, dando aulas em várias modalidades, sendo que o preço
cobrado dos alunos deve ser o mesmo praticado pelo SESC em suas próprias turmas.
REFEIÇÕES
O SESC conta com quatro restaurantes, que funcionam no horário de 11:00 às 14:00h, nas
Unidades Operacionais da 504 Sul (224 lugares), Taguatinga Norte (100 lugares), 913 Sul (60 lugares) e
SIA (165 lugares). Os três últimos restaurantes foram abertos no exercício de 1995, após a realização de
pesquisa de interesse junto à clientela.
Foi inaugurado, no final de junho do corrente ano, mais um restaurante, no Setor Comercial
Sul — SCS (120 lugares), com previsão de fornecimento de cerca de 1.500 refeições/dia. A decisão pela
abertura do restaurante no SCS também decorreu de realização de pesquisa de interesse junto à clientela, a
qual apontou a atividade de refeições como a mais solicitada para o local.

•

Considerando-se um tempo de permanência mínimo para a refeição de 20 min., de acordo
com avaliação da Coordenadoria de Nutrição do órgão, tem-se os seguintes dados referentes às
capacidades teóricas máximas de atendimento e ao número médio de pessoas atendidas:
RELAÇÃO •;,

ATENDIMENTOS/DIA*

CAP. MÁXIMA/DIA

Taguatinga Norte

420

900

46,67%

913 Sul

520

540

96,30%

SAI

650

1.485

43,77%

504 Sul

1.150

2.016

57,04%

'UNIDADE

* Fonte: Coordenadoria de Nutrição — CONUT — SESC/DF
Nessa atividade o número de atendimentos foi de 635.072, no exercício de 1994, 746.427
108.
atendimentos em 1995 (17,53% a mais) e 870.146 no ano de 1996 (16,57% maior que o ano anterior). A
previsão para o ano de 1997 é de se alcançar 960.000 refeições fornecidas, correspondendo a um
incremento de cerca de 10,33%.
109.

Assistência Odontológica:
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110. O órgão conta com 27cirurgiões dentistas, 33 auxiliares de consultório dentário e 22
técnicos de higiene dental, trabalhando, em turnos de quatro horas, em 12 consultórios odontológicos,
com capacidade teórica máxima de atendimentos, no total de 244 pacientes/dia, segundo informação da
Coordenadoria de Saúde do SESC. Verificou-se uma média de atendimentos atual de 234 pacientes/dia,
correspondendo a 95,9% da capacidade máxima estimada, indicando a grande procura por esse tipo de
serviço. Há sempre uma demanda reprimida para essa atividade, a qual é controlada pelo SESC de forma
que a espera não ultrapasse um mês.
Não estão incluídos no cômputo acima os atendimentos realizados na Unidade Operacional
da 504 Sul, por meio de convênio com a Universidade de Brasília — UnB, a quem cabe a cessão dos
profissionais. O atendimento é prestado por alunos do último semestre do curso de odontologia, com
supervisão dos professores da Universidade. Cabe ao SESC a cessão do espaço fisico, dos equipamentos e
do material de consumo. Dessa forma, o número de pacientes atendidos fica condicionado ao número de
formandos do semestre. Em razão da reforma da Unidade, os atendimentos estão sendo realizados no SIA.
Nessa atividade os atendimentos registraram, em 1994, 26.078. Em 1995, 31.941, ou
22,48% a mais. No exercício de 1996, o número de atendimentos, aumentou para 46.028, correspondendo
a um incremento de 44,1%. Para o exercício de 1997, há a previa-se alcançar o número de 64.500
atendimentos, o que representa um acréscimo de 40,13% em relação ao exercício anterior.
Essa foi a atividade que mais cresceu nos dois últimos anos, apresentando, ao final de 1996,
um aumento de 76,5% no número de atendimentos, em relação ao resultado obtido em 1994. Tal fato
deve-se á prioridade que a atual administração do SESC deu à área da saúde, abrindo consultórios nas
Unidades Operacionais de Taguatinga Norte, SIA, SCS e Gama, bem como nos Postos de Serviço da
Ceilândia, Paranoá, São Sebastião e Conjunto Nacional — CNB.
Assistência Médica
O SESC possui 13 médicos em seu quadro, atendendo em 13 consultórios, distribuídos nas
Unidades Operacionais de Taguatinga Norte (4), SCS (4), CET Sul (1) e Gama (1) e nos Postos de
Serviço do Paranoá (2) e CNB (1).
Todos os consultórios funcionam durante um turno de quatro horas por dia, com exceção
da pediatria (4 vezes/semana) e da oftalmologia (dois turnos/dia) no SCS, da pediatria no Paranoá (2
vezes/semana), da clínica médica no CNB (1 vez/semana) e da pediatria no Gama (3 vezes/semana).
O SESC/DF implementa 04 (quatro) importantes Projetos Especiais, quais sejam:
1 - Projeto Beija-Flor — tem por objetivo realizar ações de saúde, cultura e lazer nas cidades
satélites e assentamentos do DF, oferecendo a toda a comunidade, atendimento nas áreas médica
(oftalmologia, pediatria, clínica médica, exame de mama e exame pré-natal) e odontológica (extração,
restauração, aplicação de flúor, técnicas de escovação).
A característica principal desse Projeto que o difere de outros é a sua continuidade.
O Projeto Beija-Flor é uma ação pioneira do SESC no Brasil considerado pelo
Departamento Nacional do órgão como uma referência em termos de assistência comunitária (ver quadro
anexo).
NI' DE ATENDIMENTOS
PERÍODO
LOCALIDADE
Paranoá

Ago/95

43.060

São Sebastião

Set/95

60.514
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Planaltina

Out/95

37.364

Brazlândia

Fev/96

26.517

Sobradinho

Mar/96

47 747

Núcleo Bandeirante

Mai/96

19.060

Santa Maria

Jul/96

48.700

Samambaia

Ago/96

51.101

Ceilândia

Nov/96

36.827

Recanto das Emas

Jun197

50.767

Fonte Cooredenadoria de Assistência Comunitária - COA 2 - Projeto Beija-Flor Esporte - consiste em propiciar a criança e adolescente de toda a
comunidade, na faixa etária de 7 a 15 anos, que estejam freqüentando regularmente a escola, o
desenvolvimento de modalidades de futebol, voleibol e handebol. O objetivo é promover, além da iniciação
desportiva, o aperfeiçoamento e treinamento sistemático a realização de competições e atividades paralelas
de música e lazer. Aos alunos é oferecido acompanhamento médico e odondológico, bem como fornecido
lanches e uniformes.
3 - Projeto Experimental SESC Tênis - originou-se de iniciativa do Departamento Nacional
do Órgão, que escolheu o Regional do DF para implantação do projeto piloto, e tem como objetivo o
desenvolvimento esportivo mediante a prática do tênis e a conseqüente popularização do esporte
4 - Sub Projeto Tênis para Todos - objetiva proporcionar lazer à populações carentes das
cidades-satélites e do entorno, difundindo a prática do tênis nessas comunidades.
No local escolhido são improvisadas quatro quadras. São utilizados materiais alternativos e
a própria população confecciona raquetes de madeira compensada, com ajuda e supervisão da equipe do
SESC São inscritos em média (em cada visita) 300 crianças, onde são ensinadas as jogadas básicas
Durante os trabalhos de levantamento preliminar à presente auditoria operacional, realizado
no Departamento Nacional do órgão, na cidade do Rio de Janeiro, em julho de 1996, foram levantadas
questões relativas ao Regional/DF (relatório item "c"), cujos comentários produzidos pela Equipe,
transcrevo
Realização de reajustes mensais indevidos sobre as parcelas do prêmio do
'12. 1. 1
seguro em grupo oferecido pelo Regional, como beneficio aos servidores.
Verificou-se que os reajustes efetuados pela empresa Sul América Seguros,
12. 1. I. I
sem autorização do SESC, tiveram sua recuperação pleiteada por via judicial. As apólices mantidas
com a referida empresa foram canceladas e, desde então, não houve mais contratação de seguros.
12. 1.2 Pagamento antecipado no valor de RS 101.199,72 à Federação do
Comércio, referente a 33 meses de aluguel de quatro andares no prédio da Federação, sendo que
anteriormente o SESC ocupava uma sala no mesmo prédio, pela qual pagava RS 182,66.
12. 1.2.1 Em 02.02.95, o Diretor-Regional do SESC/DF, com a intenção de
racionalizar os processos deliberativos do órgão e disponibilizar uma área para instalação de
clinicas médica e odontológica, propôs ao Presidente do Conselho Regional -a transferência, do
prédio ocupado pelo Regional (5" e 6" andares do Ed. Jessé Freire, no Setor Comercial Sul - SCS,
de propriedade do SE,SU) para o Ed. FECOMERCIO (também no SCS, de propriedade da
Federação), do Gabinete da Presidência, do Conselho Regional, das Assessorias Jurídica e de
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Planejamento, das Secretarias Executivas do SESC, SENAC e Federação, bem como do auditório
(98 lugares).
0
Aceita a proposta, foram destinadas as áreas do 4 ao 7 0 andares do Ed.
12.1.2.2
FECOMÉRCIO para essa finalidade, estabelecendo-se o valor mensal do aluguel de RS 3.066,66
(três mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para a área total, com base em avaliação
feita pela Câmara de Valores Imobiliários do DF.
A sala ocupada anteriormente pelo SESC teve seu contrato de locação
12. 1.2. 3
rescindido em 31.03.95, ressaltando-se que o valor do aluguel inicial encontrava-se muito dejá.sado
em relação aos praticados pelo mercado.
Para a transferência das unidades administrativas do SESC para o Ed.
12.1.2.4
FECOMERCIO mostrava-se necessário, todavia, a realização de reformas para adequação às
necessidades do órgão, tendo em vista, inclusive, o mau estado de conservação da área. Em razão
disso, fii acordado com a Federação que tais reformas seriam consideradas benfeitorias e as
despesas a elas referentes., descontadas do aluguel a ser pago. Assim, o valor de RS 10.199,72 (cento
e um mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), correspondente a 33 meses de
aluguel refere-se à parcela do SESC no custeio das despesas com as citadas reformas.
12.1.2.5 De acordo com informações constantes de documentação enviada
posteriormente ao Tribunal (em anexo, fls. 38/42), com a transferência das mencionadas unidades
administrativas do SESC para o Ed. FECOMÉRCIO, foi liberada uma área de 378,80 ni 2 no Ed.
.k.s.sé Freire, utilizada para instalação da Unidade Operacional do Setor Comercial Sul (clinica
composta de 5 consultórios médicos e I consultório odontológico, numa área de 326,20 m 2),
possibilitando o atendimento de unia antiga reivindicação dos comerciários que trabalham no SCS.
12. I .2.6 Segundo informado, na mencionada Unidade Operacional são efetuadas
cerca de 13.00 matriculas e realizados aproximadamente 26.500 atendimentos por ano, produzindo
uma receita de serviços da ordem de RS 1.075.572,40 (um nülhão„setenta e cinco mil, quinhentos e
setenta e dois reais e quarenta centavos).
Consta também do documento enviado que, além do espaço para a nova
12.1.2.7
Unidade Operacional, jói disponibilizada a área de 52,60 m 2 para a instalação do Centro de
Processamento de Dados -- CPD do Regional, para desenvolvimento de projetos de informatização,
medida indispensável para o andamento dojá mencionado processo de reestruturação do Regional.
12.1.2.8 De acordo com informações prestadas, se o SESC optasse pelo aluguel de
um imóvel no S( 5, de área igual a 378,80 m 2 , para instalação da Unidade Operacional e do ('PD,
'

4at

haveria uni desembolso anual de RS 36.364,80 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
oitenta centavos), considerando o valor mensal para a locação, fornecido pela Câmara de Valores
Imobiliários do DF, de RS 8,00/m 2.
Considera a Diretoria-Regional do SESC que a antecipação do aluguel
12. 1.2.9
para jazer frente à reforma dos andares do Ed. FECOMÉRCIO, além de possibilitar a adequação
da área às necessidades do órgão, garantiu a fixação dos valores mensais, isentando o órgão de
reajustes anuais e excluindo qualquer flutuação do preço futuro, em razão de instabilidade no
mercado imobiliário da região.
Diante disso, embora entenda-se que o valor substancial da reforma
12.1.2.10
realizada evidencie que as condições do imóvel locado não se encontravam adequadas às
necessidades do ,SESC, não há elementos que possam conduzir à convicção de excesso indevido de
despesa ou de má aplicação dos recursos do órgão, principalmente tendo em vista os benefícios
advindos da instalação de nova Unidade Operacional do SCS, não apenas no que se refere ao
aspecto financeiro, mas, principalmente, ao aumento da prestação de serviços médicos e
odontológicos aos comerciários.''

oe.

Destaca por fim a equipe que, conforme consta no processo que originou a já citada
118.
Decisão 334/96, as denúncias referiam-se, principalmente, á má utilização de recursos na aquisição e
construção de imóveis e na realização de despesas de conotação eminentemente política, ocorrências estas
20 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697.doc
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verificadas no âmbito do SESI e SENAI
Continua a equipe informando que com referência ao SESC/DF, não foi observada qualquer
119.
das ocorrências acima citadas, como também não foi verificado desvio de finalidade na execução dos
objetivos institucionais do órgão.
Entendendo, por fim, que a Regional vem atingindo seus objetivos, apresentando bons
120.
resultados no que se refere ao cumprimento de metas e a qualidade dos serviços prestados, propõe:

"I seja determinado ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio do
Distrito Federal - SESC'/DF que:
a) inclua, nos demonstrativos contábeis constantes das prestações de contas anuais,
registro das transferências efetuadas pelo Departamento Nacional do SESC por conta do Fundo de
Sustentação de Programas Prioritários -- FUNPRJ e para custeio das despesas com o Centro
Esportivo de Taguatinga CET Sul, afim de tais demonstrativos passem a refletir adequadamente a
execução orçamentária e financeira do órgão.
b) . faça constar, do relatório de gestão relativo às contas do exercício de 1997, item
especifico sobre o impacto das questões relacionadas com a queda da receita proveniente da
arrecadação compulsória, decorrente de alterações na legislação aplicável ao SESC, e do aumento
de encargos par ao Regional, em virtude do encerramento do convênio de cooperação técnica
firmado com o Departamento Nacional para custeio das despesas com a Unidade Operacional do
CET Sul, bem como sobre os reflexos do processo de reestruturação do órgão no desenvolvimento de
suas atividades, notadamente quanto à quantidade de atendimentos em cada atividade e à qualidade
dos serviços prestados;
II - seja determinado à CIS'ET/MTb que, quando da avaliação dos resultados, quanto à
eficácia e eficiência, da ge.stão orçamentária, financeira e patrimonial do SESC/DF, referente ao
exercício de 1997, considere o impacto das questões relacionadas com a queda da receita
proveniente da arrecadação compulsória, decorrente de alterações na legislação aplicável ao SESC,
e do aumento de encargos para o Regional, em virtude do encerramento do convênio de cooperação
técnica firmado com o departamento Nacional para custeio das despesas com a Unidade
Operacional do CET Sul, bem como os reflexos do processo de reestruturação do órgõa no
desenvolvimento de suas atividades, notadamente quanto à quantidade de atendimentos em cada
atividade e à qualidade dos serviços prestados.
III - seja dado conhecimento ao SESC/DF da Decisão que vier a ser proferida, bem corno
do Relatório e Voto que a fundamentam;
IV - seja o presente processo juntado às contas do SESC/DF, exercício de 1997."
VII- SESC/Estado de Pernambuco (TC n° 500.138/97-4)
O SESC instalou-se em Pernambuco em 05 03 47, tendo como trabalho inicial a realização
121.
de um censo de toda classe comerciária da capital objetivando planejar sua atuação no campo social O
Departamento Regional do SESC em Pernambuco nasceu com o apoio do SENAC local, já existente à
época.

•
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A Administração Regional do SESC/PE é composta pelo Conselho Regional e pelo
122
Departamento Regional, conforme se observa no organograma abaixo.
Conselho Regional

Preside ncia

Assessoria Presid
2

Auditoria
3

Consurtona Jund

Assessoria de Planei
2

o

Diretoria Regional

Divisão Administrativa

Divisão de Orient. Social

2

2

— SEVE
19
SEPAT
38
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A SECEX/PE, objetivando ter uma visão geral do quadro funcional do órgão, partiu do
organograma e do Plano de Cargos e Salários, onde está demonstrada a distribuição dos servidores do
SESC/PE
Os cargos são divididos em 5 grupos: 1) de carreira (197); 2) específicos (321); 3) com
comissão (33); 4) especializados de nível superior (06) e 5) orientadores (106) (dados de março/97).
125
SECEX/PE:

Vejamos o detalhamento das ocorrências mais relevantes, por área, demonstrado pela

Recursos Humanos
O quadro funcional é composto de 663 servidores (dados de 1997), distribuídos em grupos
126.
e localizados da forma como segue:

e

CARGOS
DIRETOR REGIONAL
CONSULTOR JURÍDICO
ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA
AUDITORES
SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA

TIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO
SALARIO(R$)
QUANTIDADE
5.320,00
01
---2.956,00
03
2.365,00
03
2.365,00
01

22 \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697.doc

g. (5 anus

COPIP-'5-'

iettir fr. c
e Secrotárka 1Q Plenádd
.

436

TC-625.126/97-1

Tribunal de Contas da União
DIRETORES DE DIVISÃO
GERENTE DO RECOM
CHEFIAS DE SEÇÃO E DOS DEMAIS
CA' S
DIRETOR
DO
SECRETÁRIA
REGIONAL
TOTAL

04
01
19

2.956,00
2.365,00
2 365,00

01

1.183,00

33

83.955,00

TIVO DOS CARGOS DE CARREIRA
QUANTIDADE SALÁRIO(R$)
CARGOS
931,00
04
SUPERVISOR TECNICO II
776,00
05
SUPERVISOR TÉCNICO I
647,00
11
ASSESSOR TÉCNICO II
540,00
28
ASSESSOR TÉCNICO I
450,00
39
ADJUNTO ADMINISTRATIVO II
374,00
26
ADJUNTO ADMINISTRATIVO I
313,00
38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
261,00
46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
81 015,00
197
, TOTAL

CARGOS
RECEPCIONISTA
TELEFONISTA
MOTORISTA
OPERADOR DE SOM I
OPERADOR DE SOM II
ARTÍFICE ESPECIALIZADO
ARTÍFICE AUXILIAR
COZINHEIRO
GARÇON
PORTEIROS
VIGIA
SERVIÇOS ESPECIAIS
MÚSICO
SERVIÇOS GERAIS
i TOTAL

CARGOS
MÉDICO
NUTRICIONISTA
TOTAL

TIVO DOS CARGOS ESPECIFICOS
QUANTIDADE SALÁRIO(RS)
--313,00
02
313,00
17
237,00
01
450,00
01
237,00
15
226,00
06
226,00
14
226,00
08
226,00
29
226,00
44
226,00
19
450,00
12
142,00
151
64.151,00
321
ESPECIALIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR
SALÁRIO(RS)
QUANTIDADE
450,00
05
776,00
01
1231,00
06

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR
UNIDADE
SEDE
C A CARUARU
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30
56
63
09
35
64

C. A CASA AMARELA
C. A STO. AMARO
RESTAURANTE - RECOM
ALMOXARIFADO CENTRAL
C. A BALNEÁRIO
FÉRIAS
DE
COLÔNIA
GARANHUN S
C. A GARANHUNS
C. A ARCOVERDE
C. A PETROLINA
C. A STO. ANTÔNIO
TOTAL

89
53
58
07
663

A coordenação, supervisão e orientação da atividade-fim do SESC são atribuições da
127
Divisão de Orientação Social que engloba além das seções de Desenvolvimento Técnico e de Divulgação e
Matrícula, os Centros de Atividades, C.A's. Excluindo o pessoal dos Centros de Atividade, a Divisão
0
totaliza 14 funcionários, dos quais 9 possuem escolaridade completa de 3 grau, sendo a mais bem
qualificada em termos de recursos humanos. Na Divisão Administrativa, dos 34 ocupantes de cargos de
carreira apenas 5 possuem escolaridade completa de nível superior, enquanto na Divisão Financeira, que
tem 17 funcionários, apenas 2 possuem esse nível de escolaridade. Dos ocupantes dos cargos específicos
menos de 10% concluiu o 2° Grau.
O Regional privilegia os servidores mais antigos na ocupação dos cargos comissionados.
Observou a Equipe que a contratação de pessoal não é precedida de ampla publicidade. A
entidade se utiliza de um banco de currículos na convocação para entrevistas e exames psicotécnicos
admissionais, realizados por psicólogos da própria instituição. O Regimento Interno do órgão prevê, no
entanto, em seu art. 48 a necessidade da realização de provas de habilitação ou exames de seleção para a
admissão de pessoal, não explicitando a exigência do Concurso Público.
Qualificação dos Recursos Humanos
Em relação aos treinamentos oferecidos pela entidade, há dois tipos de programação uma
130
que é realizada para o pessoal ocupante dos cargos mais baixos na hierarquia, como serviços gerais e
porteiros, que tem como objetivo levar o servidor a uma integração maior com a Instituição, estimulando
reflexões sobre a atuação do SESC, atualizando-os acerca de normas e procedimentos da atividade que
exercem e proporcionando esclarecimentos sobre higiene e saúde no trabalho, e outra, menos abrangente
em termos de número de funcionários participantes, que tem como alvo principal o pessoal de carreira da
área fim e da área meio
Evolução Quantitativa do Pessoal
O SESC-PE possui uma peculiaridade em termos de pessoal, pois consta da sua folha os
131
operários contratados para as obras que a entidade realiza por execução direta há vários anos Mostra-se
abaixo a evolução desse quadro em termos numéricos
ANO
SERVIDORES
ORIENTADORES
sub-total
, OBRA

1994
545
92
637
184
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Como se pode ver na tabela acima, o número de servidores, excetuando-se o pessoal da
132.
obra, se manteve relativamente constante nos últimos anos, inclusive com tendência levemente declinante
de 1995 até o corrente ano.
O quadro tem como característica a estabilidade. As renovações ocorrem com maior
133 .
freqüência nos cargos específicos que incluem os serviços gerais, porteiros, serviços especiais, vigia etc. e
pelas informações obtidas junto ao chefe da Seção de Relações de Trabalho não há funcionários cedidos
para outro órgãos.
Outro aspecto importante a ressaltar é a quase inexistente terceirização de serviços. Os
serviços de limpeza, vigilância e portaria são realizados por funcionários efetivos do SESC. Até mesmo as
construções em andamento estão sob a coordenação do pessoal do quadro.
ab,

Plano de Cargos e Salários
O atual PCS foi adotado em 1995, dividindo os cargos existentes em cargos de comissão,
de carreira, específicos e especializados de nível superior, não havendo nenhuma referência no Plano aos
orientadores, que têm importante missão de operacionalizar junto ao cliente do SESC a atividade fim da
entidade.
Nos cargos de carreira existem 8 sub-níveis com uma diferença salarial de 20% entre cada
um deles, ocorrendo as promoções apenas quando ocorrem vagas nos níveis superiores da carreira, vagas
essas decorrentes de demissões ou aposentadorias, inviabilizando assim, quase que completamente a
ascenção funcional.
O PCS não prevê nenhum aumento salarial por tempo de serviço ou produtividade, como
também não possui nenhuma metodologia que ajude a averiguar objetivamente a produtividade de seus
funcionários. Fica assim a avaliação do desempenho do servidor, fator determinante de uma possibilidade
remota de ascensão, dependente da avaliação subjetiva de sua chefia.
Observou a equipe que o gasto com 33 cargos comissionados é 263% maior que os gastos
salariais de 321 ocupantes de cargos específicos e maior também que o dispêndio mensal de 197 cargos de
carreira.

Gastos com Pessoal
As despesas com pessoal e encargos sociais corresponderam em 1995 a 53,5% das despesas
correntes totalizando o valor de R$ 4.342.190,96. Em 1996 esse valor subiu para R$5.294.493,48,
correspondendo a 53,9% das despesas correntes. Esses percentuais passarão a 48,8% e 50,6% se forem
excluídos da análise os gastos excepcionais com causas trabalhistas de alto valor, R$750.000,00 e
R$664.163,00 nos anos de 1995 e 1996, respectivamente. Essas despesas de pessoal são relacionadas ao
programas Administração, Cultura, Saúde, Assistência e Previdência. Entendendo-se o programa
Administração como área meio, os programas Cultura, Assistência e Saúde como área fim, chega-se ao
resultado abaixo da proporção de gastos relativos dessas áreas, tendo por base o total de despesas
correntes:
GASTOS COM PESSOAL (% DAS DESPESAS CORRENTES)"

a
ÁREA MEIO

1995
19,2%
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32,2%

29,6%

** excluídos gastos excepcionalmente altos decorrentes de perda de causa trabalhista.
Para uma análise mais completa da situação exposta no quadro acima, seria necessária uma
comparação com os demais Regionais do SESC em todo o Pais. Mas é certo que a informatização dos
procedimentos tenderá a eliminar postos da área meio, principalmente na Divisão Administrativa e na
Divisão Financeira. Outro ponto a ser considerado pela administração é a possibilidade de efetivar a
terceirização dos serviços de limpeza, vigilância e portaria, visto que essa filosofia vem sendo empregada
por diversas empresas, inclusive pela Administração Pública, por se revelar mais econômica.
Os reajustes salariais nos últimos anos foram de 34,8% em 1994, cerca de 66% em 1995 e
de 18,2% em 1996. O reajuste em 1995 deveu-se à implantação do Plano de Cargos e Salários que
privilegiou os cargos comissionados em termos de aumento percentual, visto que a massa salarial
correspondente a esses cargos subiu percentualmente 93,6%, enquanto que o dispêndio total dos cargos
específicos elevou-se em apenas 18,7%. O salário médio do SESC gira em torno de R$400,00. Essa média
é pouco representativa, já que existem diferenças muito grandes entre os salários dos comissionados e os
dos demais funcionários.
Fez-se uma análise da evolução dos gastos com pessoal nos último três anos, a partir da
142
relação entre esses gastos e o total de receitas correntes, obtendo-se os números abaixo:
1994
28,3%

ANO
PESSOAL/REC. CORRENTE

1995
42,2%

1996
45,1%

Há uma tendência ascendente nesse importante indicador decorrente de uma expansão
143
salarial que não encontra a mesma correspondência com o aumento percentual das receitas nos anos
observados Para se precaver de problemas futuros, tendo em conta, inclusive, a tendência de ter a sua
verba de contribuição reduzida, o SESC terá que trabalhar na redução de custos com pessoal, isso poderá
ser conseguido por meio da terceirização dos serviços e da informatização
Recursos Financeiros
No tocante a esse aspecto, a equipe assinala que:
Inicialmente releva comentar que a Entidade não registra os recursos recebidos do FUNPRI
e do DN como recursos extra-orçamentários, bem como as respectivas despesas não passam por sua
contabilidade. No ano de 1995 foram recebidos R$ 932 mil do FUNPRI e R$ 93 mil do DN para
pagamento de estagiários, enquanto em 1996 registraram-se R$ 925 mil oriundos do FUNPRI e R$ 131
mil do DN. Em 1995, estas duas fontes de financiamento responderam por 9,1% das despesas e em 1996
por 8,3%.
Destarte, a análise abaixo não vislumbra as despesas financiadas diretamente pelo FUNPRI
e pelo DN, bem como desconsidera os repasses correspondentes como receitas.
O SESC/PE obteve de Receitas Correntes o montante de R$ 11,7 milhões em 1996, sendo
a previsão para o ano de 1997 de R$ 12,5 milhões (aumento nominal de 6,8%).

•

As principais fontes de receita da Entidade no último triênio foram as Contribuições
Compulsórias (78,4% , 78,9% e 85,1% do total em 94, 95 e 96, respectivamente) e as Receitas de
Serviços (13,2%, 12,1% e 11,6%), que são oriundas de mensalidades de cursos, diárias de colônias de
férias, etc. Como se observa a geração própria de receitas tem se mostrado bastante acanhada. O
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orçamento de 1997 projeta uma participação de 82,9% das Receitas de Contribuições contra 13,9% das
Receitas de Serviços Já as Receitas de Capital não alcançaram nem 0,5% do total das receitas no período
sob análise
No tocante às Despesas Correntes, as relativas a Pessoal representaram no último triênio
56,2%, 53,5% e 53,9% do total anual (R$ 5,3 milhões em 1996). O segundo item em relevância vem a ser
Material de Consumo com 25,8%, 26,4% e 23% do total das Despesas Correntes nos anos de 94, 95 e 96,
respectivamente (R$ 2,3 milhões em 1996).
Relacionando-se itens das despesas ao montante de Receitas Correntes obtêm-se
informações preciosas. As despesas com Pessoal equivaleram no triênio a 28,3%, 42,2% e 45,1% das
Receitas Correntes, revelando o impacto dos aumentos salariais obtidos no dissídio de abril de 1995.
Como acima comentado na parte referente a recursos humanos, o quadro da Entidade foi numericamente
constante no período. Projeta-se para 1997 um gasto com Pessoal de 44,8% das Receitas Ccrrentes.
No tocante às Despesas de Capitais, estas refletem a política expansionista adotada pelo
15 1.
Regional no sentido de construção de novas unidades no interior, bem como na capital. Foram gastos
37,2%, 25,2% e 18,5% das Receitas Correntes no triênio neste tipo de despesas (R$ 1,8 milhões em
1996). Detecta-se claramente um decréscimo na parcela destinada a obras civis ao longo do tempo, tendo
o orçamento previsto gastos de 15,2% para o corrente ano.
A situação patrimonial do Regional é bastante sólida, apresentando um alto índice de
152
liquidez e um reduzido exigível de curto prazo. Com a expansão das unidades, vêm sendo realizados
investimentos no item Bens Móveis, bem como evidencia-se um aumento do item Almoxarifado.
A Entidade tem por filosofia operar com recursos aplicados em ativos de alta liquidez
equivalente a três meses de receitas, demonstrando sua folga financeira no curto prazo. Convém comentar,
contudo, que em decorrência da perda de ação trabalhista e posterior acordo firmando o quantum
indenizatório em aproximadamente R$ 1,5 milhão, as disponibilidades foram seriamente afetadas ao final
de 1995, tendo havido uma gradual recuperação até o momento.
Recursos Materiais
O Departamento Regional dispõe de serralharia própria, bem como de oficina de
manutenção de ar-condicionado, geladeiras e equipamentos do gênero. A pintura também é realizada por
pessoal próprio, como também os serviços de encanação, instalações elétricas. A Entidade atua de maneira
auto-suficiente, de forma que realiza por conta própria a maior quantidade de serviços possíveis, só
contratando o indispensável, como manutenção de informática, por não possuir pessoal habilitado. Como
corolário evidencia-se que o Regional possui grande contingente de pessoal para manutenção, limpeza,
conservação e manutenção de obras civis.
Controle do patrimônio
Há controle dos bens móveis por meio de selos metálicos numerados seqüencialmente. Os
funcionários da seção de patrimônio realizam um inventário anual, no início de cada ano e o próprio
responsável realiza outro no segundo semestre, assinando um termo de responsabilidade pela checagem.
Quando os bens não têm mais utilidade, são geralmente doados a instituições de caridade.
No caso de veículos, são dados como parte do pagamento de um novo veículo. Em todas alienações,
segundo o Regulamento do SESC, deve haver autorização do Conselho Regional.

•
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Licitações
As licitações no âmbito do SESC disciplinam-se pela Resolução n 2 837/94 do Conselho
nacional do SESC, que tem por paradigma as disposições constantes na Lei n 2 8.666/93.
Por meio de análise de amostra de processos licitatórios, a Equipe detectou o
descumprimento da citada resolução pelo setor de compras e licitação do Regional. Foram analisadas
todas as licitações efetuadas no exercício de 1997 e as de maior materialidade nos exercícios de 1995 e
1996, principalmente no tocante à compra de máquinas e equipamentos.
Evidenciaram-se, no entanto, irregularidades nos certames licitatórios destinados à
contratação de auditoria independente, de serviços de seguros, de remédios, entre outras. As
irregularidades em regra geral pertinem à restrição de competitividade, em flagrante descumprimento à
citada Resolução.

•

Na maior parte dos contratos vigentes não houve licitação. Conforme relatório de auditoria
do Conselho Fiscal nas compras de gêneros alimentícios também não havia licitação.
Evidenciou-se, ademais, a existência de contratos por prazo indeterminado e que só são
convidados a maior parte das licitações apenas três licitantes, sem que haja um rodízio entre outros
fornecedores potenciais.
Observa a equipe que com a restrição à competitividade nas licitações, ou mesmo com
ausência de certame licitatório, a Entidade realiza atos antieconômicos, pois poderia realizar compras e
contratar serviços por preços mais baixos.
A Equipe entende que o SESC/PE deve passar a publicar anúncios nos jornais locais das
licitações em curso, tendo em vista o disposto no art. 3 2 da Res. n2 837/94 sobre o princípio da
publicidade. Recomenda também a realização de rodízio entre os convidados. Determinar que não se aliene
bens móveis por meio de dação em pagamento sem prévia avaliação, bem como que descontinue a prática
de adquirir bens novos dando como parte do pagamento bens similares usados, como no caso dos veículos.
Instalações
As instalações da Entidade se mostraram funcionais e adequadas às atividades
desenvolvidas. Uma dos fatores que contribuem para a qualidade dos serviços prestados à comunidade
advém da utilização racional dos espaços disponíveis, sem desvirtuamento das funções legais do Serviço
Destaca-se a eficiência da conservação das instalações, pois diversos imóveis foram
165
construídos nas décadas de 50 e 60 e encontram-se em perfeito estado.
A equipe destaca como importante o fato do SESC ser proprietário de todos os imóveis de
166
que se utiliza. A maior parte dos terrenos foram doados pelas prefeituras das cidades que tem unidades do
Regional
Equipamentos
Em geral os equipamentos e máquinas utilizados pelo Regional encontram-se em bom estado de
167.
conservação e são destinados às funções legais do Serviço.
Como decorrência da construção por empreitada própria das novas unidades, a Entidade possui
168
em seu patrimônio equipamentos como betoneiras, caminhões e outros necessários para obras civis. Em
função da diminuição na quantidade de obras, há uma subutilização, até total, de algumas dessas máquinas.
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Há um excesso de veículos (26 unidades) e de motoristas (14). A manutenção da parcela da frota
169
mais antiga é antieconômica, tendo em vista a determinação de se realizar todos os consertos e revisões
nas oficinas das concessionárias, de forma que o valor de uma revisão chega a ser 50% do valor do
veículo
A alienação dos veículos mais antigos é realizada por meio de entrada num veículo novo no
170.
processo licitatório Além de obstar a competitividade do certame licitatório, conforme explicitado no item
Licitações acima, os preços obtidos com a venda são bastante baixos.
Atividade Fim: Assistência Social ao Comerciário e seus Dependentes
Atendimento e Matriculas

•

O SESC/PE contabilizou 4,6 milhões de atendimentos em 1994; 5.4 milhões em 1995
171
(aumento de 15,3%) e 5.7 milhões em 1996 (aumento de 6,2% sobre 1995), conforme discriminado no
quadro abaixo:

ATIVIDADES POR PROGRA

JANEIRO

1995

1996

525.610
234.210
238.565

667.131
219.332
213.577

671.042
206.623
370.908

23.184
5.861
19.490

1.886.967
666.026
842.540

936.421
64.881
533.485
204.988

927.705
74.048
510.195
255.919

957.107
77.323
527.236
416.459

75.256
O
74.680
10.731

2.896.489
216.252
1.645.596
888.097

407.842
619.749
37.811
30.370

370.889
553.387
72.988
28.779

25.264
53.013
1 . 636
2.452

1.143.245
1.745.295

Assistência Médica
TOTAL
Rffi.k

339.250
519.146
22.735
22.033
.•

Cursos de Atualização de Conhecimentos
Temporada de Férias
Trabalho com Grupos
Assistência Especializada

462.486
202.819
36.137
1.250

589.190
106.288
48.647
1.672

9.931
8.205
780
149

Assistência Comunitária

299.0.87

641.808
169.293
48.741
2.562
529.594

690.836

24.220

1994
Desenvolvimento Físico-Esportivo
Biblioteca
Comemorações
Recreação
Recreação Infantil

Expressões Artísticas
Desenvolvimento Artístico Cultural

RAM
Lanches e Merendas
Refeições

Educação para a Saúde

. .. .

, . ..

135.170
83.634
'

..

1.703.415
486.605
134.305
5.633
1.543.737

..PROGRAMA.

SERVIÇOS DE
MATRÍCULA

COM

25.163

DEF'
33.132

TOTAL
58 295

COM
26 494

TOTAL

DEP
35.075

61 569

C OM
29 660

DEP
36610

TOTAL
66 270

COM
1 823

DEP
2.844

)TAL
4 667

C OM
83.140

DEP
107 661

TOTAL
1908M

Evolução das matriculas
Efetivaram-se 58.295 matrículas de comerciários e dependentes em 1994 no SESC/PE,
172.
tendo o ano de 1995 alcançado 62.569, com crescimento de 5,6%, e em 1996 ocorreram 66.270
matrículas, com novo aumento de 7,6% em relação ao ano anterior.
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Com a inaugurações de novas unidades no interior e na capital como supracitado, há uma
tendência de incremento no número de matrículas. Este fato ocorre precipuamente nas unidades situadas
no interior onde há menos opções de lazer, cultura, esportes e entretenimento.
Há fatores que influenciam de forma direta o número de matrículas. Primeiramente o
desemprego, que vem atingindo seriamente a classe comerciária, principalmente da capital. Outro é a falta
de carteira assinada dos comerciários do interior, que teoricamente impediria a matrícula, mas que foi
atenuada pela possibilidade de se matricular apenas com a situação de trabalhar de fato como comerciário.
Áreas de atuação
SESC/PE oferece ao comerciário diversas atividades nas áreas de esporte, lazer, cultura,
saúde, etc.
Há salas para exibições de filmes, restaurantes, lanchonetes, escolinhas para esportes,
excursões, creches, diversos cursos como violão, pintura, corte e costura, cabeleireiro, informática,
exposições, festas, campeonatos, colônias de férias, palestras sobre saúde e outros
A única ressalva detectada pela Equipe de Auditoria refere-se ao atendimento odontológico.
177
Verificou-se que a Entidade dispunha de excelente gabinete odontológico, o qual foi apontado como a
segunda atividade mais indicada segundo pesquisa de opinião realizada em 1.988. Em função de
desavenças pessoais do Presidente do SESC/PE com os odontólogos por causa de ações trabalhistas, o
serviço odontológico foi extinto em janeiro de 1990, com prejuízo para a comunidade comerciária e a
perda de fonte de renda.
Qualidade do atendimento
SESC/PE realizou pesquisa objetivando aferir a qualidade dos seus serviços na opinião da
178.
clientela em abril de 1997. A pesquisa contou com 260 entrevistas nas diversas unidades, cujos principais
resultados demonstraram abauxo:
ITEM
Programação Cultural
Lazer
Qualidade dos Serviços
Preços dos Serviços
Rapidez
Simpatia
Competência

EXCEL
35%
34%
32%
30%
35%
43%
37%

BOM
47%
42%
52% .
44%
38%
40%
47%

REG
13%
15%
13%
19%
21%
15%
14%

RUIM
2%
1%
1%
5%
5%
2%
1%

Como se depreende do quadro acima, a qualidade dos serviços da Entidade é
179
inquestionável, como decorrência do satisfatório nível das instalações, da competência dos orientadores e
das atividades ofertadas
A Equipe de Auditoria detectou, em relação à área fim, um comprometimento com a
180
qualidade das aulas e cursos, com o cardápio do restaurante, com a manutenção das quadras e piscinas,
que estão refletidos na aprovação da classe comerciária. Evidencia-se que a finalidade institucional é
perseguida no dia-a-dia, sem que haja desvios da finalidade da Entidade
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Divulgação dos serviços

A maior parte da divulgação dos serviços do SESC é realizada gratuitamente pelos meios
de comunicação, principalmente jornais, que o procuram para compor a sua programação cultural e de
lazer da cidade. Os gastos com propaganda e publicidade são esporádicos e de pequena monta.
Ultimamente só houve pagamento de publicidade para o bloco carnavalesco do SESC/PE e
para cursos de informática, que estão em fase de implantação.
Em relação à distribuição de cartazes, que é um dos maiores meios de divulgação, o DN
fornece o fotolito, que é a parte mais cara, e o Departamento Regional imprime o material localmente,
utilizando-se de licitação para contratação dos serviços de reprodução.
Expansão e novos serviços
Regional é flexível a inovações nos serviços ofertados. Os cursos de datilografia, que não
estavam sendo procurados, foram substituídos pelos cursos de microinformática.
Aproveitando a cultura regional de valorização de festas típicas, a Entidade patrocina
blocos e troças no carnaval, bem como oferece aos comerciários bloco carnavalesco com mortalha em
carnavais fora de época (micaretas), no estilo do carnaval baiano, com patrocínio de empresas privadas. Há
também exploração de eventos culturais como no caso dos estandes montados no festival de inverno em
Garanhuns.
Com a política expansionista do Regional, que está construindo novas unidades e pretende
186
iniciar outras como um CA. na cidade de Palmares, haverá um aumento na oferta de atividades nestas
localidades
O grande fato limitador da expansão dos serviços são as perspectivas futuras tratadas
187
anteriormente
CONCLUSÕES
A Equipe de Auditoria entende que, em linhas gerais, o SESC/PE realiza seu papel
188
institucional com efetividade, contribuindo para o bem estar social e a melhoria do padrão de vida da
comunidade comerciária
Contudo, há diversos aspectos operacionais que podem e devem ser aprimorados, para que
189.
a Instituição logre o maior retorno possível à sociedade com os escassos recursos utilizados. Neste
sentido, a Equipe propõe a esta Corte de Contas que recomende a adoção das seguintes medidas
saneadoras .

•

incrementar os treinamentos de forma a abranger um maior número de funcionários,
especialmente os da área-fim procurar maior intercâmbio com as co-irmãs SESI, SENAC e SENAI,
estimular funcionários a elevar seu nível de escolaridade,
reavaliar o atual Plano de Cargos e Salários da Unidade, corrigindo as distorções
funcionais e remuneratórias existentes de forma a estimular a progressão funcional de seus servidores,
implementar método de avaliação do funcionário, que consiga medir de forma
objetiva o desempenho de cada um
realizar avaliação dos superiores pelos subordinados como forma de dinamizar a
relação chefia-subordinado
realizar concurso com provas de habilitação ou exames de seleção, atentando para o
O
princípio da publicidade
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modernizar procedimentos administrativos e investir em informatização
estudar a opção de terceirização de serviços de limpeza, segurança e manutenção
reestudar tabela de preços vigentes para que se ajustem os preços cobrados de
usuários não-comerciários, principalmente, e dos comerciários, sem perder de vista a missão institucional
envidar esforços no sentido de celebrar parcerias com iniciativa privada e poder
público em eventos e atividades de interesse mútuo, como forma de rateio de custos
publicar anúncios nos jornais locais das licitações em curso
realizar rodízio dos convidados
1)
não alienar bens móveis por meio de dação em pagamento sem prévia avaliação
descontinuar prática de adquirir bens novos dando como parte de pagamento bens
similares usados
estudar a conveniência e viabilidade de reabrir gabinetes odontológicos, tendo em
o)
vista os beneflcios para classe comerciária
encaminhar cópia do Relatório, Voto e Decisão para as seguintes autoridades:
p.1) Ministro do Trabalho, para o exercício da função supervisora;
p2) Secretário de Controle Interno do Ministério do Trabalho, com vista ao
acompanhamento das medidas a serem implementadas pela Unidade em decorrência do presente trabalho;
p.3) Diretor do Departamento Nacional do SESC para conhecimento e adoção das
medidas que lhe c ompetem,
determinar ajuntada do presente processo às contas do exercício corrente.
cl)
g)

VIII — SESC/Estado do Espirito Santos (TC 300.079/97-4)
O Serviço Social do Comércio, com sede em Vitória, iniciou suas atividades no Estado em
190
1947 e sua estrutura interna, conforme organograma de fl. 27 é a seguinte:
Conselho Regional;
Presidência
Direção Regional;
Divisão Administrativa;
Divisão Financeira,
Divisão de Orientação Social e as Unidades Operacionais abaixo:
Centro de Atividades de Vitória — CAV,
Centro Esportivo de Vila Velha — CEVV;
Centro de Atividades de Vila Velha — CAVV,
Centro de Atividades da Praia — CAP;
Centro de Turismo de Guarapari — CTG;
Centro de Turismo de Praia Formosa — CTPF,
Centro de Atividades de Colatina — CAC,
Centro de Atividades de Linhares — CAL,
Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim — CACI
A equipe da SECEX/ES, levantou dados e informações relativas as áreas de: Recursos
191
Humanos, Recursos Materiais, Recursos Financeiros e Área Fim (Assistência Social ao Comércio e seus
dependentes), da forma como segue:
Recursos Humanos
Especificamente, com relação a área em questão, nossos técnicos anexaram os documentos
192
de fls. 28/50, a partir dos quais elaboraram os quadros a seguir, mostrando a situação do pessoal da
unidade nos exercícios de 1995, 1996 e março de 1997:
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Em 31 de dezembro de 1995

PESSOAL EFETIVO
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO REGIONAL
TOTAL

725
4
3
732

Em 31 de dezembro de 1996

PESSOAL EFETIVO
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO REGIONAL
TOTAL

727
9
3
739

Em 31 de dezembro de 1997

PESSOAL EFETIVO
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO NACIONAL
ESTAGIÁRIO POR CONTA DO DEPARTAMENTO REGIONAL
TOTAL

762
14
6
782

Dos dados acima, se conclui que no exercício de 1997 ocorreu um acréscimo no número de
servidores, proveniente da abertura do Centro de Atividades da Praia, bem como da entrada em
funcionamento de um bloco com 140 apartamentos no Centro de Turismo de Guarapari.
O acréscimo acima mencionado ocorreu em função das novas atividades oferecidas pelo
Departamento Regional, não obstante a Resolução SESC/ES n° 286/92, de 26.06.92, às fls. 51/55, fixar a
lotação numérica da AR-ES em 725 servidores
Com base na mencionada Resolução SESC/ES n° 286/92, as contratações em caráter
temporário, com vistas à realização de obras por administração direta, que exija pessoal com ocupações
específicas da área da construção civil, bem como as contratações necessárias ao atendimento do Balneário
e Colônia de Férias, durante a temporada de verão em que haja maior afluxo de clientela, far-se-ão
independentemente da lotação fixada — 725 servidores — guardada as suas reais necessiadades.
Assim, deve ser acrescido ao quantitativo de pessoal em 31.03.97, o total de 140 servidores
envolvidos com a obra no Centro de Turismo de Praia Formosa e 47 servidores envolvidos com a obra no
Centro de Turismo de Guarapari.
A equipe ao tecer comentários sobre o Plano de Cargos e Salários constatou casos de
desvio de função, exercício de atividades estranhas às do órgão e casos de cessão de servidores com
prejuízo ao Regional, bem como não nos foram apresentadas diretrizes atinentes à capacitação profissional
e execução direta versus terceirização dos serviços.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Os serviços da Administração Regional são executados por servidores constantes do
quadro de pessoal, e eventualmente, por servidores contratados por prazo determinado para execução de
Atividades de natureza específica;
A cada cargo permanente corresponde uma faixa salarial determinada pelo salário-piso e
salário-teto;
200

As faixas salariais foram estabelecidas, inicialmente, com base em pesquisa salarial junto a
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18 empresas da Grande Vitória em 1979 e atualizadas periodicamente, observando-se o mercado regional,
através de Resoluções baixadas pelo Presidente do Conselho Regional do SESC;
A lotação numérica dos cargos da AR-ES é fixada por ato próprio do Conselho Regional, e
distribuída mediante ato do Diretor-Regional;
O provimento das vagas existentes na AR será realizado por nomeação (para cargo
comissionado), admissão, promoção ou reclassificação (para cargos permanentes), e contrato por tempo
determinado (para quadro de pessoal contratado);
O provimento das vagas por admissão e contratação será realizado através de processo
seletivo externo, enquanto o provimento das vagas por promoção e reclassificação realizar-se-á com base
em avaliação de desempenho, tempo de serviço ou processo seletivo interno;
Somente no caso de não haver servidores em condições de participarem do processo
seletivo interno, é que se providenciará o recrutamento externo, a fim de se promover a renovação e
revitalização do quadro de pessoal da entidade;
205
entidade;

O recrutamento interno deverá anteceder a qualquer processo seletivo que seja aberto na

Entende-se por recrutamento interno o levantamento do potencial humano existente no
206
quadro de pessoal da entidade, em condições de preencher os requisitos estabelecidos para provimento dos
cargos vagos,
O recrutamento externo far-se-á mediante anúncios publicados na imprensa, contatos
207
diretos com escolas e universidades, associações profissionais e/ou órgão de classes.
Embora no Plano de Cargos e Salários estejam previstas promoções e reclassificações
208
periódicas, na prática não vem sendo aplicadas, à vista do impacto financeiro que causaria na folha de
pessoal, consoante declaração do Diretor da Divisão Administrativa.

s.

Quanto aos controles do Regional sobre seu pessoal, verificamos que é exercido pelos
209
Gerentes das Unidades Operacionais e pelo Chefe da Seção de Pessoal, no caso do Centro de Atividades
de Vitória e Diretoria Regional, mediante cartão de ponto, no qual estão registradas as ocorrências
mensais de cada servidor.

RECURSOS MATERIAIS
Para o desenvolvimento de suas Atividades o SESC-DR/ES conta com os recursos fisicos e
210
equipamentos abaixo relacionados, cabendo-nos registrar que estes dados foram extraídos do Inventário de
Bens Móveis, da Relação dos Recursos Físicos da Entidade constante da prestação de contas de 1996 e do
Inventário de Bens Intangíveis:

EDIFÍCIO SEDE E CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA:

•

01 restaurante;
01 lanchonete;
01 sala de TV;
01 auditório;
01 salão de ginástica feminina;
01 ginásio coberto com capacidade para 3.500 pessoas;
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01 clínica odontológica com 10 consultórios;
01 clínica médica com 03 consultórios e sala de curativos;
hall para exposições;
áreas livres para lazer
282 itens referentes a mobiliário;
1.584 itens referentes a equipamentos;
14 veículos,
296 materiais diversos (livros);
16 linhas telefônicas;
CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA;
01 restaurante;
espaço para TV
01 clínica odontológica com 03 consultórios;
01 clínica médica com 03 consultórios;
hall para exposições;
45 itens referentes a mobiliário;
286 itens referentes a equipamentos;
02 linhas telefônicas;
CENTRO ESPORTIVO DE VILA VELHA:
01 campo de futebol oficial,
04 campos de futebol soçaite,
08 quadras poliesportivas cobertas,
02 piscinas (adulto e infantil),
01 sala para ginástica e dança,
01 sala de ginástica com aparelhos,
01 bar/lanchonete;
02 churrasqueiras,
01 escola de recreação infantil (05 salas),
01 área de lazer,
01 playground,
101 itens referentes a mobiliário,
330 itens referentes a equipamentos;
01 veículo,
02 linhas telefônicas,
CENTRO DE TURISMO DE GUARAF'ARI:

•

382 apartamentos;
19 salas para diversas atividades (reuniões, palestras, vídeo, TV, jogos);
01 biblioteca;
01 restaurante com capacidade para 6.500 refeições diárias;
01 restaurante para hóspedes;
02 bares/lanchonetes;
01 ginásio de esportes com capacidade para 6.500 pessoas, adaptado para
apresentação de teatro e shows artísticos;
área de estacionamento com capacidade para 800 veículos e 18 ônibus;
02 piscinas (adulto e infantil) com toboáguas, chafariz e correnteza;
vestiários;
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01 sauna;
quadras poliesportivas;
outras quadras para diversos tipos de recreação;
01 clinica médica com 02 consultórios;
01 loja de souvenir;
01 lavanderia;
posto telefônico;
áreas livres;
01 Centro de Convenções;
01 padaria em construção;
01 salão de jogos em construção;
04 apartamentos residenciais em construção;
8.163 itens referentes a mobiliário;
3.932 itens referentes a equipamentos;
8 veículos;
13 linhas telefônicas;
CENTRO DE TURISMO DE PRAIA FORMOSA
recepção;
20 casas,
12 suítes;
86 apartamentos,
01 lavanderia,
posto telefônico,
96 apartamentos em construção,
camping (em fase de acabamento) para 400 barracas;
01 restaurante com capacidade para 5.000 refeições,
salas de lazer (TV, vídeo, biblioteca e jogos);
02 piscinas (adulto e infantil),
quadras esportivas cobertas,
-quadras de areia para voley, peteca, tênis de campo, boliche, malha e futebol;
01 churrasqueira com capacidade para 50 pessoas;
02 bares/lanchonete;
áreas verdes,
- 01 parque aquático, em construção, composto de 04 piscinas, casa de
máquinas/quiosque/controle, torre para toboáguas, reservatório semi-enterrado, bar/lanchonete,
túnel de manutenção, muro de fechamento do parque aquático;
190 itens referentes a mobiliário,
2.008 itens referentes a equipamentos;
9 veículos;
02 linhas telefônicas;
CENTRO DE ATIVIDADES DE LINHARES;
01 restaurante;
01 bar/lanchonete;
02 piscinas (adulto e infantil);
01 ginásio de esportes com quadras poliesportivas;
01 campo de futebol
02 salões para ginástica;
01 churrasqueira;
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01 clínica odontológica com 02 consultórios;
01 consultório médico;
02 salas para cursos;
71 itens referentes a mobiliário;
458 itens referentes a equipamentos;
01 veículo;
03 linhas telefônicas;
CENTRO DE ATIVIDADES DE COLATINA
01 restaurante;
01 bar;
01 lanchonete;
01 piscina (adulto e infantil) com toboágua;
01 ginásio de esportes com quadras poliesportivas;
01 quadra para futebol soçaite;
02 salões para ginástica;
espaço para jogos de salão;
espaço para TV;
01 clínica odontológica com 02 consultórios;
01 consultório médico;
523 itens referentes a mobiliário;
161 itens referentes a equipamentos;
01 veículo;
02 linhas telefônicas;
CENTRO DE ATIVIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
01 restaurante;
01 clínica odontológica com 04 consultórios;
01 clínica médica com 02 consultórios;
02 salões para ginástica;
vestiários;
espaço para TV e jogos de salão;
01 salão para festa;
92 itens referentes a mobiliário;
124 itens referentes a equipamentos;
01 veículo;
02 linhas telefônicas;
CENTRO DE ATIVIDADES DA PRAIA
01 restaurante;
salas de jogos e TV;
01 auditório;
01 clinica odontológica com 06 consultórios;
sala de Raio X;
280 itens referentes a mobiliário;
131 itens referentes a equipamentos ;
01 veículo; e
03 linhas telefônicas
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Em entrevista com os responsáveis pela Divisão Administrativa e Seção de Patrimônio,
Manutenção e Transporte constatamos que a Entidade insere, anualmente, em seu Programa de Trabalho,
ações voltadas à manutenção/conservação das instalações, bem como realiza manutenções preventivas e
corretivas em seus equipamentos, conforme Programa de Manutenção de Equipamentos.
Para execução das ações voltadas à manutenção/conservação das instalações e
equipamentos, inclusive limpeza e segurança, o SESC utiliza pessoal de seu próprio Quadro de
Servidores, conforme exemplificamos: porteiro, vigia, zelador, marceneiro, pintor, operador de caldeiraria,
mecânico, etc. Somente em situações excepcionais estes serviços são prestados por empresas
especializadas, demonstrando, a primeira vista, que as diretrizes adotadas pela Administração atendem aos
princípios de racionalização e economia. Entretanto, o Regional carece de estudos que atestem ser o
procedimento da contratação direta mais vantajoso que a contratação indireta destes serviços.

•

Com relação aos procedimentos licitatórios, constatou a equipe, que através da Resolução
213
SESC/ES n2 332/95, o Conselho Regional regulamentou, no âmbito da Administração Regional, a
aplicação da Resolução SESC n 2 837/94 (que dispõe sobre normas de licitação, contratos, administração
de material e patrimônio na Administração Nacional nas Administrações Regionais do SESC), baixada
pelo Conselho Nacional.
Observaram, ainda, nos exames dos processos licitatórios que a Resolução SESC n 2 837/94
214
conflita, em vários aspectos, com os ditames legais estabelecidos na Lei n 2 8.666/93.
Finalizando a análise desta área, consideraram as instalações compatíveis com as funções
legais e aquisições dos equipamentos adequadas às necessidades do órgão e que a utilização, tanto dos
imóveis quanto dos equipamentos, está restrita aos interesses da Entidade.

RECURSOS FINANCEIROS
Para elaboração do orçamento-programa a entidade obedece as disposições contidas nas
Resolução SESC n° 864/95, que aprovou a reformulação do código de Contabilidade e Orçamento —
CODECO, cujos pontos principais, resumidamente são:
1 - o exercício financeiro se desenvolverá através do orçamento-programa e dos créditos
adicionais, que equacionarão os recursos e a sua aplicação;
2 - o orçamento-programa abrangerá o plano anual de administração e terá por objetivo
assegurar os meios necessários para atingir os objetivos e metas expressos no programa de trabalho;
3 - a estimativa da receita compulsória será elaborada pelo Departamento Nacional e
comunicada às Administrações Regionais para ser rigorosamente observada no orçamento-programa;
Como ilustração e para melhor entendimento, a SECEX/ES elaborou os quadros abaixo
217
mostrando a evolução das receitas e despesas nos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

QUADRO DE EVOLUÇÃO DAS RECEITAS POR EXERCÍCIO

•

1995
1994
RECEITA/EXERCÍCIO
CORRENTES
RECEITAS
4.613.490,05
2.055.172,99
REC. CONTRIBUIÇÕES
541.703,67
278.277,15
REC. PATRIMONIAL
5.008.473,04
2.553.455,57
REC. DE SERVIÇOS
299.952,28
143.050,22
TRANSF CORRENTES
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104 768,46
15.030,72
OUTRAS REC. CORRENTES
106&
3$7:,5
5,04.4,986,6
TOTAL REC. CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
29 969,00
15 200,00
REC. CAPITAL
271,69
10,15
TRANSF CAPITAL
594 796,73
43 310,30
OUTRAS REC. CAPITAL
03 037;42
52(g4S
TOT.ALREC::: : CAPITAL.
11.193.424,92
5.103.507,10
TOTAL GERAL DA
RECEITA

298 615,88

12.32.4.8:1,70

2.110.880,78
2 110 880,7S
14.435.696,48

QUADRO DE EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR EXERCÍCIO
DESPESAS / EXERCÍCIO

•

1996

1995
1994
DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos
Aplicação Direta
- Vencimentos e Vant. Fixas
- Obrigações Patronais
- Outras Desp. Variáveis
SOMA
Outras Despesas Correntes
Iransferência a Instituições Privadas
- Contribuições
Aplicações Diretas
- Material de Consumo
- Outros Serv. Terceiros -P Física
- Outros Serv. Terceiros -P. Jurídica
SOMA
TOTAL DAS P:Wáf.PIOWNTRS:

2.896.740,51
1.236.093,95
89.270,31
4.222.104,80

4.000.123,84
1.384.296,41
48.475,34
5.432.895,59

25.297,871

53.981,08

74.267,95

975.471,28
18.882,67
324.811,34
1.344.463,16
3%97:3 1:$95,:

2.190.388,96
106.762,80
683.812,32
3.034.945,16

2.409.400,38
137.517,60
930.220,87
3.551.406,80

1.414.294,21
873.349,46
65.212,12
2.352.855,79

QUADRO DE EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR EXERCÍCIO
DESPESAS / EXERCÍCIO

•

1994
DE
DESPESAS

Investimentos
- Obras e Instalações
- Equipamento e Mat. Permanente
SOMA
Inversões Financeiras
- Aquis. Tit. Repr. Cap. Já Integr.
SOMA
Amortização da Divida Interna
- Amortizações de Empréstimos
SOMA
TOTAI;I:):AS DESR CAPITAL
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1995
CAPITAL

728.870,26
50.685,24
779.555,50

1.346.930,71
441 099,79
1.788.030,50

2.084.799,58
486.069,48
2.570.869,06
1.117,00
1.117,00
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TOTAL GERAL DA DESPESA

4.476.885,63

9.045.352,15
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11.556.288,45

A equipe de auditoria verificou, no decorrer dos trabalhos nesta área, pontos importantes
como enumerados a seguir:
Em relação às despesas com publicidade e propaganda, bem como consultorias, foi
apurado que o Código de Contabilidade e Orçamento da Entidade só prevê o detalhamento em nível de
elemento de despesa, ou seja, 3.4.90.39. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e que o sistema
contábil-informatizado só permite consulta por nome do credor, razões que inviabilizaram a análise destas
despesas.
Contudo, no Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa da Divisão de
Orientação Social, às fls. 80, consta que foram realizados gastos com divulgações no total de R$
46.863,26, que, segundo a Diretora de Orientação Social, Sra. Dayse da Costa, seriam decorrentes de
divulgações das Atividades do Departamento Regional em jornais de grande circulação, tais como, A
Gazeta, O Globo, Jornal do Brasil e outras publicações.
Informa, ainda, a mencionada Diretora que não existe na Entidade registro de dados
estatísticos referentes ao aumento de matriculas/atendimentos após as publicações.
No tocante às despesas com consultorias, apuramos a contratação da Empresa Orsa
Consultoria Ltda., objetivando a manutenção do sistema informatizado da Folha de Pessoal e, quanto às
transferências correntes a qualquer título, verificamos a inexistência deste tipo de despesa na Entidade.
A execução financeira das Unidades Operacionais realiza-se através do sistema de
recebedorias e pagadorias, ou melhor, as unidades recebem as receitas de serviço, através de caixas
implantados para este fim, efetuam pagamentos de despesas de pequeno vulto, de urgência e de prontopagamento, podendo permanecer com um saldo de caixa previamente fixado em Portaria do Presidente do
Conselho Regional, o qual é sistematicamente conferido por servidores designados pelo Diretor Regional.
As Unidades Operacionais registram sua movimentação em Boletins Diários de Caixa, onde
constam, além dos recebimentos e pagamentos efetuados no dia, o saldo anterior e o atual, que são
encaminhados à Divisão Financeira para contabilização.
Cabe destacar que, além das receitas constantes do demonstrativo do item 40, o
Departamento Regional conta ainda com recursos provenientes do Departamento Nacional cujos valores
no exercício de 1996 totalizaram:
1

,

ORIGEM DO RECURSO
FUNPRI
FPE
FUINVEST
PNI
PEU
TOTAL

VALOR (R$)
1.823.160,71
285 395,00
164 615,24
2.993.425,40
717.353,14
5.983.949,49

Registraremos a seguir a finalidade dos recursos acima:
FUNPRI - FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITÁRIO destina-se
às Administrações Regionais cuja receita compulsória arrecadada na respectiva base territorial tenha sido
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igual ou inferior a 3% do total da receita compulsória do SESC no ano anterior Se::: Por finalidade
auxiliar a realização das despesas correntes nas seguintes Atividades:
refeições;
assistência odontológica;
temporada de férias;
recreação infantil;
cursos de atualização de conhecimentos;
FPE - FUNDO PARA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL - destinado à financiar, nas
Administrações Regionais, despesas e realizações de natureza especial e temporária, exceto aquelas
abrangidas pelo FUINVEST e FUNPRI,
FUINVEST - FUNDO CONTÁBIL PROINVEST - destinado à financiar parte do
Programa Geral de Investimentos Imobiliários do SESC - PROINVEST,
PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS - destina-se à aquisição e construção
de imóveis,
PEU - PLANO DE EQUIPAMENTO DE UNIDADES — destina-se à aquisição de
equipamentos e material permanente
Área Fim: Assistência Social ao Comerciário e seus Dependentes
O SESC, com uma clientela estimada em 70.000 comerciários, segundo dados constantes
227
do Programa de Trabalho para 1997, atua nas áreas de CULTURA, SAÚDE e ASSISTÊNCIA, com as
seguintes atividades .
PROGRAMA CULTURA:
. Desenvolvimento Físico Esportivo . busca atenuar as atuais condições de vida urbana, além
de favorecer a socialização e o processo educativo,
Recreação. propicia divertimento ao trabalhador do comércio, ao mesmo tempo que
favorece o convívio social e a formação de grupos de amizade;
Recreação Infantil: visa a desenvolver atividades recreativas para crianças de 3 a 5 anos,
com vistas a estimular a socialização contínua, incentivando sua responsabilidade social, criativa, e
autoconfiança; e
. Expressões Artísticas beneficia especialmente a clientela freqüentadora do restaurante
do SESC Vitória, através de sessões de vídeo.
PROGRAMA SAÚDE:
. Refeições: busca, do ponto de vista nutritivo e econômico, a adoção de medidas e
soluções para o bom atendimento;
Lanches e Merendas: dá suporte necessário para o desenvolvimento de suas
programações;
. Assistência Odontológica: figura entre as atividades prioritárias na programação do DRES;
. Assistência Médica: além das realizações concernentes à Medicina do Trabalho, consigna,
ainda, os convênios firmados com Laboratórios de Análises Clínicas e com clinicas especializadas em
oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia, pediatria, obstetrícia e patologia; e
Educação para Saúde: compreende um conjunto de ações educativas na área de saúde,
destinadas a estimular, reforçar e auxiliar a clientela na prática de hábitos de proteção à saúde.
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PROGRAMA ASSISTÊNCIA:

Temporada de Férias: oferece à clientela dos Centros de Turismo de Guarapari e Praia
Formosa oportunidades de aproveitamento do seu tempo livre, através de estadas de férias e fins de
semana, e
Ação Comunitária: através do projeto "Criança Feliz", envolvendo crianças carentes da
comunidade, já é uma atividade bem sucedida pelo caráter social e educativo.
Para o desempenho de suas atribuições o SESC conta com 9 Unidades Operacionais
228
distribuídas nos Municípios de Vitória (2), Vila Velha (2), Linhares, Aracruz, Guarapari, Colatina e
Cachoeiro de Itapemirim, sendo que nos Municípios de Aracruz e Guarapari estão localizados Centros de
Turismo e, nos demais, Centros de Atividades.
Os quadros a seguir mostram a evolução das matrículas e dos atendimentos nos exercícios
229
de 1994, 1995 e 1996
EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS POR UNIDADE OPERACIONAL E EXERCÍCIO

CAV

8.988 COM
7.839 DEP .
1627

COM
DEP .
TOTAL

1996

1995

1994

UO / EXERCÍCIO

10.374 COM.
7.585 DEP.
TOTAL

8.895
7.550
16,445

979 COM
889 DER
AL

1.188
947

:

CEVV
CAL

1.083 COM
959 DEP .
2 :TOTAL,

COM
DEP .
TOTAL

EVOLUÇÃO DAS MATRÍCULAS POR UNIDADE OPERACIONAL E EXERCÍCIO

CAVV

1996

1995

1994

UO/EXERCÍCIO

COM.
DEP.
TOTAL •

2.844 COM.
2.303 DEP .
5 147 TOT

3.161 COM.
2.241 DEP .

COM
DEP
TOTAL
COM
DEP .
TOTAL
COM
DER
TOTAL

619 COM
745 DEP .
1364 XOTA..
3.092 COM
3.769 DEP
6,861 _, ::TOTAL
COM
DEP .
TOT AL

334 COM
358 DER
OTAI.,
2.421 COM.
2.265 DEP.
4.6R6 TOTAL
1 499 COM
690 DEP .
. 2:„..11139 TOTAL..

TOT

CTPF
CTG

CAC

CACI

.

CAP

TOTAL GERAL

32.241
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QUADRO ACUMULADO DOS ATENDIMENTOS POR
PROGRAMA E EXERCÍCIO
1994

PROGRAMA/EXERCÍCIO

PROGRANWÇUVIT4Jtk

1995

1996

'

Desenv. Físico Esportivo
Biblioteca
Recreação
Recreação Infantil
Expressões Artísticas
TOTAL

610.300
1.000
747.912
19.670
45.462
1.424.344

671.484
2.080
831.475
20.339
36.999
1.562.377

470.794
407
677.997
20.420
11.690
1.181.308

Lanches e Merendas
Refeições
Assistência Odontológica
Educação para a Saúde
Assistência Médica
TOTAL

700.001
982.427
57.507
735
27.293
1.767.963

704.980
1.047.682
59.482
466
32.504
1.845.114

608 615
844.866
54.713
360
33.178
1.541.732

84.839
182.009

47.745
193.112

266.948
3.459.255

240.857
3.648.348

61 179
116.421
40.046
217.646
2.940.686

PROGRAMA sirnloc:

:..i,k0fTRANINA$MátÉSC.IA :
Estada de Férias
Fins de Semana
Assistência Comunitária
TOTAL
TOTAL GERAL

Visando ao aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à clientela comerciária, o
230
Departamento Regional, dando continuidade à política de expansão e melhoria da rede fisica, desenvolveu
recentemente e vem desenvolvendo as seguintes ações:
no Centro de Turismo de Guarapari, conclusão do bloco de 154 apartamentos e do
Centro de Convenções, início da construção de um pavilhão para jogos recreativos, de um prédio de 4
andares para empregados e de uma padaria;
no Centro de Turismo de Praia Formosa, prosseguimento das obras do Parque
Aquático, do bloco de 96 apartamentos duplos e de uma área de camping com capacidade para 400
barracas;
3 no Centro de Atividades de Vitória, prosseguimento das obras de reforma geral da sede
administrativa, reforma interna da Clínica Médica e reforma geral do restaurante;
4 no Centro Esportivo de Vila Velha, reforma geral do prédio e quadras;
5 no Centro de Atividades da Praia, inauguração do Centro e funcionamento do
restaurante, sala de lazer e auditórios; e
6 previsão de aquisição de terreno em Campo Grande, Município de Cariacica, para
construção de Unidade Operacional.
Devemos registrar que as 9 Unidades Operacionais do Departamento Regional, distribuídas
231
nos Municípios onde concentram as maiores áreas de comércio e turismo do Estado, possuem destacado
nível de instalações, equipamentos e prestação de serviços
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Todavia, o Departamento Regional não realiza pesquisas a fim de mensurar o grau de
232
satisfação de sua clientela aos serviços e instalações ofertados.
Do Centro de Atividades da Praia
A equipe de auditoria da SECEX/ES, neste capítulo, retrata com precisão o ocorrido no
233.
Centro de Atividades da Praia, tendo em vista sua inclusão nos indícios de desvios apontados no subitem
7.3.6 - "c" do Relatório de Planejamento de Auditora e constante deste Relatório no item 20:

A Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo - FECOMERCIO/ES adquiriu,
em 1987, um terreno com 1.498,20 m2 à Rua Professor Misael Pedreira da Silva, na Praia do Suá,
V i tór i a/ES.
A Administração Regional do SESC procurava, também, um terreno na mesma região
para construir um Centro de Atividades , considerando o vertiginoso crescimento comercial daquela
área.
Com o conhecimento da Administração Nacional do SESC, estabeleceu-se um acordo
com a FECOMÉR(70/ES para a construção de um prédio, onde se situaria a Sede da Federação e o
Centro de Atividades da Praia, permitindo ao SESC ter uni empreendimento num local nobre e de
grande expansão empresarial.
Inicialmente, optou-se pelo sistema de COMODATO, entrando a FECOMÉRCIO/ES
com o terreno, esta queamento e recursos quanto lhe fosse possível aplicar.
O empreendimento seria administrado pela FECOMERCIO/ES e o SESC/DR-ES,
estabelecendo-se no Comodato que, caso um ou outro órgão desaparecesse, o edifício ficaria na
propriedade do que subsistisse.
(.aberia, ainda, à FECOMERCIO/ES a administração do edifício, denominado CASA
DO COMÉRCIO, alugando salas para auxiliar na sua manutenção e despesas de condomínio,
considerando que ao SESC não cabia construir empreendimento para obter lucro através de aluguel.
O Conselho Fiscal do Departamento Nacional, examinando o assunto em suas
inspeções de rotina, entendeu que afigura do Comodato era lesiva aos interesses do SESC, além de
incorreto, por não fixar prazo de existência.
Considerando que efetivamente a figura do Comodato estabelecido para a gerência
dos negócios do Edifício Casa do Comércio era incorreto, os dois organismos partiram para a
anulação do referido documento, passando a aguardar o término da obra para promover o
levantamento do seu custo, a aplicação de recursos de cada entidade e, consequentemente, do
terreno, para, posteriormente, achar-se as frações ideais de cada um e promover-se a escritura de
condomínio.
Após o término da obra, ficou estabelecido na Reunião de 09.11.96, do Conselho
Regional do SES( '-DR/ES, registrada na Ata n 2 436 (lls. 184/190)que o terreno da Federação
equivaleria a 30% da área edificada, devido a sua excelente localização, podendo o SESC receber
como parte do pagamento de suas aplicações na obra, os dois andares do Edifício Caparaó (de
propriedade da FECOMERCIO) e o restante em dinheiro.
A Firma especializada em engenharia MEDEIROS E SOARES, contratada para
levantar os custos e desembolsos relativos a construção e partilha do empreendimento, apresentou
os seguintes cálculos (fls. 166/168):
78.1 Área total construída: 7.941,3474 m2
. Custo da obra: US$ 3.411.900,61 , sendo:
= USS 2.222.063,81
. participação do SESC em espécie
= US$ 402.475,13
. participação da Federação em espécie
. valor do terreno, acordado em 30% da obra....= US$ 787.361,67
= US$ 3.411.900,61
. TOTAL
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. Custo por na da obra: US$ 3.411.900,61/7.941,3474 m2 = US$

429,64

= US$ 968.439,53
78.2. Parcela do SESC: 28,384166% x US$ 3.411.900,61
78.3. Parcela da Federação: 71,615834% x US$ 3.411.900,61 = US$ 2.443.461,08
78.4. Gastos efetuados pelo SESC --- US$ 2.222.063,81
78.5. Gastos efetuados pela Federação, equivalentes a:
.USS402.475,13 (espécie) + US$ 787.361,67 (terreno)..= USS 1.189.836,80
Saldo do SESC:
= USS 1.253.624,28
. US$ 2.222.063,81- U5$ 968.439,53
Saldo da Federação:
-US$ 1.253.624,28
. USS1.189.836,80 - US$ 2.443.461,08
78.6. Valor pago pela Federação:
774,12 m2 x USS 429,64 (ref. 2 pavimentos Ed. Caparaó) = USS 332.592,92
78.7. Saldo da Federação:- US'S 1.253.624,28 + US$ 332.592,92.= -US$ 921.031,36
Ob.s. : Utilizado a paridade de US$ 1,00 - RS 1,00.
Submetidos os cálculos acima à Administração Nacional do SESC,. foi emitido o
Parecer SEPRIM/DI1V-VEST de 26.12.96, ajustando o valor a ser ressarcido pela FECOMÉRCIO/ES
para R$ 937.194,99, considerando os seguintes aspectos (lis. 157/158):
"As avaliações dos 02 andares do Edifício CAPARAÓ, sugeridas em reunião que
participamos e que contou com as presenças de VSa, do Diretor da DINVEST, do Diretor Financeiro
e do eng 2 Fiscal, representantes do Regional, apresentam os seguintes resultados:
R$ 322.033,92 (R$ 416,00/m2)
Arquiteto Vanderley de Souza
R$ 310.824,66(RS 401,52/m2)
Arquiteto Roberto Paredes Baldelomar
Média RS 316.429,29
Admitindo-se a média das avaliações (R$ 316.429,29) e comparando-a com o valor
consignado no quadro demonstrativo de custos e desembolsos (R$ 332.592,92), verifica-se uma
diferença de R$ 16.163,63, que somada ao valor final expresso no referido quadro (R$ 921.031,36)
totalizam R$ 937.194,99, valor, este, a ser pago ao SESC pela Federação do Comércio do Estado
do Espírito Santo, como ressarcimento das despesas efetuadas na obra do Edifício CASA DO
COMÉRCIO com base nas respectivas frações ideais no investimento."
Este 170V0 valor foi apresentado à Federação, ficando registrado na Ata n2 450 da
Reunião do Conselho Regional do SESC-DR/ES (lis. 1201121), que a Federação deverá ressarcir ao
SESC a importância de R$ 937.194,99 e que havia solicitado à referida Entidade uma
reformulação de sua proposta de ressarcimento.
Registra, a mesma Ata, a resposta da Federação do Comércio do Espírito Santo,
concordando com o valor apresentado e se comprometendo a pagar a referida importância em três
vezes iguais e consecutivas, a saber: a primeira parcela na data da assinatura da escritura do
condomínio, a segunda parcela seis meses após e, a terceira e última parcela com doze meses, a
contar da data do pagamento da segunda, ficando ainda estabelecido quer a Federação pagará
todas as despesas relativas à correção da desvalorização da moeda que ocorrer no período,
procedendo, ainda, todos os acertos necessários entre as despesas de condomínio até agora
realizadas pela Federação e pelo SESC.
Assim, para legalização e concretização do processo de partilha, foi solicitada ao
Conselho Nacional do SESC , em 17.03.97 (fls. 118/119):
82.1. aprovação do recebimento, pelo SESC - Departamento Regional no Estado Do
Espírito Santo, de 02 (dois) pavimentos, 10 2 e 11 2 andares do Edifício CAPARA O, situado à Avenida
Princesa Isabel, n2 54, Vitória/ES, perfazendo um total de 774,12 m2, de propriedade da Federação
do Comércio do Estado do Espírito Santo, que serão dados como parte do acerto de contas, relativo
à construção em condomínio do Edifício Casa do Comércio; e
82.2. aprovação da resposta da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo,
para liquidação do acerto de contas, em dinheiro, totalizando R$ 937.194,99 ('novecentos e trinta e
sete mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), que se compromete a pagar esta
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importância em três vezes iguais, a saber: a primeira parcela na data da assinatura da escritura de
condomínio; a segunda parcela, seis meses após; a terceira e última parcela, com doze meses da
data do pagamento da segunda parcela, ficando estabelecido que a FECOMÉRCIO-ES pagará
todas as despesas relativas à correção da desvalorização da moeda que ocorrer no período,
procedendo, assim, todos os acertos necessários entre as despesas de condomínio até agora
realizadas pela FECOMERCIO e pelo SESC.
Buscando esclarecimentos adicionais para ajuizamento da negociação entre a
FECOMÉRCIO e o SESC, solicitamos às fls. 59, a manifestação do Presidente do Conselho
Regional sobre os benefícios decorrentes dos procedimentos acima o qual pronuncia-se às fls.
61/62, em síntese, no sentido de ser do interesse do SESC instalar no Edifício ('aparao uma Unidade
Médica e uma área de Recursos Humanos. Com relação ao parcelamento, esclarece que a proposta
deve-se a capacidade de desembolso da FECOMÉRCIO.
Tendo em vista a adoção das medidas cabíveis por parte da Administração Regional
e, considerando que o processo aguarda pronunciamento definitivo da Administração Nacional,
entendemos que se deva acompanhar nas contas da Entidade o deslinde desta questão.
Conforme registramos no item 22 deste Relatório, apresentamos, a seguir , nossa

•

análise acerca do procedimento adotado na Entidade, relativamente à administração direta de suas
obras, subsidiada em entrevista técnica com engenheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo:
85.1. como o custo indicado no subitem 78.1 (USS 429,64) considera o valor do terreno,
ces e Custos de Construção
há necessidade de retirar este valor para fins de comparação com os índi
de Edificações Comerciais retirado da Revista Construção do mês de março de 1997 (fls. 191);
= USS 3.411.900,61
Custo da obra
= - US$ 787.361,67
= USS 2.624.538,94
7.941,3474

. Valor do terreno
Custo líquido
. Total da obra em m2

= US$

Custo por m2 da obra

330,49

85.2. considerando a cotação do Dólar Americano do mês de março de 1997, equivalente
a RS 1,0570, retirado da Revista Conjuntura Económica, temos:

= R$
= R$

Custo por m2 da obra em R$
. Custo por m2 da Revista Construção
. Diferença percentual de
ist

349,32
400,59
12,80

85.3. assim, podemos concluir que a Diretoria Regional realizou esta obra com unia
economia de no mínimo 12,80 %, posto que o valor da Revista Construção não inclui a taxa de BD1
(Beneficio e Despesas Indiretas), projetos, cópias, orçamentos, emolumentos, movimentos de terra,
fundações, ar-condicionado, aquecedores e paisagismo. No entanto, não se pode .fazer a mesma
afirmativa para as demais obras, pois, como já registrado no item 31 retro, não existem estudos que
atestem ser o procedimento da contrafação direta mais vantajoso que a contratação indireta destes
serviços."

CONCLUSÕES
234

A equipe, por fim, sintetizou da forma como segue as deficiências encontradas nas áreas de:
Recursos Humanos:

. falta de diretrizes atinentes à capacitação profissional (item 24);
. inexistência de estudos que possam atestar ser o procedimento de contratação direta dos
serviços, especialmente nas áreas de obras, vigilância e limpeza, mais vantajoso que a contratação indireta
(itens 31 e85.3)
. lotação numérica da Administração Regional em desacordo com a fixada na Resolução
SESC/ES n° 286/92, de 26.6.92 (item 17);
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não aplicação do Plano de Cargos e Salários, aprovado pela Port SariaS
A/80, de 19.12.80, notadamente quanto à concessão de promoções/reclassificações (item 26);
. baixa relação apurada da divisão do número de matrículas pelo número de servidores, ou
seja, cada servidor da Entidade atende a 45 matriculados, sendo que a média calculada, entre as demais
Diretorias Regionais, corresponde a 1 servidor para cada 119 matriculados (item 46);
Recursos Materiais:
locação de imóveis residenciais de terceiros para utilização pelo Gerente e Subgerente do
Centro de Turismo de Guarapari (item 33);
. conflito da Resolução SESC 837/94 com os ditames legais estabelecidos na Lei n°
8.666/93 (item 35);
Recursos Financeiros:
. despesas estranhas às atividades legais do Regional (churrasco para 3.000 pessoas) quando
da comemoração do Dia do Comerciário (item 52).
Departamento Regional, não obstante os investimentos visando à expansão dos seus
serviços, não realiza pesquisas e estudos com vistas a mensurar o aumento de matricula/ atendimentos
após divulgações das suas atividades (item 43), as causas da retração da demanda (item 64) e o grau de
satisfação do público-alvo (item 67)
Para saneamento das deficiências acima mencionadas propõem recomendações ao
Presidente do Conselho Regional do SESC no sentido de envidar esforços com vistas à implantação de
estudos que
levem a uma política de capacitação profissional de seus servidores,
possam atestar ser o procedimento de contratação direta dos serviços, especialmente nas
áreas de obras, vigilância e limpeza, mais vantajoso que a contratação indireta,
conduzam a um Plano de Cargos e Salários condizente com a realidade financeira da
Entidade;
comprovem ser o número atual de servidores adequado às necessidades do Órgão para o
exercício de suas atividade legais, tendo em vista a apuração da segunda mais baixa relação existente entre
o número de matriculas e o número de servidores, em 1995, se considerados os demais Departamentos
Regionais dos Estados; e
visem a mensurar o aumento de matriculas/ atendimentos após divulgações das atividades,
as causas da retração da demanda e o grau de satisfação do público-alvo.
Propõem, ainda, determinações ao mesmo responsável no sentido de:
cumprir as disposições constantes do inciso VII, do artigo 6°, do Decreto-Lei n° 2.355, de
DOU
28.08.87), sustando, de imediato, o pagamento de despesas com locação de imóveis
27.08,87 (in
residenciais de terceiros e das despesas diretamente relacionadas aos imóveis locados, tais como, IPTU,
taxa de condomínio, energia elétrica e telefone; e
escusar-se da realização de despesas com solenidades ou outros eventos congêneres, como
a realizada no Dia do Comerciário, em 20.10.96, referente a um churrasco para 3.000 pessoas, consoante
Decisão deste Tribunal, em Sessão de 29.11.89, Anexo XVI, da Ata 55/89 - Plenário (in DOU 05.01.90);
238.

Como também:
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levar ao conhecimento da 6. SECEX, de cuja clientela pertence a Administração Nacional
do SESC, conforme Portaria n 9 160/97 (in BTCU 27/97), que até março/97, a Resolução n 2 837/94 (que
dispõe sobre normas de licitação, contratos, administração de material e patrimônio na Administração
Nacional nas Administrações Regionais do SESC) não havia sido alterada, consoante determinação
expressa no Acórdão n° 181/96 - Plenário, exarado em Sessão de 23.10.96 (Ata n° 42/96 - Plenário),
acompanhar nas contas da entidade, relativas ao exercício de 1997, a atualização da
Resolução SESC/ES n° 286/92, de 26.02.92, bem como o deslinde da questão relativa ao processo de
partilha do Edificio Casa do Comércio entre a Administração Regional do SESC e a Federação do
Comércio do Estado do Espírito Santo, processo este que aguarda o pronunciamento definitivo da
Administração Nacional do SESC;
encaminhar, para ciência, cópias deste Relatório aos Conselhos Nacional e Regional do
SESC
IX — SESC/Estado do Rio Grande do Sul — TC n" 625.126/97-1

•

Como já mencionado, o SESC/RS é integrante do Sistema Nacional de Serviços
239
Autônomos, estando vinculado ao Departamento Nacional (DN) do SESC, criado em 1946
No mesmo ano de 1946, o SESC no Rio Grande do Sul iniciava suas atividades, anteriores
240.
à instalação oficial do Conselho Regional, em 5 de fevereiro de 1947, sendo Rubens Soares o primeiro
presidente.
O SESC tem-se destacado pela ação em lacunas da atuação típica do Estado nas esferas
federal, estadual e municipal, realidade brasileira originada pela ineficiência da Administração Pública em
atender diversas demandas sociais, reforçando o papel institucional do Ente auditado.
A Missão do SESC/RS, formulada em 1994, é a seguinte: "Contribuir para o exercício da
cidadania e para o desenvolvimento social, cultural, da saúde e do lazer no Estado, através de
programas e ações realizadas em parceria, atendendo o comerciário, sua família e a comunidade."
O SESC/RS tem promovido, desde 1994, uma reorganização administrativa, com vistas à
modernizar a Instituição e lhe imprimir um novo modelo de gestão, desenvolvendo, entre outras ações, as
seguintes:
formulação do Plano Estratégico, da Missão e Objetivos
adequação da estrutura organizacional;
implantação do Plano de Cargos e Salários,
realização de Programas de Treinamento e Desenvolvimento,
encontros de gerentes;
consolidação da informatização,
promoção da imagem institucional, para firmar o SESC/RS
missão e princípios únicos.

da Entidade;

como instituição de imagem,

O Conselho Regional do SESC/RS, composto por Conselheiros titulares e suplentes que se
244
reúnem, ordinariamente, uma vez ao mês, tem seu Presidente escolhido por um colegiado de todos os
representantes das federações representativas do comércio. O mandato do Presidente do Conselho
Regional tem a mesma duração prevista do mandato sindical na Federação correspondente.
As Federações que atualmente compõem o Conselho, com representantes titulares e
245.
suplentes, são as seguintes
Federação do Comércio Varejista;
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Federação do Comércio Atacadista do RS,
Federação do Comércio de Turismo e Hospitalidade;
Federação dos Agentes Autônomos do Comércio,
Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis, de Lubrificantes e das Empresas
de garagens,
Federação dos Trabalhadores no Comércio
Além dos representantes das entidades acima, fazem parte do CR ainda representantes da
246
Delegacia Regional do Trabalho e do Instituto Nacional de Seguridade Social
O Diretor-Regional, titular do Departamento Regional, cargo de confiança do Presidente do
Conselho Regional, é por este nomeado.

w.

O organograma atual da Administração Regional do SESC no Rio Grande do Sul (fl.
12)prevê três Superintendências na área-meio e 3 na área-fim, bem como duas Coordenadorias com
funções de coordenação e orientação técnica às atividades-fim da entidade, todas subordinadas ao
Diretor-Regional. No nível hierárquico seguinte situam-se as diversas Seções. Com igual subordinação ao
DR, encontram-se os Centros de Atividades, na capital e no interior, e que contam com supervisão
técnica das Superintendências e das Coordenadorias.
O SESC/RS, no princípio de suas atividades, destacou-se pelos programas desenvolvidos
nas áreas de saúde e assistência. No programa Assistência, destacavam-se duas promoções, até hoje em
andamento. o "Natal do Filho do Comerciário" e as Colônias de Férias, enquanto que no programa Saúde
se definiram muitas prioridades, entre as quais o combate à tuberculose.
Ao longo do tempo, foram sendo agregadas outras atividades, citando-se como exemplos a
implantação de bibliotecas, recreação e desenvolvimento fisico-esportivo, lanches e refeições, educação
para a saúde, cursos de atualização de conhecimentos e assistência especializada.
Em relação à assistência médica o SESC diminuiu sua atuação, em vistas da ênfase à ação
preventiva na área de saúde, e também objetivando melhor compatibilização com os programas do
Governo Federal, que prestava serviços médicos. Em 1970, o SESC/RS já não prestou mais atendimentos
de assistência médica, que foram substituídos por atividades de grupo voltadas à educação para a saúde.
Os serviços de assistência odontológica, considerada "carro-chefe" do SESC/RS em virtude
de sua qualidade e satisfação dos usuários, iniciaram no 10 0 aniversário da Entidade. Os serviços
odontológicos hoje estão presentes em todos os Centros de Atividades do Estado.
Atualmente, as atividades prioritárias do SESC Nacional, elencadas no III PLANESC —
Plano Nacional de Ação do SESC, vigente no triênio 1995-1997, são:
desenvolvimento fisico-esportivo;
assistência odontológica;
refeições;
temporada de férias;
recreação infantil;
recreação;
biblioteca;
cursos de atualização de conhecimentos;
expressões artísticas
254.

Ao par destas atividades, o Regional tem implementado projetos diversos, citando-se como
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exemplos as áreas de assistência, com o atendimento de crianças carentes no Centro Vida, e educação,
com os Programas de Alfabetização, Cursos Supletivos e Pré-vestibulares.
A Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul abordou, com detalhes,
255
as áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiais, Recursos Financeiros e Assistência Social ao
Comerciário e seus dependentes, da forma como se segue
Recursos Humanos
A Superintendência de Recursos Humanos do SESC/RS subdivide-se em três Seções, a
256
saber Administração de Recursos Humanos, Desenvolvimento de Recursos Humanos, e Cargos, Salários
e Beneficios.
Com uma despesa com Pessoal e Encargos Sociais que alcançou, no exercício de 1996, R$
16.396.646,19 (igual a 48,5 % das Despesas Correntes e 57,3 % da Receita Compulsória) e com
dispêndios, no mesmo setor, orçados para 1997 em R$ 18.251.690,00, o SESC/RS conta com uma força
de trabalho de 1.055 empregados (março/97),incluindo efetivos e extra-numerários, estando seu quadro
adequado ao quantitativo aprovado pelo Conselho Regional, o qual estabeleceu o número de 1.215
empregados para o órgão.
Com cerca de 64 % do total direcionados para a atividade-fim do SESC/RS, os funcionários
distribuem-se entre a Administração Central e os CA's (Centros de Atividades) da Capital e das cidades
do interior do Estado, estes últimos totalizando 21 Unidades (quadro 4).
O SESC/RS contava, em dezembro de 1996, com 63 estagiários, 3 dos quais lotados na
259
área-meio, para um total de 120 vagas autorizadas.
Não se configuram desvios de função dos funcionários Evidencia-se grande contingente
260
lotado nas áreas — meio do SESC/RS, 35,9 °A do total, a indicar possibilidade de alocação de mais
recursos humanos para a atividade — fim, com vistas a mais eficiência operacional, principalmente quando
se tem em vista uma possibilidade concreta de redução de receita compulsória, conjuntura que ensejaria
injeção de recursos materiais e humanos nas áreas — fins, com destaque para as que propiciassem ingresso
de receitas próprias.
O atual Plano de Cargos e Salários - PCS, implantado em agosto/95, propiciou, à época,
261
aumento médio de 39,10% nos salários. Dos 993 funcionários no mês, somente cerca de 134 (13%) cujos
vencimentos não se achavam então defasados, tiveram reajustes inferiores a 10%. Verifica-se,
efetivamente, um incremento na massa salarial da ordem de 56% de agosto para novembro/96, mês em que
se teve por completada a transição para o novo PCS. Para o quadro funcional significou, a recomposição
dos vencimentos, uma melhoria real nas condições de trabalho.
Constata-se que os salários pagos pelo SESC são condizentes com a média salarial do setor
262
comerciário no RS, de onde provém a clientela da Instituição. Segundo informação colhida junto aos
funcionários, entretanto, os vencimentos estariam abaixo da média de salários pagos pelos demais Serviços
Sociais Autônomos, cabendo recomendar ao SESC/RS a realização sistemática de pesquisas salariais com
o intuito de buscar uma desejável equalização com o nível salarial do "Sistema S", com vistas a elevar o
grau de motivação dos funcionários.
A despeito da recomposição salarial, o SESC/RS vem experimentando altas taxas de
263
rotatividade de pessoal, conforme se visualiza no quadro abaixo, construído a partir de dados da
Superintendência de Recursos Humanos. De fato percebe-se, da análise dos números, rotatividade da
ordem de 30 a 40 °A ao ano, considerando-se os exercícios de 94 a 96, taxas estas que significam, numa
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análise apenas quantitativa, uma total renovação do quadro funcional num período de três anos
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Admissão
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Total

Admissão

Demissão

Total

Admissão

Demissão

Total

Admissão

Demissão

Total

11
11
15

17
20
44

1006
997
968

44
14
52

967

44

14
37
68
20
24
24
32
24
345
28,7

965
945
889
894
889
900
924
938
11282
940.2

25
38
29
42
39
47
69
26
469
39.1

39
24
23
49
23
18
21
22
28
19
32
22
320
26,7

1030
1041
1047
1026
1027
1034
1033
1024
1039
1045
1069
1103
12518
1043,2

1099
1104
1055

21

40
35
29
28
24
25
20
13
43
25
56
56
394
32.8

23
18
67

12
17
12
25
19
35
56
38
271
22.6

958
944
961
977
966
972
977
993
976
985
1031
1029
11769
980,75

19
23
18

20

24
28
35
28
36
32
24
26
56
38
23
28
378
31.5

60
20

108
36

3258
1086

34,1

40,3

31,1

9,8

A atual administração optou, ainda, por uma ação no sentido de promover uma renovação
do Quadro, de forma concomitante com a introdução da informatização, com a própria implantação do
PCS, num contexto de mudança de postura, voltada para uma visão "empresarial"
Uma influência direta do Plano de Cargos e Salários em vigor relaciona-se à rigidez do
mesmo, de modo a impedir progressão funcional dentro do mesmo cargo, constituindo desestímulo aos
funcionários, principalmente os de níveis funcionais inferiores, os quais compõem o segmento de 21,7% a
perceberem menos de 2 Salários Mínimos.
Outra razão estaria na precária forma de recrutamento de pessoal, sem realização de
concursos formais, resultando em relativa simplificação nos procedimentos para recrutar mão-de-obra e,
por via de conseqüência, nos procedimentos para demitir. O Regulamento do SESC, aprovado pelo
Decreto n°. 61.836 de 05/12/67, nesse sentido dispõe, no seu artigo 41:

11,

"O exercício de quaisquer empregos ou funções no SESC dependerá de provas de
habilitação ou de seleção, reguladas em ato próprio."
Não existem dados ou estudos acerca dos prejuízos advindos da alta rotatividade de
pessoal, com tempo gasto e custos despendidos com treinamento de novos funcionários, com rescisões
contratuais, com demandas trabalhistas geradas pelas demissões, as quais somam 205 ações em
andamento, até março/97.
A taxa de turnover que vinha se verificando há três anos tende a baixar, segundo a
Superintendência de RH, face à realização de pesquisas salariais objetivando minorar distorções e,
principalmente, pela introdução de programa de treinamento de funcionários, a cargo da Seção de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, treinamento este de caráter permanente, baseado em
acompanhamento psicológico a título de avaliação comportamental, sob a forma de projeto, denominado
"Conviver".
O Projeto "Conviver", trata-se de iniciativa que transcende a um programa de capacitação
269
profissional, cujo objetivo era atingir, nos exercícios 96/97, a 100% dos funcionários de nível de chefia e,
no mínimo, a 60% do Quadro Funcional, por meio de três módulos, com objetivos específicos:
"Gerencial", composto de treinamentos que visam à formação gerencial através do
aperfeiçoamento das habilidades inerentes à função de liderança;
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"Administrativo-Operacional", constante de treinamentos que visam ao aperfeiçoamento das
rotinas e da organização do trabalho
"Técnico-Vivencial", contendo cursos que visam a formar ou mudar atitudes, por meio da
vivência e da experiência compartilhada em grupo
Recursos Materiais
Os recursos materiais do SESC/RS são geridos pela Superintendência de Materiais e
Serviços, à qual se reportam as Seções de Compras, Material e Patrimônio, Obras e Manutenção,
era superior a R$
Transporte e Serviços Gerais. Em 31/12/960 valor do Imobilizado da Entidade
26 milhões, cabendo R$ 22 milhões às edificações e R$ 2,3 milhões aos equipamentos e mobiliários em
geral
.

A estrutura fisica do Departamento Regional compõe-se de imóveis na Capital, Porto
Alegre, e em 22 Municípios do interior. Dentre os Centros de Atividades situados no interior do Estado,
são alugados os de Carazinho, Cruz Alta, Erechim, Novo Hamburgo e Uruguaiana.
Dentre as instalações do SESC/RS, merece destaque o Centro de Atividade SESC
Campestre, localizado em Porto Alegre, em área privilegiada de 24 hectares e contando com área
construída de 6.825,71 m 2 (superior a 30.000 m 2 , considerando campos, quadras, piscinas e outros
equipamentos) possui uma infra-estrutura incluindo campos de grama sintética, de grama natural, três
piscinas, sendo uma olímpica, que o equipara aos melhores clubes de lazer da região, e que possibilita a
realização de diversas atividades sistemáticas como, por exemplo, Escolinha de Futebol, iniciação
esportiva, ginástica e hidroginástica. A unidade conta ainda com palco fixo, tornando o local propício para
realização de grandes eventos artísticos (Shows) ao ar livre, constituindo-se em alternativa concreta para
consecução de receitas próprias.
No que concerne a transportes, o Departamento Regional do SESC/RS possui 24 veículos
automotores diversos, entre veículos de serviço e representação. Constatou-se que das unidades do
interior, somente quatro (Caxias do Sul, Ijui, Santa Maria e Santa Rosa) possuem veiculo, em que pese a
carência desta ferramenta de trabalho em todos os Centros de Atividades, face ao desenvolvimento de
atividades, inclusive em municípios outros que não os das sedes, ocasionando uso de veículos de
propriedade dos Gerentes, mediante ressarcimento de despesas com combustível, bem como táxis, ou
fretes, sempre que necessário.
O SESC/RS conta com 76 gabinetes odontológicos, além de um veiculo "treiler", com
gabinete e ambulatório. Os gabinetes são, na grande maioria, da marca "Dabi-Atlante", em função de
parecer técnico da Superintendência da Saúde, optando pela marca. Todos encontram-se em bom estado
de conservação e funcionamento, a despeito de serem alguns mais antigos. A manutenção dos
equipamentos é realizada por pessoal do próprio SESC.
Na área de informática o SESC/RS, na atual gestão, tem realizado investimentos de vulto
no implantação de novos sistemas de informação, além da atualização dos aplicativos existentes. Pode-se
concluir, pela análise do parque de equipamentos e de aplicações disponíveis, que a Entidade apresenta um
grau de informatização elevado.
A ASI, Assessoria de Informática do SESC/RS, elaborou o INFOSESC-RS, plano
estratégico de informática para a Instituição. O referido plano, assinado em outubro de 1996, estabelece
diretrizes estratégicas para o biênio 97/98. As metas contidas no Plano, em linhas gerais, se baseiam em:

•

modernizar os sistemas atuais e priorizar as funções financeiras faltantes;
implantar novo ambiente tecnológico;
implantar sistema administrativo integrado envolvendo as áreas de materiais, financeira
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e de pessoal,
implantar sistema na área fim utilizando o novo ambiente tecnológico,
implantar sistema especializado em fluxo de trabalho (workflow),
criar integração entre o ambiente atual e o novo ambiente computacional
A locação dos equipamentos de informática não foi precedida de licitação para obtenção da
melhor proposta, nos termos da legislação em vigor. Merece melhor análise, em termos de relação
custo/beneficio, a opção da locação de equipamentos em lugar da aquisição, haja vista a rápida
desatualização dos equipamentos de informática. Nesse sentido, se a Entidade optasse por uma aquisição
sistemática de equipamentos, poderia acompanhar a evolução tecnológica, amenizando a depreciação
inerente aos equipamentos desta área. Igualmente, se for analisado o valor resultante do contrato de
locação, R$ 646.584,00, para os 148 equipamentos, constata-se um valor médio de R$ 4.368,00 por
unidade. Outrossim, para microcomputadores do porte dos locados (DX4/100) este valor se apresenta
excessivamente alto. Ressalte-se, ainda, que inexiste uma imobilização dos equipamentos, por serem os
mesmos locados.
O SESC/RS implementou a "SESCNET", rede de computadores interligando todas as
unidades operacionais, inclusive no interior, que se constitui em importante ferramenta de comunicação
interna, agilizando a troca de informações e melhorando a eficácia dos processos internos da organização.
Atualmente, falta implantar a referida rede em apenas duas unidades na localidade de Porto Alegre.
O treinamento do pessoal visando a utilização dos recursos de informática disponíveis é
realizado por intermédio do SENAC/RS, que ministra cursos visando utilização de pacotes prontos. Em
relação aos sistemas específicos desenvolvidos pelo próprio SESC/RS, em parcerias com empresas
especializadas, o treinamento é proporcionado pela Assessoria de Informática.
As atividades licitatórias no âmbito do SESC/RS, realizadas por Comissão Permanente de
Licitação, são coordenadas pela Seção de Compras. Nesse sentido, verifica-se que a Entidade não
propugna por seguir a legislação própria de licitações, tendo sido editada norma pelo Departamento
Nacional (Resolução SESC n° 837, de 17108/94)a ser aplicada compulsoriamente pelos Departamentos
Regionais, norma esta que nem sequer menciona a Lei n° 8.666/93.
A vigilância das instalações do SESC/RS é contratada junto a empresa prestadora do
serviço. Foi despendido, no exercício de 1996, um valor total de R$ 840.629,69, pago à Vigilância
Pedroso, cujos serviços foram licitados mediante a Tomada de Preços n° 9001/95. Cita-se, dentre outras
falhas:
Procedimento próprio da modalidade Convite, em que pese tratar-se de Tomada de Preços,
configurado na remessa de exemplares dos instrumentos convocatórios a empresas do setor,
em inobservância ao Princípio da Publicidade;
Processo incompleto, faltando atas das decisões pertinentes à habilitação e ao julgamento,
pela Comissão de Licitação, bem como comprovantes de publicação resumida do edital e do
contrato;
Ausência de justificativa para a prorrogação do contrato;
Assinatura de aditivos ao contrato em vigor, cujos valores superam o percentual facultado
pela Lei das Licitações, originado pelo fato de que todos os novos postos de vigilância
necessários após a firmatura do contrato inicial são neste incluídos.
Presentemente está o SESC/RS construindo as novas sedes dos Centros de Atividades de
Santa Maria e Novo Hamburgo. Ambos os projetos foram elaborados pela Empresa Garcia Scherer
Engenharia e Arquitetura Ltda., pelos valores de R$ 127.405,39 e R$ 295.603,41, respectivamente.
As obras em Santa Maria, referentes à construção do prédio administrativo (o projeto
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inclui, além do módulo administrativo, teatro e ginásio esportivo, a serem construidos futuramente)
encontram-se executadas em cerca de 15%, correspondendo aos trabalhos de escavação, fundações, vigas
de fundações, pilares, laje do primeiro pavimento e muro de arrimo. Através da Tomada de Preços n°.
9003/96, foi selecionada a Empresa Construtiva Engenharia Ltda., com a qual firmou-se o Contrato de
Empreitada n°. 1797/96, de 22/11/96, no valor de R$ 2.383.171,38, complementado pelo Aditivo n°.
1797A, de 07/02/97, no valor de R$ 101.102,43, perfazendo o valor total de R$ 2.484.273,81, com prazo
de 480 dias, prevendo-se a conclusão para março/98.
O prédio, com área total de 3.748,98 m 2 , contará com estacionamento no subsolo e seis
pavimentos, contendo biblioteca, salas para Terceira Idade, brinquedoteca, odontologia (4 gabinetes, raiox, escovário e laboratório de próteses), ambulatório de prevenção contra o câncer, 04 salas para cursos e
oficinas, salão de festas e terraço.

•

No caso de Novo Hamburgo, selecionada a Construtora Piccoli & Cousandier Ltda. pela
Concorrência n°. 1001/96, foi firmado em 31/03/97 o Contrato de Empreitada n°. 0183/97, para a
construção do Prédio do CA daquela cidade (o projeto, a exemplo do de Santa Maria, inclui ainda teatro e
ginásio esportivo, a serem construídos em outra etapa), pelo valor de R$ 695.755,40, com prazo de 450
dias, prevista a conclusão para junho/98.
Com área construída de 800,00 m 2 , o prédio contará com subsolo e 04 pavimentos
contendo biblioteca, salas, brinquedoteca, sala de exposição, odontologia (4 gabinetes, raio x, laboratório
de próteses, escovário) e ambulatório de prevenção do câncer.
Cabe discorrer acerca de quais seriam os critérios a nortearem as decisões sobre as
construções dos CA's de Santa Maria e Novo Hamburgo. Verifica-se que Santa Maria, contando com
5.929 comerciários matriculados, 18% a mais que Novo Hamburgo(5.021 matrículas) foi contemplada
com uma sede administrativa quase cinco vezes maior. Não foi igualmente considerado o n° de
funcionários, já que são praticamente iguais os quadros: 17 em Novo Hamburgo e 16 em Santa Maria. Tal
fato está a indicar a inexistência de política que priorize unidades com maior número de atendimentos ou
maior mercado, potencial ou efetivo, de comerciários, para serem contempladas com unidades próprias
com área proporcional ao porte do CA.

e.

Nesse sentido, entende a equipe que seria positivo implementar estudos com vistas a
implantação de projetos-padrão de Centros de Atividades, dentro dos níveis A, B e C, conforme
classificação do próprio SESC/RS, permitindo, através de sistema de módulos, as ampliações, obtendo-se
ainda uma desejável padronização destas unidades que são, em última análise, as "Casas do SESC" nas
respectivas comunidades. O projeto-padrão contribuiria também para significativa redução dos dispêndios
com elaboração de projetos, já que um mesmo projeto, já de propriedade do SESC/RS, seria implantado
nas diversas localidades, sempre que necessário.
Registra a equipe, a contratação, sem licitação, da empresa Garcia Sherer Eng. e Arq. Ltda
para elaboração de projetos arquitetõnicos, já referenciada em auditorias anteriormente realizadas por esta
SECEX/RS e pela Assessoria do Conselho Fiscal do SESC Nacional, observando que o custo dos projetos
atinge R$ 1.135.895,51, tendo sido pago, até 10/04/97, 80% deste montante, conforme quadro abaixo:
NO: e data do contrato
CA Santa Maria
Ref. Ginásio da

•

Valor

Campestre
CA Rio Grande
CA Novo Hamburgo

Saldo a pagar

289/06.04.95
116/21.07.95

127.405,39
137.701,95

132.401,77
117.056,67

(4.996,38)
20.645,28

236/23.10.95

11.745,33

8221,73

3.523,60

223/14.11.95
335/06.12.95

67.440,29
295.603,41

67.440,31
250.597,81

(0,02)
45.005.60

Sede Campestre
Ref. Pórtico da Sede

Valor pago
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Hotel de Lazer
B. Gonçalves
Ref. Cine Capitólio

do

606/31.01.96

495.999,14

347.199,40

148.799 74

1616/96
26.09.96

57.231,00

40061,70

17.169,30

1.193.126,51

962.979,39

230.147,12

TOTAL

Obs.; Pago: 80,71%; Saldo a pagar. 19,29% - posição em 10 04.97.
Recomenda neste sentido, a estrita observância da Lei n° 8.666/93, realizando licitação
290
quando das contratações da espécie, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas;
Recursos Financeiros
A equipe coletou, para os trabalhos nesta área, as demonstrações financeiras dos exercícios
291
de 1994, 1995 e 1996, os balancetes mensais do 1 ° trimestre de 1997, os orçamentos dos exercícios de
1994, 1995, 1996 e 1997, além de outras informações contábeis e documentos relativos ao exercício de
1997.
A análise dos demonstrativos dos 3 últimos exercícios mostra uma evolução do nível de
292.
serviços, com o aumento do quantitativo de atendimentos e matrículas e do valor gasto em despesas
correntes, conforme quadro abaixo

Despesas Correntes
Matrículas

1994
10.592.230
142.391

1995
26.599.786
148.540

Var. (95/94)
1996
151,13%
33.815.737
4,32%
182.029

Var. (96/95)
27,13%
22,55%

Atendimentos

12.938.446

15.532.820

19.192.031

20,05%

23,56%

Verifica-se que o total de despesas correntes teve um acréscimo, em 1996, de 27,13% em
293.
relação a 1995, enquanto que os números de matriculas e atendimentos apresentaram uma taxa de
crescimento em torno de 23% no mesmo período.
Conclui-se, pela análise de índices econômicos, que a Entidade apresenta boas condições
294.
econômico-financeiras, não apresentando resultados deficitários nos últimos 3 exercícios.
O SESC Regional apresenta, segundo classificação funcional-programática, cinco
295
Programas diferentes, dois da área-meio e da área-fim:
Programas do SESC/RS

Programa
7
48
75
81
82

Área
Meio
Fim
Fim
Fim
Meio

Denominação
Administração
Cultura
Saúde
Assistência
Previdência

No programa de Previdência estão incluídos os gastos com os inativos. Todos os
296.
funcionários admitidos pelo SESC até o ano de 1978, têm direito, após sua aposentadoria, à
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complementação de renda sobre a aposentadoria paga pelo INSS

Em 1996, o Programa com maior volume de aplicação de recursos foi o de Saúde, cujas
297.
despesas correntes representaram 24,64% do montante das despesas gerais O Programa Administração,
referente à atividade-meio da Instituição, representou 18,13%. O quadro abaixo apresenta as despesas
totais por programa, nos 3 exercícios:
Despesas Totais por Programa
!Programa

•

dministração
Previdência
Cultura
Saúde
Assistência
Total

1994
(R$)
2.093.046
2.370.163
1.258.951
2.991.927
6.503.822
15.217.908

1995
(R$)
5.141.162
4.997.971
4 056 833
6.571.803
11.699 820
32.467.590

Var. (95/94) Var. 96/95)
1996
(R$)
25,09%
145,63%
6.431.079
23,85%F
110,87%
6.189.920
11,36%
222,24%
4.517.578
32,96%
119,65%
8.737.797
-18,02%
79,89%
9.591.174
9,24%
113,35%
35.467.548

Verifica-se que em 1996 houve um acréscimo de 32,96% maior no valor gasto para o
Programa Saúde, ao passo que as despesas do Programa Assistência diminuíram em 18,02%.
Despesas de Publicidade e Propaganda, Transferências Correntes e Consultorias
A equipe verificou um aumento, em valores absolutos, dos gastos com Publicidade e
Propaganda, no exercício de 1996, em percentual de 21,95%. Tal aumento configura a orientação do
Departamento Nacional no sentido de intensificar a promoção institucional do SESC, promovendo a
"marca SESC", além da divulgação dos eventos. Face à insuficiência de controles para identificar as
despesas aqui analisadas, inviável se torna identificar, do total gasto, qual percentual corresponde à
promoção institucional, à divulgação de eventos ou a despesas acessórias aos eventos.
Ressaltam nossos técnicos que as despesas de divulgação em 1995 superaram a taxa média
do Sistema, de 1,5% sobre a receita compulsória, segundo informações do Relatório de Planejamento de
Auditoria Operacional. Observam que somente o SESC/SP realizou gastos maiores, em valores absolutos,
que os do SESC/RS, correspondendo, entretanto, a 1,4% da receita compulsória estadual. Considerando
que o percentual do SESC/RS correspondeu a 3,22%, conclui-se que houve um excesso de gastos com
Publicidade e Propaganda na Entidade auditada.
Gastos com Publicidade e Propaganda

(A)Divulgação (R$)
Variação ("/0)
(B)Desp.Correntes (R$)
(C)Rec. Compuls. (R$)
A /B (%)
,A/C (%)

1994
234.658,58
10.592.230,97
11.624.376 11
2,22%
2,02%

1995
759.700 70
223,75%
26 599 786 42
23.585.962,05
2,86%
3,22%

1996
926.468,51
21,95%
33 815.737,31
28.622.891,26
2,74%
3,24%

Constata-se que houve um acréscimo da ordem de 22% das despesas com divulgação
301
também em 1996, com relação a 1995. Deve ser considerado, segundo informações dos dirigentes do
órgão, que o ano de 1996, devido às comemorações do cinqüentenário do SESC, por orientação do
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próprio DN, foi atípico. Neste ano intensificou-se a promoção de eventos comemorativos, produção de
filmes institucionais para formação de acervo e aquisição de equipamentos como filmadora e "datashow".
Segundo posição dos dirigentes, os gastos com publicidade serão reduzidos nos próximos exercícios.
Assim, consideram nossos técnicos aconselhável recomendar ao Órgão Regional do SESC
302
que estabeleça um limite para os gastos com divulgação, observando os parâmetros nacionais para os
dispêndios da espécie.
Verificou a equipe, um decréscimo, em 1996, das despesas com consultoria, relativamente
ao ano de 1995. Tal fato reflete a filosofia do Órgão em desenvolver suas atividades com pessoal próprio,
evitando a terceirização. Entretanto, constataram que, nas áreas em que houve contratação de profissionais
para prestar serviços de assessoria, existe previsão, no quadro do SESC, de cargos com as mesmas
funções.
Os contratos de desenvolvimento e consultoria na área de informática foram efetuados sem
licitação, observando-se preços pouco uniformes para os serviços prestados, nas faixas de análise, suporte,
programação e consultoria.
Na área de assessoria jurídica, houve contratação, sem a realização de licitação, de
305
profissionais para atuar em áreas especificas: acompanhamento de lides trabalhistas, acompanhamento de
processos administrativos junto ao TCU, e assessoria em questões de licitação. Os advogados existentes
no quadro da Entidade atuam apenas nas áreas civil e comercial.
Sugerem nossos auditores determinar à Instituição que observe as regras pertinentes para
306.
contratação de serviços de assessoria jurídica, de informática e de marketing, especialmente no que tange à
realização de licitação, com o objetivo de obter ganhos de economicidade, em face de existir, no mercado,
grande número de profissionais qualificados nestas áreas.
Constataram ainda, que o SESC atua como patrocinador na realização de eventos
307.
realizados por entidades patronais do comércio, dentre os quais citaram:
VI Encontro Estadual dos Sindicatos Patronais do Comércio e Serviços, com a participação
do SESC no valor de R$ 8.000,00, gastos com serviços diversos, entre os quais destaca-se a
contratação da empresa VIS Assessoria de Eventos Ltda, pelo valor de R$ 4.740,00. Não
houve formalização da contribuição do SESC/RS sob a forma de contrato. Este item foi
contemplado no Relatório de Auditoria realizada pelo Conselho Fiscal em 1995;
VII Encontro Estadual de Sindicatos Patronais do Comércio na localidade de Passo Fundo,
para o qual o SESC/RS contribuiu com R$ 7.500,00 para aquisição do espaço para instalação
de estande promocional, conforme recibo emitido pelo Sindicato do Comércio Varejista de
Passo Fundo em 20/11/96;
XXVII Convenção Estadual Lojista e VIII Feira Lojista em Bento Gonçalves, com a
contribuição no valor de R$ 30 000,00, com a disponibilização de estande promocional,
conforme recibo emitido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves em
28/03/96
Acham oportuno, pois, a vista do ocorrido, recomendar ao SESC/RS que se abstenha de
308.
patrocinar eventos realizados por entidades sindicais, patronais ou não, quando não houver um retorno
direto em forma de promoção institucional dos seus serviços junto ao público-alvo. Por outro lado, deve
haver avaliação criteriosa do alcance da divulgação dos serviços do SESC/RS, mesmo que haja a
contratação de espaços promocionais em forma de estande, face ao custo envolvido e da atual conjuntura
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de diminuição da receita
Analisando os gastos com Folha de Pagamento dos funcionários, aí excluindo os gasto de
309
Previdência, constatou a equipe que a Entidade tem conseguido cumprir a meta estabelecida do percentual
de 60% sobre a receita compulsória, com alguns desvios ocasionais causados, por exemplo, pela
implantação do Plano de Cargos e Salários ou reajustes de salário. Verifica-se que os gastos com pessoal e
encargos correspondem a 48,48% das despesas correntes e 46,23% das despesas totais, e 57,28% das
receitas compulsórias
Grau de dependência
Registra, a equipe que o grau de dependência do Regional, em relação aos recursos
310.
repassados pela Administração Nacional, é alto, e crescente, haja vista que a receita compulsória
representou um percentual de 56,7%, 62,7% e 68,1% sobre a receita total, nos anos de 1994, 1995 e
1996, respectivamente. No entanto, considerando que a média nacional é de uma participação da receitas
de contribuições sociais na receita total em torno de 71%, o SESC/RS apresenta-se em situação favorável
no contexto dos Departamentos Regionais. Constata-se tendência de aumento da dependência, pelo
acréscimo dos percentuais citados. Por outro lado, a receita de serviços também vem aumentando, em
valores absolutos, nos 3 exercícios.
A previsão para 1997 indicava uma estabilização da participação da receita compulsória
3 11.
sobre as receitas correntes, num percentual de 75%, ao passo que em 1996 houve uma participação de
77%. Porém a perspectiva era de que a dinâmica de execução do orçamento resultem numa diminuição do
montante de receitas compulsórias, a em face da diminuição da arrecadação devido à tributação
simplificada — SIMPLES, já referida
A realidade atual demanda esforços em procurar alternativas que viabilizem uma menor
312.
dependência da receita de contribuições. Nesse sentido, foi fixada uma meta, no último encontro de
gerentes, realizado em abril/97, de alcançar um volume de receitas próprias suficientes para cobrir 100%
da Folha de Pagamento, que representou R$ 16.396.646,19 em 1996. Para alcançar esta meta, cujo prazo
foi estabelecido em um ano, o SESC/RS teria de aumentar em 150% as receitas dos serviços, considerando
como base de cálculo o valor de R$ 6.551.460,70, que foi o montante arrecadado em 1996 nos serviços
oferecidos pelo Regional.
Área-Fim: Assistência Social ao Comerciário e seus dependentes
Em consonância com as atividades definidas como prioritárias pelo Departamento Nacional,
313
acerca das quais já se discorreu do presente Relatório, o SESC/RS, atuando por meio das três
"Superintendências-fim" — Saúde, Cultura e Assistência — desenvolve diversas atividades sistemáticas ou
eventos específicos, com recursos financeiros, técnicos e humanos próprios ou associando-se a outras
entidades e à comunidade
Nesse sentido, o Departamento Regional, de 1994 a 1996, nas três áreas já citadas,
3 14
apresentou a seguinte evolução no número de atendimentos realizados .
Atendimentos por Área Fim

Assistência
Cultura
Saúde

1994
1.240.374
6.106.896
5.591.176
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Superintendência de Saúde
As atividades desenvolvidas nesta Superintendência subdividem-se em três segmentos:
3 15.
assistência odontológica, alimentação, e educação para a saúde. A atividade mais importante, em termos
de custos e reconhecimento por parte da clientela, é a asistência odontológica, em que o SESC/RS se
destaca no contexto do SESC nacional. Nesta atividade, para a qual se verificam bons índices de satisfação
da clientela, é necessário que a Administração Regional do SESC continue investindo na qualidade dos
serviços, inclusive com possibilidade de gerar mais receita, por meio de uma revisão nas taxas em
localidades que comportem um aumento. Segundo pesquisa do SESC e SENAC, já referida
anteriormente, a odontologia é a atividade mais utilizada pelos comerciários, dentre todas as do SESC/RS.
Com relação à Assistência Odontológica, que iniciou no ano de 1956, se verifica a seguinte
316
evolução do número de atendimentos, desde o seu início:
Atendimento Odontológico
ANO

COMERCIÁRIOS ATENDIDOS

1956
1966
1976
1986
1996

1.410
43.691
258.957
289.635
360.182

O SESC/RS presta assistência odontológica em todas as especialidades, na sede e no CA do
4. Distrito, incluindo prótese, ortodontia e odontopediatria. Nos CA's do interior do Estado, são
oferecidos os serviços nas especialidades essenciais, ocorrendo variações entre as unidades, de acordo com
o seu porte.
Somados todos os Centros de Atividades, o SESC/RS possui 68 gabinetes odontológicos, 8
postos de atendimento e 15 credenciamentos (em localidades onde não existe unidade do SESC).
Além da Assistência Odontológica, a Superintendência da Saúde é responsável pelas seções
de Educação para a Saúde e Alimentação. A Educação para a Saúde consiste de atividades e eventos
voltados à prevenção de doenças e promoção da saúde, de caráter fortemente educativo. Em geral, os
atendimentos se dão por meio de palestras, cursos ou seminários realizados para a clientela, sobre temas
diversos. Em especial, considerando que cerca de 60% da clientela é do sexo feminino, verifica-se um
direcionamento maior para planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis e prevenção do
câncer de mama e de colo do útero, ações previstas no "Projeto Mulher".
No CA Casa da Mulher, constatou-se que a maioria das atividades desenvolvidas referem-se
à educação para a saúde. Nesse contexto, o evento mais significativo da Unidade foi a "Feira da Saúde da
Mulher".
O número de atendimentos na atividade Educação para a Saúde em 1996 (4.976.036) é
expressivo, devido à inclusão da atividade na maioria dos eventos do SESC/RS, além da programação
contínua. Parcela significativa dos atendimentos corresponde a aplicação semanal de flúor nas escolas,
realizado para o público em geral.
Como um dos projetos implementados nesta área, o projeto "Ações Itinerantes" tem um
significado social importante, pois tem como objetivo a prevenção da AIDS nos locais de trabalho.
Realizado por meio de convênio com o Ministério da Saúde, firmado em 1996, obteve recursos no valor
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de R$ 32.000,00, além da contra-partida, e se encontra em fase inicial de execução.
O SESC/RS possui atualmente nove ambulatórios de prevenção de câncer de mama e útero,
incluindo o ambulatório da Unidade Móvel de Saúde. Conclui-se, pela importância do trabalho, uma vez
que o Estado do Rio Grande do Sul é campeão de índices de câncer de colo do útero, que o referido
serviço de prevenção deveria ser estendido a todas as unidades operacionais da Instituição. Em 1996
foram realizados, em média, 3.000 exames preventivos por mês.
Releva observar que esta Regional incluia como meta para 1997, entre outros, implantação
de postos de vacinação, em convênio com a Secretaria de Saúde, buscará a instalação de "escovários" em
todos os CA's para a prevenção odontológica das crianças, além de consolidar o convênio com o
Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN) para programas de combate às drogas.
A Seção de Alimentação é responsável pela coordenação dos quatro restaurantes do SESC/RS,
além das lancherias existentes. Os restaurantes são os seguintes, com as respectivas capacidades:

Restaurantes do SESC/RS
Restaurante
SESC Alberto Bins
SESC Centro,
SESC 4° Distrito
SESC Caxias do Sul
SESC Campestre

Capacidade (ref./dia)
1.000
2.500
3.000
800
500

Área de Assistência — Superintendência de Assistência
A esta área, reestruturada, e contemplada como uma Superintendência em recente
325
alteração do organograma, foi conferido um significado maior às atividades típicas O enfoque adotado
nesta Superintendência é evitar o simples assistencialismo, procurando sempre imprimir um caráter
educativo em todas as suas atividades
Ressalta a equipe que, na programação desenvolvida, a Instituição procura sempre o
326
enfoque do "turismo-social", baseado na ênfase nos aspectos culturais e de lazer, fugindo ao "turismoconsumo"
Na Seção de Promoção Assistencial, se desenvolvem, principalmente, atividades voltadas à
327
terceira idade, constituindo-se basicamente em trabalhos de grupo, visando à integração social do idoso,
além de promover ginástica, cursos, e eventos diversos.
Além do trabalho com a terceira idade, merece ser citado o trabalho assistencial a crianças
carentes no Centro Vida Humanistic° — local de convivência de crianças necessitadas, no turno inverso da
escola - oferecendo refeições diárias, além de cursos como corte e costura, visando ao desenvolvimento de
habilidades para obtenção de renda. Neste Centro são atendidas cerca de 700 crianças. Existindo um
projeto de expandir para duas mil o total de crianças atendidas.

•

Na Seção de Atividades Educacionais desenvolvem-se atividades voltadas à educação. As
ações da seção estão inseridas no projeto maior "Educare", com diversos subprojetos, como: educação
infantil, cursos supletivos, cursos de atualização de conhecimentos, habilidades de estudo, seminários,
oficinas e eventos diversos.
330.

Os cursos de atualização de conhecimento visam possibilitar obter um "reforço doméstico",
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tendo como público-alvo a esposa do comerciário, com preponderância dos cursos de corte e costura,
culinária, etc. O número de atendimentos em 1996 (128.728) foi pouco expressivo, segundo a própria
administração, devido às dificuldades legais e operacionais de contratação de instrutores, desde que foi
extinto do quadro do SESC o cargo de instrutor.
331.

Para os cursos de atualização de conhecimentos, se adota uma das seguintes modalidades:
cursos em parceria, com o SENAC ou outra instituição;
locação de espaço fisico para outras entidades ministrarem o curso;
contratação de instrutores.

Além do já existente Programa de Alfabetização para adultos e, estava em fase de
33 7 .
implantação, o curso pré-vestibular, que com início previsto para maio/97, objetivando atender o público
comerciário e usuários em geral. Estima-se que a receita gerada pelas taxas do curso pré-vestibular,
mesmo ao nível de 30% do valor de mercado, trará uma margem de retorno de 30%, configurando-se
numa alternativa de aumentar a receita própria, dentro das atividades já existentes.
Para esse fim a entidade conta, na capital, com boas instalações para ministrar os cursos
referidos (prédio com 10 salas de aula, laboratório e demais dependências. Os professores, em número de
nove, são do quadro do próprio SESC.
Superintendência de Cultura
Identificou a equipe um significativo acréscimo no número de atendimentos nesta área,
analisando os últimos 3 anos, realizando-se 9.102.189 atendimentos em 1996, representando quase a
metade do total de atendimentos do Regional.
Esta Superintendência, dividida em seções, funciona da seguinte forma.
A Seção de Esportes e Recreação desenvolve as atividades de desenvolvimento fisicoesportivo e recreação. Dentro do desenvolvimento fisico-esportivo, destacam-se: as "Escolinhas de
Futebol" (trabalho este, executado por empresas contratadas e praticado nas Unidades de Novo
Hamburgo, Rio Grande, Santo Ângelo e na Sede Campestre, em Porto Alegre). Em 1996 foram 1786
inscritos, sendo 478 dependenndentes de comerciários e 1308 usuários. São admitidas crianças de 7 a 16
anos;
Para desenvolver essas atividades da área de Esportes e Recreação, o SESC/RS conta com
profissionais de educação fisica, em todas as unidades operacionais,
A Seção de Bibliotecas é responsável pela administração das bibliotecas e videoteca
mantida pelo SESC/RS Atualmente existem 141 postos de leitura distribuídos pela biblioteca central
(sede), 16 bibliotecas sucursais, bibliotecas infantis na sede e interior, quarenta e seis bibliotecas
ambulantes na capital e 3 bibliotecas comunitárias
A aquisição, o registro e processamento de todos os livros do acervo, estimado em 158.721
livros e 3.800 fitas de vídeo, em 1995, são centralizados na sede.
A Seção promove ainda feiras de livros infantis e eventos diversos em todos os CA's,
objetivando desenvolver o hábito de leitura, contribuindo para o crescimento cultural do indivíduo
atendido
Seção de Expressões Artísticas que presta apoio aos eventos promovidos pelo SESC/RS,
relacionados a shows artísticos nas diversas formas de expressão. A Entidade procura, ainda, estimular a

61 \\inin-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697.doc

475
eentr
Tribunal de Contas da União

C.

SeGl e táçxa

(9(5614°.
do Pteilálb)
TC-625.126/97-1

produção de arte local, valorizando artistas da comunidade, os quais, por vezes não obtêm espaço no
mercado local
Possui ainda, o SESC/RS, um teatro com capacidade para 305 pessoas, inaugurado em
1993, no qual são realizadas mostras de teatro infantil e adulto, sempre priorizando os artistas locais, para
os comerciários e usuários
Desvios constantes do Relatório de Planejamento

A equipe de auditoria da SECEX/RS, neste capitulo, retrata com precisão e comentário
336.
detalhado as ocorrências elencadas no subitem 7.3.6, "c" do citado Relatório de Planejamento e constante
do item 21 deste relatório, da forma como segue:

3.5.1.

"3.5.1. 'a existência de duas obras suspensas em juízo':

lrata-se das obras do 'Hotel Colônia de Férias do SESC/Campestre' e do 'Centro de
Atividades de Novo Hamburgo', ambas contratadas junto à Empresa Ashton Engenharia Ltda.
Com relação ao Hotel, o contrato foi .firmado em 01/06/94, pelo valor total (contrato
principal mais dois adendos) de R$ 2.431.747,33, tendo sido efetuado o pagamento de RS
2.341.578,71, ou 96% do total, para um percentual de execução física igual a 60%, sendo razoável
considerar 11111 prejuízo superior a R$ 880.000,00, equivalente à diferença entre o valor liberado e o
que corresponderia à execução . física efetiva, configurando-se adiantamento à Construtora,
extrapolando-se, de firma injustificável, as etapas do cronogram fisicolinanceiro da obra.
Completamente paralisadas as obras desde maio 95, encontram-se atualmente
desprotegidas da ação do sol e de intempéries, vez que inconclusas e sem itens de revestimento,
cobertura e acabamento, lato a concorrer para aumento do prejuízo.
A parahzação da obra deveu-se a dificuldades financeiras da Contratada, razão pela qual
ingressou em juízo contra o SESC/RS, em março/95, com ação de cobrança, de liberação de caução,
de reajuste de preço e de suspensão da obra, inclusive com pedido de tutela antecipada. A
contestação pelo SESC se deu em junho do mesmo ano.
Foi determinada pela Autoridade Judiciária a peritagem da obra, a qual concluiu por
77% de execução física, estando o SESC contestando o Laudo e requerendo sua impugnação,
providenciando nova medição.
Tenciona a administração do SESC/RS retomar as obras do ponto onde parou, desta feita
com recursos humanos e técnicos próprios.
Propõe-se ao SESC/RS, ante a inadequação do momento atual para investimentos de
vulto, e considerando serem as atividades de lazer e de férias perfeitamente inseridas nos objetivos
da Instituição, considerando ainda que a a maioria dos Departamentos Regionais do SESC contam
com colônias de férias, gestionar objetivamente no sentido de se retomarem as obras do Hotel,
ultimando, para tanto, projeto próprio de continuação das obras civis, tendo em vista que, concluído
o empreendimento se terá, na medida do possível, uma colônia de . férias situada em área
privilegiada por suas belezas naturais, pelas instalações já disponíveis, bem como pela localização
na Capital do Estado.
No que concerne ao CA de Novo Hamburgo, o SESC/RS firmou, com a mesma Empresa,
contrato de empreitada global em 07/93/95, pelo valor de R$ 478.413,62. Segundo a Seção de Obras
e Manutenção apenas iniciou-se, na ocasião, a construção das fundações, paralisando-se as obras
em maio/95, pelas mesmas razões que provocaram a paralização das obras do Hotel Colônia.
Foram pagos RS 157.972,16, sendo RS 14.174,96 correspondente às liberações e R$ 15.797,20 à
liberação da caução contratual.
Mesmo obtendo êxito na contenda judicial, persistirá algum prejuízo, vez que o SESC já
assinou, cotdorme já relatado no item 3.2 acima, contrato com a Construtora Piccoli & Cousandier
Ltda., para construção do novo Centro de Atividades, segundo novo projeto.
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3.5.2. 'no SESC - Campestre, algumas construções apresentam itens de custos elevados: grama
sintética importada, R$ 280.176,26 e tobogãs para piscinas, R$ 360.000,00;'

O SESC/RS importou da França, sem licitação, grama sintética para colocação em dois
campos de 'Futebol-sete' situados na Sede Campestre em Porto Alegre, alcançando os investimentos
a cifra de RS 710.177,37 (fotos 4 a 6, em anexo).
O empreendimento mereceu a instauração de 'Representação' ao TCU, por iniciativa da
SECEX/RS, materializada no processo TC n° 625.018/96-6, tendo sido apontadas as seguintes
irregularidades:
'h) aquisição direta de grama sintética importada da França, mediante o enquadramento
em situação de inexigibilidade, no valor de RS 181.865,62, sem ter ficado perfeitamente
demonstrada a inviabilidade de competição, mediante a comprovação de exclusividade a que se
refere o art. 25, inciso I da Lei n°8.666/93, vedada a preferência de marca;
pagamento de acréscimos de serviços referentes à construção de canchas de . futebol
sete' à Yergata Engenharia Ltda. No valor de R$ 92.654,49, correspondente, aproximadamente, à
49% do valor dos serviços contratados anteriormente à mesma empresa no valor de RS 188.098,60,
através do Convite n° 8.293/95, excedendo o limite de 25% estabelecido nos parágrafos I° e 2' do
art. 65 da Lei n°8.666/93;
efetivação de elevadas despesas no valor total de R$ 710.177,37 com a construção e
inauguração de duas quadras de futebol sete', com utilização de grama sintética importada da
França, considerando-se o fato de o Estado do Rio Grande do Sul possuir grama natural de
excelente qualidade, a custo bem inferior.'
Promovida a audiência prévia, por meio do Acórdão n" 181/96-TCU-Plenário (Ata n° 42
de 23/10/96), a Corte de Contas, ao mesmo tempo que rejeitou as razões de defesa e aplicou multa
aos responsáveis, fez determinações no sentido da compatibilização e observáncia, pelo SESC, dos
preceitos da Lei n° 8.666/93.
Presentemente, tendo os responsáveis entrado com recurso de reconsideração, encontra-se
o processo no gabinete do Exm". Sr. Ministro-Relator Fernando Gonçalves, segundo consulta ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos - CAPT
Na busca de justificar a aquisição da grama sintética a direção da Entidade sustenta a
tese de que a decisão se deu em razão de sua maior resistência e durabilidade, menores custos com
manutenção, não necessidade de intervalos ociosos para recuperação etc., e que após a colocação
da mesma houve significativo aumento de receita proveniente da locação dos dois campos de
futebol-sete, tendo o valor atingido, no exercício de 1996, RS 111 mil.
Na opinião da equipe de auditoria, não constitui. finalidade do SESC o aluguel de campos
de file boi, vale dizer, a locação seria justificada somente na hipótese de disponibilidade após
satisfeita afina/idade primeira das mesmas, o uso pelos comerciários. A necessidade dos campos de
futebol-sete seria, dada a função eminentemente social do SESC, propiciar a atividade desportiva
aos comerciários filiados, bem como promover a educação desportiva destes. Nesse sentido, parece
que o correto seria até mesmo a não ocupação extensiva dos referidos campos em atividades não
inseridas na finalidade da Entidade.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o SESC se defronta com a iminência de
redução da receita compulsória proveniente de parcela da contribuição à Previdência Social, vendose ante a necessidade de buscar alternativas outras de receitas próprias, com vistas à continuidade
de sua função social, cabendo considerar, s.m.j. que, sob esta perspectiva, o empreendimento talvez
se tornasse justificável.
Com relação aos tobogãs instalados nas piscinas adulta e infantil (fotos7 e 8, em anexo),
o SESC firmou contrato de fornecimento de material e mão-de-obra pelo regime de empreitada
global com a empresa JBE Sistemas e Equipamentos para Parques Aquáticos Indústria e Comércio
Lida, em 20/07/95 pelo valor de RS 450.000,00, em cinco parcelas mensais de RS 90.000,00, tendo
realizado, para tanto, a Tomada de Preços n° 9010/95.
.
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Segundo a direção, o empreendimento objetivou dotar as piscinas de maior atrativo para
OS comerciários, instalando na Sede Campestre, equipamento já existente em centros de lazer de
outros Departamentos Regionais do SESC, inserido que, é o lazer, nos objetivos institucionais deste
Serviço Social.
Cabe analisar se a utilização dos recursos despendidos nos dois empreendimentos citados,
e que alcançam RS 1.160.177,37, não seriam melhor empregados em atividades de maior sentido
social, nas áreas da saúde ou da assistência.

'foram realizados pagamentos a mais do que o devido relativamente ao executado na
3.5.3
obra do Hotel Colônia de Férias no Centro Campestre.'
Tópico já comentado no item 3.5.1 acima.

'a realização de shows e eventos de custos altíssimos, com atendimento aquém do
3. 5. 4
previsto e ocasionando resultados financeiros negativos, a exemplo do SESCRIANÇA 95 - custo
de R$ 239.339,59 para o SESC - e SESCSHOW 95 com o Conjunto Raça Negra - déficit de R$
108.151,37. A receita deste evento, de R$ 75.998,00, foi toda recolhida à FECOMÉRCIO.'
O Evento 'SESC Show' acontece anualmente em unia das cidades onde exista Centro de
Atividades do SESC, sendo que em 1995 foi realizado em Pelotas. Segundo relatório de auditoria da
Assessoria do Conselho Fiscal do SESC/Nacional, os 3.389 atendimentos alcançados significaram
tão somente 11,3% do previsto, 30.000 atendimentos. Acresça-se que, para um custo de RS
120.856,35, o SESC RS auferiu receitas de RS 12.705,00, restando um déficit de RS 108.151,35,
segundo o mesmo relatório.
Por sua vez o evento `SESCriança 95 'foi realizado no Parque de Exposições Assis Brasil,
em Esteio-RS, entre 12 e 15/10/95. Para um custo estimado de RS 100.000,00 (a participação do
SESC RS) contabilizou-se uma despesa de RS 388.276,19 na realização da atividade, a qual
alcançou 23.525 atendimentos, embora previstos 150.000. A receita de R$ 75.988,00, proveniente
deste Evento e não do 'SESC Show 95', como consta do Relatório de Planejamento de Auditoria
Operacional, foi destinada à PECOMÉRCIO.
Em resposta (Ofício SG ,PR/388/95, de 30/11/959) afirma o SESC/RS que 'Os dois eventos
foram realizados com afina/idade de proporcionar lazer e recreação à classe assistida, não visando
retorno financeiro. Ficou estabelecido que, tanto para um evento quanto para o outro, as crianças
com até 7 /sete) anos e os idosos acima de 60 (sessenta) anos estariam isentados do pagamento de
ingressos. Sustenta ainda o SESC/RS que torna-se impossível avaliar o número de pessoas em
ambos os eventos, pela venda de ingressos, mas pelo número de atendimentos.
Com relação ao `SER)-iança 95', explicou o Departamento Regional que o evento foi
promovido pela PECOMERCIO, com apoio do Governo do Estado, Assembléia Legislativa, Rede
Brasil Sul de Comunicações - RBS, SEBRAERS, BANRISUL e Prefeituras Municipais, tendo o
SESC desenvolvido suas atividades, portanto, dentro de um evento maior, da mesma
PECOMERCIO.
Informa ainda, no referido Ofício, que à FECOMERCIO coube arcar com as seguintes
despesas:

Quadro 29: Pagamentos efetuados pela FECOMÉRCIO:

DESPESAS
e.

Espetáculo musical Grupo 'Study & Júnior'
E.spetáculo musical Grupo ‘,..Skank"
Concretagem do Pavilhão de Esportes e Exército
Se uros de acidentes, valores e automóveis
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10.142,00
12.659,82
96.298,34

Ainda acerca do 'SESCriança 95', no que concerne ao n° de atendimentos, segundo a
Auditoria do SESC Nacional, igual a 23.525, informou o Departamento Regional terem alcançado a
581.382. Explica-se, por oportuno, que o primeiro número expressa o total de pessoas que
participaram do Evento, durante os quatro dias, frequência esta que ocasionou a imensa quantidade
de 581 mil atendinientos. Trata-se, na verdade, do número total de atendimentos calculado segundo
os critérios do SESC, a respeito do que já se discorreu no item 3.4 do presente Relatório.
Em que pesem as constatações pela auditoria do SESC Nacional, verifica-se que em 1996
repetiram-se as inversões .financeiras com as novas edições dos referidos eventos. Possibilitando
12.000 atendinientos, o 'SESC S'how 96' realizou-se em Erechim-RS, em 25/10/96, com custo de R$
111.040,00 e receita de R$ 35.977,00, proveniente da venda de 9.959 ingressos. Do total das
despesas, RS 85.000,00 (76,5%) destinaram-se à contratação da dupla sertaneja 'Zezé di Camargo e
Luciano'. Da mesma . forma realizou-se em Porto Alegre, entre 11 e 13/10/96 no SESC Campestre, o
`SESCriança 96', com um custo previsto de R$ 88.112,00 e realizado de R$99. 522,40, sem ingresso
de receitas.
Sugere-se ao SESURS, por oportuno, analisar os custos envolvidos com promoções nos
moldes das citadas, verificando sua compatibilidade com o atual momento de buscas de receitas
próprias, ante a esperada redução da receita compulsória.
3.5.5.

3.5.5 'Foi firmado contrato, com prazo de 02 anos e valor mensal de R$ 8.000,00, com a
empresa H. G. Consultoria de Marketing e Representação, com o objetivo de criação de um
Sistema de Refeição — Convênio SESC. Para uma meta de 20.000 refeições/dia, foram fornecidas
18.929 refeições durante o mês de setembro de 1994. Desde sua implantação em julho de 1994 até
setembro de 1995, o projeto acumulou gasto de R$ 434.055,83 e receita de R$ 10.318,46;'
SESC/RS firmou Contrato de Prestação de Serviços em 07/07/94, com vigência de dois
anos, mediante o pagamento mensal de RS 8.000,00, com a empresa H. G. Consultoria de
Marketing e Representação Ltda., para criação do Sistema de Refeição-Convênio SESC.
O ante-projeto do Sistema, datado de 09/03/94, projetava a ambiciosa meta de 'ter 100%
dos comerciários no Sistema até DEZ/94. ' O plano de comercialização do Sistema (entenda-se
credenciamento), com início então previsto para 15/08/94, previa atingir 20.000 refeições/dia até o
mês de janeiro de 1995, beneficiando empregados de 150 a 200 empresas comerciais em Porto
Alegre.
No exercício de 1996, os resultados do Sistema demonstram terem sido fornecidas pela
rede de restaurantes conveniados (164 restaurantes) 369.408 refeições, o que equivale a 1.400
refeições/dia, bem aquém, portanto, do inicialmente projetado.
No mesmo período, para uma despesa total de R$ 1.323.803,61, ingressou uma receita de
RS 1.177.475,79 configurando-se déficit de R$ 146.326,82.
Analisando-se a receita própria de R$ 37.102,47 (proveniente da comissão de serviços
repassada ao SESC pelas empresas comerciais vinculadas ao Sistema, bem como da taxa de
administração paga pelos restaurantes conveniado.$), face aos custos diretos de R$ 301.920,04, temse uni déficit mais significativo, de R$ 264.817,57, que se traduz no subsídio suportado pelo SESC,
neste benefício ao comerciário.
A respeito dos resultados pouco satisfatórios do projeto, cumpre informar que o SESC
REFEIÇÃO CONVÊNIO apresenta algumas características que o diferenciam dos `tickets'
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existentes no mercado. Primeiramente, quanto à validade: é válido para um dia especifico; não
sendo utilizado, perderá o valor, que não será reembolsado pelo SESC. Não possui valor facial, ou
seja, vale uma refeição. Além disso, traz impressos os nomes da Empresa e do funcionário.
Esta diferenciação, a despeito de ser correta quanto à finalidade e filosofia do Programa
de Alimentação do Trabalhador - PA T, instituído pela Lei n° 6.321/76 e regulado pela Portaria n°
1.156, de 17/09/93, do Ministério do Trabalho, ao mesmo tempo que concorre para amenizar a
carência alimentar do comerciário de menor renda, provoca uma baixa aceitação do SESC
Refeição-Convênio pelo comerciário, impedido de utilizar os 'tickets' como moeda alternativa e, por
via de consequência, pelo empresário, que é influenciado por seus empregados a optar pelos
`tickets' comuns.
Ante o jato do Sistema SESC Refeição-Convênio estar, até o presente, restrito a Porto
Alegre, além de mostrar resultados pouco expressivos, e constatado tratar-se de 'produto' política e
filosoficamente correto, cumpre ao SESC buscar formas de reduzir a resistência instalada entre os
meios empresariais e comerciários, mediante gestões inclusive a nível de direção do Departamento
Regional, com vistas a aumentar o atendimento e, ao mesmo tempo, alcançar-se a redução dos
custos a pressionar a despesa. Ao mesmo tempo, em sintonia com os CA S do interior, sugere-se à
Direção Regional promover o Convênio junto ao empresariado e comerciários, com vistas a levá-lo,
num primeiro momento, às principais cidades do Estado.
3.5.6.

3.5.6. 'Observou-se o comprometimento de auxilio financeiro à Federação dos Agentes
Autônomos do Comércio do Rio Grande do Sul, para custear despesas no valor de R$ 8.000,00,
para realização do VI Encontro Estadual dos Sindicatos Patronais do Comércio e Serviço;'

Já referenciada no item 3.3.5 do presente relatório, confirmou-se que efetivamente foi
prestado o auxílio financeiro para a realização do Evento citado, não tendo sido firmado contrato
firmai para o patrocínio, dando-se a participação do ,SESC/RS mediante o pagamento de serviços
diversos, a seguir discriminados:
Quadro 28: Pagamentos efetuados

IMPA-ARTES GRÁFICAS LTDA.
ARTE & COMPOSIÇÃO LIDA.
VIS ASWESSORIA DE EVENTOS LTDA.
:1‘S' ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA.
CENTRO SVILBRASILEIRO DE
PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUISTICA S/C LTDA.
tOTAL

1707
456
141
151
3361

23/08/95
15/09/95
18/08/95
18/09/95
19/09/95

1.480,00
280,00
1.500,00
3.240,00
1.500,00

8.000,00

Constatou-se ainda, por meio de amostragem, pagamentos realizados a outras entidades,
evidenciando-se que o SESC/RS atua como patrocinador de eventos realizados por entidades
patronais do comércio, como citado a seguir:
VII Encontro Estadual de Sindicatos Patronais do Comércio, na cidade de Passo Fundo-RS,
para o qual o SESC/RS contribuiu com RS 7.500,00 para aquisição do espaço para instalação de
estande promocional, conforme Contrato n" 1766/96, .firmado em 06/09/96 e Recibo n" 5091 emitido
pelo Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo em 20/11/96;
XXVII Convenção Estadual Lojista e VIII Feira Lojista em Bento Gonçalves, com a
contribuição no valor de R$ 30.000,00, com a disponibihzação de estande promocional, conforme
Contrato n" 0910, de 22/03/96 e recibo emitido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Bento
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receita própria, face à perspectiva de redução da receita compulsória.
4.5 Face à 'rigidez' constatada no Plano de Cargos e Salários da Instituição, impedindo
progressão . funcional em razão da inexistência de níveis dentro do mesmo cargo, constituindo fator
de desestímulo aos . funcionários, sugere-se seja recomendado ao SESC/RS, que promova estudos
com vistas a dotar o referido Plano de mecanismos de promoção, buscando-se mais satisfação para
o quadro de pessoal, que redundará, certamente, em mais eficiência.
4.6 Constatou-se que o Projeto 'Conviver', implantado pela Superintendência de Recursos
Humanas, traduz-se em iniciativa que contribuirá para melhorar o nível de motivação dos
funcionários, razão pela qual sugere-se que se recomende à Instituição, que analise a possibilidade
de transformá-lo em produto a ser ofertado a empresas privadas de grande porte, principalmente
aquelas que contribuem, via recolhimentos parafiscais, para a atividade do SESC/RS, com
possibilidades concretas de geração de receitas próprias.
4.7 Constatou-se, no interior do Estado, a existência de Centros de Atividades localizados
em imóveis locados e de pequenas dimensões, além de desprovidos da estrutura típica necessária à
Instituição na persecução de seus resultados (ginásio esportivo, auditórios, salas de aula etc.)
cabendo recomendar ao SESC/RS, na hipótese de margem de recursos para investimentos, que
priorize as construções dos CA 's que atualmente funcionam em imóveis alugados, carentes de área
física e instalações.
4.8 Observou-se que, dos 21 Centros de Atividades localizados no interior do Estado,
somente quatro possuem veículo próprio, fazendo-se necessário, nos deslocamentos, o emprego de
veículos de propriedade dos Gerentes, ou locações e contratações de fretes. Sugere-se que se
recomende ao SESC/RS que realize estudos com vistas a dotar de veículos as unidades que não
possuirem.
4.9 Constatou-se a não realização de licitação para contratação de empresas de
desenvolvimento e consultoria na área de informática e de locação de equipamentos. Constatou-se,
igualmente, a contratação, sem procedimento licitatório, de assessoria jurídica para atuação em
áreas especificas (acompanhamento de lides trabalhistas, de processos junto ao ICU), em
inobservância ao disposto no art. 1" caput e parágrafo único do mesmo Diploma Legal. Ante o
exposto„ sugere-se a audiência dos responsáveis.
4.10 Na Tomada de Preços n° 9001/95, para contratação da empresa Vigilância Pedroso,
.foram constatadas falhas, como procedimentos próprios da modalidade convite, processo
incompleto, faltando atas das decisões pertinentes à habilitação e ao julgamento, não comprovação
de publicação resumida do edital e do contrato, prorrogação do contrato sem justificativa, em
inobservância à Lei n°8.666/93, cabendo sugerir que se promova a audiência dos responsáveis.
4.11 Observou-se uma deficiência quanto a critérios a serem seguidos quando da decisão
de construir Centros de Atendimentos no interior do Estado, bem como do dimensionamento dos
mesmos, acarretando projetos com áreas construídas sem correlação com número de.filiados ou de
atendimentos. Sugere-se que se recomende ao SESC /RS a adoção de projetos-padrão de Centros de
Atividades, para as níveis A, B e C, conforme classificação do próprio SESC/RS para os CA "s.,
projetos estes que propiciariam uma desejável padronização das unidades, além da redução de
dispêndios com elaboração de projetos específicos.
4.12 Constatou-se a contratação, sem licitação, da empresa Garcia Sherer Eng. e Arq.
Lida para elaboração de projetos arquitetônicos, a um custo de RS 1.135.895,51, sendo que o custo
total da construção dos empreendimentos projetados é estimado em cerca de RS 30 milhões,
caracterizando inobservância ao artigo 1', caput, e parágrafo único, da Lei n" 8.666/93,
configurando-se, ao mesmo tempo, ato distanciado da realidade econômica da Instituição, ao alocar
recursos em volume expressivo na elaboração de projetos, sem analisar se sua capacidade de
investimento, bem como sua política de imobilização e de expansão de atividades, comportam os
empreendimentos. Sugere-se, no caso, que se promova a audiência dos responsáveis.
4.13 Ante a possibilidade concreta de redução das receitas compulsórias repassadas aos
Serviços Sociais Autônomos, principalmente, no caso do SESC, pela introdução do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
68 . \\Inin-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697.doc
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Pequeno Porte - SIMPLES, (Lei n°. 9.317/96), sugere-se seja recomendado ao SESC/RS que, a par
de buscar fontes próprias de receitas, pesquise possibilidades de convênios com empresas privadas e
com a área pública, valendo-se do dispositivo imito no art. 3 0, alínea 'c' do Regulamento da
Entidade.
4.14 Constatado que o SESC/RS realizou despesas de divulgação e publicidade em valores
superiores à média nacional do SESC, valores estes que atingiram a RS 926 mil em 1996, igual a
3,24% da receita compulsória estadual no mesmo exercício (em 1995 foi igual a 3,25%), sugere-se
que seja recomendado à Entidade que busque adequar-se à média do sistema SESC, de 1,5% sobre a
receita proveniente da contribuição paralise& .
4.15 Constataram-se auxílios financeiros, a exemplo do prestado à Federação dos Agentes
Autônomos do Comércio do Rio Grande do Sul, no valor de RS 8.000,00, para custear despesas com
a realização do VI Encontro Estadual dos Sindicatos Patronais do Comércio e Serviço, já citado no
Relatório de Planejamento de Auditoria, ao Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, no
valor de RS 7.500,00 para o VII Encontro Estadual de Sindicatos Patronais do Comércio, ao
Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves no valor de R$ 30.000,00, para a XXVII
Convenção Estadual Lojista e VIII Feira Lojista, caracterizando-se inobservância ao que preceitua
o art. 34 do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto n° 61.836, de 05/12/67. Sugere-se, ante o
exposto, que se promova a audiência dos responsáveis.
4.16 Verificou-se que a Instituição direcionou em 1996, segundo cálculos efetuados pela
Seção de Orçamento e Custos, cerca de 48% do total de custos diretos para a atividade-meio, o que
tende a encarecer OS serviços oferecidos à clientela. Isto posto, sugere-se que seja recomendado ao
SESC 'RS que adote ações no sentido de diminuir os custos na área meio, por meio de reformulação
nos processos internos, com um suporte tecnológico adequado, com a finalidade de se disponibilizar
mais recursos para a atividade.finalística da Entidade.
4.17 Verificou-se sub-utilização de gabinetes odontológicos, no turno da manhã, em CA 's
do interior do Estado, cabendo recomendar ao SESC/RS que estude fim-mas de maior ocupação dos
mesmos, promovendo, se for o caso, transferências de equipamentos para CA 's com maior demanda.
4.18 Constatado que o custo médio por atendimento odontológico para o usuário é de
cerca de RS 6,00 (10% do valor de mercado), conclui-se que o SESC/RS, inobstante o alto dispêndio
para subsidiar a odontologia, cumpre plenamente a finalidade social de promover a saúde,
acrescentando-se a isso a reconhecida qualidade dos serviços. Em vista disso, faz-se oportuno
sugerir recomendação ao SESC/RS, para que implemente política de serviços e taxas diferenciadas,
de acordo com a realidade regional de cada Centro de Atividades, vez que tal ação poderá
representar aumento da receita de serviços, pelo aumento dos valores cobrados, em localidades que
suportem, sem afetar a demanda.
4.19 Em relação à adoção do 'atendimento' como critério de medida de desempenho das
unidades operacionais, e considerando as dificuldades e distorções inerentes ao referido critério,
sugere-se que seja recomendado ao SESC/RS que aperfeiçoe o sistema de avaliação dos resultados,
levando em conta o valor social e a importância para o comerciário, de cada atividade
desenvolvida.
4.20 Tendo sido constatado que o subsídio para a atividade 'Escolinha de Futebol' no
exercício de 1996 foi de RS 540 mil, e que a maior parte dos inscritos na referida atividade são
usuários (não-comerciários)„sugere-se recomendar ao SESC/RS que estude um melhor
equacionamento no que tange ao subsídio da atividade, revendo as taxas cobradas para usuários,
comparativamente ao valor de mercado.
4.21 Verificou-se que a atividade 'Expressões Artísticas' é uma das atividades
contempladas com maior aplicação de recursos por parte da Entidade, sendo também uma das mais
subsidiadas, e tendo se constatado que, eventualmente, as promoções de eventos nesta área possuem
valor artístico pouco significativo ou discutível, encerrando menores possibilidades de alcançar a
missão e . finalidade da Instituição, sugere-se que seja recomendado ao SESC/RS que procure
diminuir o subsídio de tais atividades, com vistas a canalizar recursos para ações mais próximas da
missão institucional do SESC/RS.
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4.22 Verificaram-se, nos Centros de Atividade, dificuldades para operacionahzar
atividades de cursos de atualização de conhecimentos, em virtude de indefinição do Departamento
Regional sobre a forma de contratação dos instrutores. Ante o exposto, sugere-se recomendar ao
SESC que, através de sua Coordenadoria de Planejamento, em sintonia com as Superintendênciasfim e Assessoria Jurídica, implementem estudos visando a efetuar as contratações, priorizando as
reais necessidades do comerciário e de seus dependentes.
4.23 . Confirmou-se encontrar-se paralizada a construção do Hotel Colônia no SESC
Campestre em Porto Alegre, por firça de demanda judicial. Sugere-se que seja recomendado à
Entidade, que gestione objetivamente no sentido da resolução do processo jurídico instaurado pela
construtora, bem como de se retomarem as obras, ultimando, para tanto, projeto próprio de
continuação das obras civis.
4.24 Confirmou-se a instalação de tobogãs ('toboágua) nas piscinas adulta e infantil do
SESC Campestre, ao custo de RS 450.000,00, em prosseguimento à Tomada de Preços n° 9.010/95,
mediante contratação da empresa JBE Sistemas e Equipamentos para Parques Aquáticos Indústria e
Comércio Lida, em 20/07/95. Sugere-se que seja recomendado ao SESC/RS que doravante procure,
principalmente face à real possibilidade de redução de recursos provenientes da contribuição
parcifiscal, direcionar seus recursos a projetos que se insiram integralmente nas finalidades
regulamentares do órgão.
4.25 Confirmou-se a realização de eventos a custos elevados (SESC Show 95, a um custo
de RS 120.856,35 e SE,SUriança 95, para o qual contabilizou-se uma despesa de R$ 388.276,19),
constatando-se, ainda, a reedição dos mesmos eventos no exercício de 1996: o 'SESC Show 96', em
25/10/96 na cidade de Erechim-R5', ao custo de R$ 111.040,00 e receita de RS 35.977,00, e o
',5'ESCriança 96', entre 11 e 13/10/96, no SESC Campestre em Porto Alegre, com um custo de
RS99.522,40, sem ingresso de receitas. Sugere-se, no caso, recomendar-se ao SESC/RS que analise
os custos envolvidos com promoções nos moldes das citadas, verificando se se inserem nas
finalidades preconizadas no art. I" e alíneas a, b e c, do Regulamento da Entidade, bem como sua
compatibilidade com o atual momento de buscas de receitas próprias, ante a esperada redução da
receita compulsória.
4.26 Ante a constatação de que o Sistema SESC Refeição-Convênio se encontra restrito a
Porto Alegre, além de mostrar resultados pouco expressivos, sugere-se seja recomendado, ao
SESC/RS, que busque formas de reduzir a resistência instalada nos meios empresariais e
comerciários, com vistas a aumentar o atendimento e alcançar-se a redução dos custos, inclusive
estendendo-o, num primeiro momento, às principais cidades do interior do Estado.

"

Em face dos fatos expostos, acolhi a proposta da equipe e autorizei, por despacho, a
audiência dos responsáveis, em virtude das irregularidades relatadas nos itens 4.3 4.9, 4.10, 4.12 e 4.15
supra.
Chamados à lide, por meio dos oficios SECEX/RS n° 590 e 591, de 04.08.97 ás fls. 93/96
do auto, os responsáveis, Srs. Renato Tadeu Seguezio e José de Souza Mendonça, respectivamente,
Presidente do Conselho Regional e Diretor do Departamento Regional, apresentaram a titulo de razões de
justificativas os elementos contidos no Volume I, fls. 100/132 e 01/31, analisadas pela equipe, da forma
como segue:
"2.1. '4.3
2.1.1. Elencando extensa coletânea de citações doutrinárias, alegam os responsáveis a
não obrigatoriedade, por parte do SESC, de realizar concurso para recrutamento de pessoal, bem
como a não configuração de ofensa ao principio da publicidade, nas publicações de anúncios sem a
identificação da entidade.
2.1.2. Os responsáveis arrimam-se na tese do não enquadramento do SESC como serviço
público, vez que não classificável nem como órgão da Administração Direta, nem da Indireta, mas
como entidade paraestatal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, não se lhe
70 \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\62512697.doc
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competição, da mesma forma como com relação a profissionais do Direito. Tem-se, in casa,
evidenciada a opção, pelo SESC/RS, do uso da discricionariedade, pura e simplesmente, abrindo
mão da busca de 'selecionar a proposta mais vantajosa' para a entidade, como justificado pelo art.
3' da Lei n°866693
2.2.3. Permanece portanto, no entender da análise, a falha apontada no presente quesito,
cabendo determinação à entidade, com vistas à observância dos dispositivos legais e
regulamentares, obrigando-se o SESC/RS a licitar, doravante, os fornecimentos de equipamento de
informática e as contratações de assessoria na área.
'4.10
2.3.1. Não procede a afirmação constante do penúltimo parágrafo da fl. 124, de que fatos
relacionados a falhas em processos licitatórios a partir do exercício de 1996, tornaram-se raros,
quase que inexistentes, haja vista a adequação do SESC aos principios básicos da Lei, adotados em
seu Regulamento.' Depõem contra a assertiva os reiterados aditamentos ao contrato de prestação de
serviços de vigilância firmado com a empresa Vigilância Pedrozo Ltda., seM justificativa, sem
publicação resumida dos aditivos, estes , ainda, agregando custos que superam o percentual
legalmente permitido. Não procede igualmente a alegação do caráter repetitivo do relatório de
auditoria, o qual estaria, na visão dos responsáveis trazendo à tona achados de auditoria já
levantados em oportunidades anteriores, vez que o que se aponta, no presente processo, vai mais
além, ao cuidar da repetição das falhas e da continuidade dos atos inquinados.
2.3.2. Especificamente quanto à ausência, nos processos hcitatórios, dos comprovantes
das publicações resumidas de editais e contratos, tem-se por improducente a alegação, à 126, de
que a resolução 837/94 (o regulamento interno para os procedimentos da área) não prevê tal
publicação. Caracteriza a asserção tão somente o reconhecimento da não submissão do citado
regulamento à Lei n° 8.666/93, pela não observância às disposições desse diploma legal, como
prescrito no art. 115, já citado. No âmbito do Tribunal de Contas da União cite-se a Decisão n°
047/95 - TCU - I" Câm.ara (Ata n°08/95), no processo n" TC-012.423/93-9:
'8.2. deixar assente que, mesmo na vigência da Lei n" 8.666/93, o entendimento desta
Corte fixa-se no sentido da submissão dos serviços sociais autônomos aos ditames do Estatuto das
Licitações e Contratos Administrativos;'
2.3.3. Quanto à prorrogação do contrato de vigilância, aduzem os responsáveis que o
procedimento encontra abrigo no art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/93, que prevê a prorrogação nos
casos de serviços a serem efetuados de forma continuada. Olvidam os dirigentes de incluir, na sua
lógica argumentativa, o § 2' do mesmo artigo, que dispõe:
2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.'
Outra não foi a falha apontada pela equipe de auditoria, pertinente à prorrogação do
contrato (f1. 30):
Ausência de justificativa para a prorrogação do contrato;
À fl. 127, no antepenúltimo parágrafo, informa-se ter sido providenciada a juntada ao
processo pertinente a justificativa da conveniência para prorrogação.
2.3.4. Permanecem, destarte, as falhas apontadas, com ressalva para a inclusão, a
posteriori, da justificativa para a prorrogação, ensejando determinação aos dirigentes, com vistas à
prevenção de ocorrências.futuras de falhas semelhantes.
'4 . 12
2.4.1. Com relação à contratação da empresa Garcia Sherer Engenharia e Arquitetura
Ltda., sem licitação, informa-se inicialmente, por oportuno, que o valor total da elaboração dos
projetos é RS 1.193.126,51 e não R$ 1.135.895,51, como constou do relatório de auditoria. Deixam
os responsáveis de manifestar-se acerca do mérito da irregularidade, limitando-se a alegar já ter
sido o fato apontado em auditoria realizada em maio/96 (TC n° 625.194/96-9), olvidando-se de que
o projeto de reforma do cine Capitólio foi contratado em 26/09/96 (quadro 10, fl. 32), portanto em
data posterior à citada auditoria. A contratação em comento deu-se com inexigibihdade de licitação
por notória especialização, procedimento confirmado pelos responsáveis à fl. 129, onde afirmam:
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`... Este o motivo de haver sido contratada a Garcia Sherer, empresa de reconhecida habilidade na
área de engenharia e restaurações de prédios antigos. '.
2.4.2. Na opinião da análise, para a elaboração de projetos arquitetônicos de Centros de
Atividades, melhor fariam os dirigentes da entidade auditada se realizassem concursos nos moldes
do previsto no ,sç 4 0 do art. 22 da Lei das Licitações, como forma não apenas de submeter os custos
ao julgamento do mercado, mas também de incrementar o nível técnico dos empreendimentos, além
de promover maior entrosamento entre o SESC e a comunidade, propiciado pela participação desta
na definição dos projetos, em cotejo com suas aspirações e necessidades.
2.4.3. Alegam os re.sponsáveis que o valor dos empreendimentos projetados, de 'cerca de
trinta milhões de reais, quando a Despesa Autorizada para Obras e Instalações era de apenas R$
2.500.000,00, não significa que o SESC não tem condições de execução dos mesmos'. O fato
apontado pela equipe de auditoria, relacionado com o valor total dos empreendimentos, é o
distanciamento do valor do investimento com a realidade econômica da Instituição. Apoia a tese da
equipe a constatação de que as receitas do SESC/RS vem crescendo a uma taxa inferior à taxa do
aumento das despesas. De . fato verifica-se, entre os anos de 1994 e 1996, uni crescimento de 97,6%
nas receitas e uni incremento de 133,1% nas despesas da entidade, como demonstrado no quadro 14
- De.spesas Totais por Programa 01 34) e no quadro 15 - Receitas por Tipo (ff 35). Tal fato, aliado
à possibilidade real de redução da receita compulsória repassada aos Serviços Sociais Autônomos
pela introdução do 'Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES', pela Lei n° 9.317/96, indica
prudência nas decisões envolvendo imobilizações.
2.4.4. Tem-se por não elidida a irregularidade, vez que inobservado o art. 20 da Lei n°
8.666/93, que preconiza a realização de procedimento hcitatório, bem como não precedidas, as
decisões envolvendo imobilização de recursos em construções, dos necessários estudas de
viabilidade econômica. Aplicáveis portanto, determinações no sentido da coibição de novas
ocorrências semelhantes.
'4.15
2.5.1. Alegam os responsáveis que, tratando-se o SESC de entidade mantida pelos
empresários do setor terciário da economia, é natural que estes sejam informados dos projetos e
programas da instituição, apresentando-se a participação em congressos, seminários e atividades
similares, como a melhor firma do SESC promover seus serviços e produtos. Concorda-se, em parte,
com as alegações, ressalvando-se contudo, que resultaria producente, na opinião da análise,
estabelecer-se Um limite em termos de valor por participação e de valor total para a atividade, por
exercício. Da ocorrência ora relatada tem-se valores distintos de auxílios financeiros concedidos no
biênio 95/96, a saber:

NTO
Comércio
do
Sindicato
Varejista de Passo Fundo
Federação dos Agentes
Autônomos do Comércio do Rio
Grande do Sul
Comércio
do
Sindicato
Varejista de Bento Gonçalves

VII Encontro Estadual de
Sindicatos Patronais do Comércio
VI Encontro Estadual dos
Sindicatos Patronais do Comércio
Serviço
XXVII Convenção Estadual Lojista
VIII Feira Lojista

7.500,00
8.000,00

30.000,00

Um sistema de valores, ou de quotas pré-fixadas, para patrocínio de eventos promovidos
por entidades de classe dos setores do comércio e de serviços, em troca do direito de instalação de
`stands', resultaria em maior eficiência da publicidade institucional do SESC/RS, possibilitando
• ainda, mediante um calendário prévio, um melhor fluxo de desembolsos da entidade. Tem-se,
portanto, por parcialmente acolhidas as justificativas para a falha apontada, reconhecendo-se a
inserção da participação nos eventos como mecanismo válido de divulgação institucional cabendo,
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entretanto, na opinião da análise, recomendação ao SESC/RS no sentido de que reveja os critérios
de concessão de auxílios financeiros para promoção de eventos por entidades de classe, estudando,
concomitantemente, formas de estabelecer um valor único para as subvenções, hem como uma
programação anual das participações nos referidos eventos."
Por Ultimo, a Unidade Técnica, além das recomendações constantes dos itens 4 1 4.2, 4.4 a
340.
4 8 4.11, 4.13, 4.14 e 4.16 a 4.26, fl. 67, sugere ainda:
"3.2. seja também dirigida recomendação ao SESU/RS, no sentido de que reveja os
critérios de concessão de auxílios . financeiros para promoção de eventos por entidades de classe,
estudando, concomitantemente, formas de estabelecer um valor único para as subvenções, bem como
unia programação anual das participações nos referidos eventos;
3.3. sejam feitas ao Serviço Social do Comércio - SESC/RS, as seguintes determinações:
3.3.1. realize concurso público para provimento de seus cargos, nos termos do art. 37,
inciso II da Constituição Federal e do art. 41 do Regulamento da entidade, aprovado pelo Decreto
n" 61.836, de 05/12/67, em consonância, ainda, com o Principio Constitucional da Publicidade;
3.3.2. realize, doravante, licitação para contrafações de assessoria e fornecimentos de
equipamento da área de infOrmática, com vistas a selecionar a proposta mais vantajosa para a
instituição, nos lermos do art. 3" da Lei n°8.666/93.
3.3.3. observe a modalidade correta de licitação, nos procedimentos Muros, nos termos
dos artigos 22 e 23 da Lei n" 8.666'93, hem como a autuação dos processos e juntada de todas as
peças pertinentes, como preconizado no art. 38, incisos e parágrafo único, da mesma Lei;
3.3.4. abstenha-se de contratar a elaboração de projetos de arquitetura, sem prévia
licitação;
3.4. seja o presente processo juntado às contas do SESC/RS referentes ao exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto, ocasião em que se analisará a conveniência da
aplicação, aos responsáveis, da multa prevista no art. 194, sç 2' do Regimento Interno do TCU."
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SESC/Estado do Rio Grande do Norte (TC-600.089/97-5)
A estrutura do SESC no Rio Grande do Norte, com sede em Natal, compreende o Conselho
341
Regional (CR): órgão deliberativo e o Departamento Regional (DR) - órgão executivo.
Segundo o Regimento Interno, o SESC/AR/RN possui a estrutura básica, representada pelo
342
organograma abaixo:
Organograma SESC/RN
CONSELHO
REGIONAL

PRESIDÊNCIA
Digne o titulo aqui

DIREÇÃO
REGIONAL

CENTRO DE
INFORMÁTICA

PLANEJAMENTO

DIVISÃO
FINANC /ADM IN

DIVISÃO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

— SERVIÇO
PESSOAL
SERVIÇO
TESOURARIA
— SERVIÇOS
GERAIS
SERVIÇO
MATERIAL
SERVIÇO DE
ENGENHARIA/
MANUTENÇÃO

— DESPORTO/
RECREAÇÃO
— CULTURA
— SAÚDE
— AUDIO
VISUAL
— CENTRAL DE
MATRÍCULA
— ESTATÍSTICA

— CLIENTE

— CENTRO
— ALECRIM
— RESTAURANTE
POTILANDIA
— MOSSORÓ
— MACAif3A
— UNID MÓVEL
— PONTA NEGRA

A Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte, ao abordar as áreas
de Recursos Humanos, Recursos Financeiros, Recursos Materiais e Assistência Social aos Comerciários e
seus dependentes, observou (dados da época), resumidamente, o que segue:
RECURSOS HUMANOS
Conta o SESC/RN em seu Quadro de Pessoal com 317 servidores efetivos, sendo que,
deste contingente, 34 foram admitidos no exercício de 1996 e um no exercício de 1997. Durante o mesmo
período também foram dispensados 72 servidores, a maioria deles em janeiro/96 (29) e fevereiro/97 (10).
As admissões são feitas através de processo seletivo, as contratações, através de contrato
de trabalho por prazo determinado, para tarefas específicas, conforme prevê o Plano de Cargos e Salários
aprovado pela Resolução SESC/RN n° 09/87.
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O Plano de Cargos e Salários, acima referido, pode ser alterado mediante Resoluções do
346
SESC de acordo com as necessidades. Encontra-se, atualmente, em estudo a elaboração de novo Plano de
Cargos e Salários, que deverá levar em conta as reivindicações dos servidores feitas através do seu órgão
representativo - SENALBA/RN (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais Recreativas de
Assistência Social de Orientação e Formação Profissional), a exemplo do que consta do acordo coletivo de
trabalho celebrado em 1° de abril/96 entre o SESC e o referido Sindicato
Deve-se ressaltar que a Entidade não dispõe de servidores cedidos a outros órgãos nem
347
costuma requisitá-los
Terceirização de Serviços - O SESC/RN iniciou essa prática recentemente com a
348.
contratação de serviços de vigilância armada até então executados por funcionários do Quadro Efetivo
Os serviços de limpeza não são terceirizados, sendo, entretanto, intenção da Diretoria fazê349
lo brevemente, com remanejamento para outras funções do pessoal ocupado nessa tarefa ou simples
demissão dos mesmos, com vistas a obtenção de eficácia no trabalho
Com relação ao Controle do Desempenho do Pessoal e da Produtividade não existem
instrumentos avaliativos a respeito. De acordo com declarações da Chefe do Setor de Pessoal essas
omissões deverão ser supridas com elaboração do novo Plano de Cargos e Salários, o qual deverá prever
também estímulos à capacitação profissional do funcionário.
A Remuneração do Pessoal é feita conforme demonstrado na Tabela Salarial para 1997,
quadro abaixo, convindo observar que o nível de remuneração da Regional encontra-se em patamar
bastante inferior ao das suas congêneres em outras Regiões, não havendo perspectivas de mudança desse
quadro a curto prazo.

CHR

CARGO/FUNÇÃO

MAR/97 R$

1 — CARGOS EM COMISSÃO
DIR. REGIONAL
DIR. DIVISÃO ADM/FIN - SOC
GER PLANEJAMENTO
GER. INFORMÁTICA
COORD. ODONTOLOGICA
GER ATIV. FIM
CH. CONTABILIDADE
GER ADMINISTRATIVO
GER. UNID. OPER. I
GER. UNID. OPER. II
CH. PESSOAL/MATERIAL

CC-1
CC-2
CC-3
CC-3
CC-3
CC-4
CC-4
CC-5
CC-5
CC-6
CC-6

40
40
40
40
40
30
40
40
40
40
40

2.177,0
1.693,00
1.331,00
1.331,00
1.331,00
872,00
1.162,00
1.089,00
1.089,00
920,00
920,00

II— FUNCÕES GRATIFICADAS
CH DE GABINETE
CH REC. HUMANOS
CH. DE SERV. (SEM — SC — PAT — TES — CR)
SECRETÁRIO DO CONSELHO REGIONAL
CH. DE SETOR (SM — SCD — ST — SZ)
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ENC. SERV. (CRC - CMS - CTL)
ENC. SETOR (CRC - CMS)
ADIC. QUEBRA DE CAIXA - Tesouraria
ADIC. QUEBRA DE CAIXA - das Unidades
ADIC. QUEBRA DE CAIXA - das Atividades
ADTI 1 - ADIC. DESEMP. TEMPO INTEGRAL
ADTI 2- ADIC. DESEMP. TEMPO INTEGRAL
ADT13 - ADIC. DESEMP. TEMPO INTEGRAL
ADTI 4- ADIC. DESEMP. TEMPO INTEGRAL
ADTI 5- ADIC. DESEMP. TEMPO INTEGRAL

121,00
98,00
74,00
49,00
38,00
726,00
545,00
424,00
303,00
262,00

FG-4
FG-5
AC-1
AC-2
AC-3
CC-1
CC-2
CC-3
CC-4
CC-5

III - CARGOS TÉCNICOS
ASSESSOR I
ASSESSOR II
BIBLIOTECÁRIO
ANALISTA DE SISTEMAS
PROGRAMADOR SENIOR I
TEC. ESP. SENIOR I
TEC. ESP. SENIOR 1
TEC. ESP. SENIOR I
ODONTOLOGICO
TEC. ESP. SENIOR II
PROGRAMADOR PLENO
TEC. ESP. PLENO I
TEC ESP. PLENO I
TEC. ESP. PLENO I
TEC. ESP. PLENO II
TEC. ESP. PLENO II
PROGRAMADOR JUNIOR
TEC. ESP JUNIOR
TEC ADJUNTO I
TEC. ADJUNTO II
TEC. ADJUNTO II

40
40
30
40
40
40
30
20
20
40
40
40
30
20
40
30
40
40
40
40
30

847,00
726,00
726,00
787,00
726,00
726,00
545,00
363,00
363,00
605,00
605,00
545,00
410,00
273,00
484,00
363,00
545,00
437,00
388,00
339,00
255,00

40
40
40
40
40
20
40
40
20
30

339,00
316,00
316,00
280,00
242,00
121,00
242,00
219,00
110,00
206,00

44
40
44
44
44

339,00
303,00
280,00
242,00
231,00

IV - CARGOS DE APOIO
OPERADOR I
OPERADOR II
ASS. AT. SOC/ADM I
ASS. AT. SOC/ADM II
AUX. CONS. DENTÁRIO
AUX. CONS. DENTÁRIO
AUX. AT. SOC/AMD I
AUX. AT. SOC/ADM II
AUX. AT. SOC II
TELEFONISTA
CARGOS OPERACIONAIS
MOTORISTA
COZINHEIRO
OF. MANUTENÇÃO
DESPENSEIRO
AJ. COZINHA
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PORTEIRO
CONTINUO
AUX. CP. COZINHA
AUX. OPERAÇÕES
SERVENTE
VIGIA

44
40
44
44
44
44

219,00
219,00
206,00
195,00
170,00
170,00

O impacto do baixo nível salarial na eficiência da Entidade torna-se dificil de ser avaliado
352
em razão da ausência de mecanismos de avaliação de desempenho
O contingente atual de servidores (317) mostra-se adequado às necessidades do órgão,
353.
quanto ao atendimento de suas atividades fins, mesmo se considerarmos que a arrecadação do Estado em
relação aos demais se situa na 19' colocação, enquanto o número de servidores situa o Estado na 14'
colocação, considerados os dados comparativos referentes ao exercício de 1995.
Ressalva a equipe, entretanto, que comparativamente ao total de servidores nos. exercícios
354
de 1994 (386) e 1995 (409) houve uma redução em relação ao contingente atual de 22,50%.
Quanto ao aspecto do Desenvolvimento e Capacitação dos Recursos Humanos convém
355
salientar que somente no exercício de 1996 foi implantado o 10 plano de desenvolvimento de Recursos
Humanos.
Conforme Relatório Parcial SESC, no referido exercício foram desenvolvidas apenas 37%
356.
das atividades previstas, situação que poderá se repetir em 1997, se permanecerem os entraves
identificados no citado Relatório, tais como falta de cadastro de profissionais habilitados para administrar cursos e palestras,
dificuldade de reunir colaboradores para participarem dos eventos, tendo em vista as
divergências de horários disponíveis,
alto custo dos honorários cobrados pelos palestrantes em relação às disponibilidades
financeiras
Observa, ainda, a equipe que os treinamentos previstos para 97 davam pouca ênfase aos
357
temas referentes ao atendimento ao público e relações humanas, restringindo sua aplicação apenas ao nível
de apoio, sem atingir o nível técnico e gerencial
358

RECURSOS MATERIAIS

O edificio do SESC/Centro é de construção antiga e está passando por reestruturação de
seu espaço fisico, decorrente de mudanças ocorridas no comércio local (com abertura de shopings centers
e grandes magazines afastados do centro) e da necessidade de adequação à meta de economia, eficiência e
eficácia na prestação dos serviços.
Dessa forma alguns espaços encontravam-se, à época, ociosos, dentre estes a cozinha
industrial com capacidade instalada para 150 refeições/dia (almoço), em virtude da centralização da
produção de alimentos no SESC/Restaurante.
SESC/RESTAURANTE - Trata-se de um prédio de 2 andares, localizado no centro da
361
cidade de Natal, destinado a atender, quando de sua construção, em 1979, aos comerciários do centro
comercial de Natal
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Segundo informações obtidas na Entidade, o referido Restaurante foi superdimensionado,
havendo sido projetado para atender à demanda de 3.000 refeições/dia, entretanto, nunca atingiu sua
capacidade máxima.
A partir da reestruturação promovida em 1996, época em que as atividades de alimentação
eram descentralizadas, o Restaurante Central atendia uma demanda em torno de 700 refeições/dia,
decorrendo daí uma grande capacidade ociosa, foram as atividades de produção de alimentos centralizadas
a ,.fim de minimizar esse quadro. Hoje a sua capacidade de atendimento atinge, em média, a quantidade
diária de 1.300 refeições/dia.
O custo médio diário contábil de 1 (uma) refeição, atualmente, é de R$ 1,43, que se refere
364
apenas aos gêneros alimentícios, não incluindo, portanto, o custo de manutenção do prédio e suas
instalações, tampouco a parte relativa à mão-de-obra
O preço cobrado por refeição é de R$ 1,50, valor que cobre apenas os gêneros alimentícios
365
empregados no cardápio
O preço da refeição foi aumentado de R$ 1,10 para R$ 1,50 em maio de 1995, em
366
decorrência da melhoria da qualidade do cardápio.
Além da cozinha industrial com suas respectivas câmaras frigoríficas e almoxarifado de
367
alimentos, do restaurante e de uma lanchonete, funciona atualmente no referido prédio todo o Serviço de
Atendimento Odontológico prestado pelo SESC/RN na cidade de Natal, bem como uma área de lazer com
sala de projeção de filmes e salão de jogos
Além das refeições, propriamente ditas, são feitas na cozinha industrial serviço de buffet
368.
para atendimento a solicitações dos comerciários
Ressalva a equipe, que com as medidas de centralização da produção de alimentos no
369
Restaurante Centro ficaram ociosas as demais cozinhas instaladas nos Centros Operacionais de Potilândia,
Alecrim e Ponta Negra, ocasionando, assim, redução de Quadro de Pessoal, com consequente economia
de mão-de-obra
SESC/Alecrim - esta Unidade Operacional presta atendimento aos usuários com ofertas dos
370
programas Cultura, Saúde e Assistência, desenvolvendo atividades piloto com a 3' idade e coordenando o
Projeto Presença, que é uma atividade móvel prestada a usuários da Zona Norte de Natal
A cozinha industrial encontra-se ociosa na produção de refeições (almoço), com capacidade
371
instalada de 250 refeições/dia, devido à centralização dessa atividade no SESC/Restaurante
SESC/Potilândia - Desenvolve prioritariamente atividades com crianças e adolescentes e
372.
atividades recreativas
A equipe observou a inadequação das instalações das salas de aulas, considerando-as
373
baixas, apertadas, sem ventilação adequada e deficiente a manutenção das edificações, constando esta
última inadequação como prioridade no Plano de Manutenção da DR no exercício de 1997
SESC/Ponta Negra - funciona como centro de lazer, principalmente aos domingos e
374.
feriados, por localizar-se na Orla Marítima, porém sua cozinha industrial, programada para atender 300
refeições/dia (almoço) está ociosa em virtude da centralização da produção de alimentos no restaurante
central.
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Nas proximidades do SESC/Ponta Negra foi adquirido pelo SESC/RN um Hotel
denominado Amazon Mar Hotel. Sua compra foi autorizada pelo Presidente do Conselho Nacional do
SESC, em 04.03.97, pelo valor de R$ 450.000,00, inclusive equipamentos, mobiliários e utensílios, com
capacidade de atendimento de 20 apartamentos duplos e 2 suítes.
A compra foi efetivada após avaliações efetuadas por empresas/entidades especializadas,
dentre estas a Caixa Econômica Federal.
Os recursos financeiros para compra do Hotel foram provenientes do Departamento
Nacional.
SESC/Macaíba-RN - Oferece serviços relacionados com todos os Programas: Cultura,
378
Lazer e Assistência, priorizando as atividades relativas ao Programa Cultura.
SESC/Mossoró-RN - O atendimento aos comerciários prioriza as atividades relativas aos
379.
Programas Cultura e Saúde, embora também preste serviços relativos ao Programa Assistência.
As diretrizes traçadas pela DR, para o exercício de 1997, quanto ao uso, manutenção e
380.
compras de instalações e equipamentos, consistem em:
apoio logístico às áreas de produção tendo como destaques, a manutenção e atualização
nos equipamentos e mobiliários, como forma de garantir o funcionamento das atividades;
obras de recuperação do ginásio de esportes do SESC/Centro (em andamento) e
ampliação do número de salas do SESC/Alecrim, ambos financiados pelo DN;
prioridade para construção dos apartamentos que comporão o Balneário de Ponta
Negra, permitindo viabilizar financeira e programaticamente aquela Unidade, inserindo o DR no circuito
do Turismo Social, atendendo a uma demanda reprimida.
381.

Não foi constatado uso das instalações para atividades estranhas às funções da Entidade.

Os gastos com serviço de vigilância (terceirizado recentemente) no valor de R$ 3.243,60
382.
mensais restringem-se apenas ao SESC/Restaurante, sendo que nas demais Unidades Operacionais, a
vigilância é feita por funcionários da própria Entidade.
Não existem gastos com locação de imóveis, mas receita no valor de R$ 800,00 mensais,
383 .
decorrente de aluguel de um prédio ao SENAC na cidade de Mossoró

RECURSOS FINANCEIROS
A Entidade elabora Orçamento Programa, anualmente, a partir de Diretrizes traçadas pelo
Departamento Nacional-DN. Para 1997 está prevista Receita no valor de R$ 5.295.332,00, havendo uma
previsão de Despesas de R$ 5.229.332,00, com superavit de R$ 66.000,00. A Administração Regional
recebe ainda do Departamento Nacional recursos decorrentes da cota de 3% sobre a arrecadação geral da
Confederação Nacional do Comércio, cota esta que, no presente exercício, corresponde,
aproximadamente, a 20% da arrecadação geral da Regional, sendo, portanto, este o percentual de
dependência do SESC/RN em relação ao DN.

1

Cabe ressaltar que o Departamento Nacional tem repassado a esta Regional, recursos
específicos para Despesas de Capital, mediante prévia apresentação de projetos, como é o caso da compra
do Hotel neste exercício, concluindo-se, pois, que a capacidade de investimento desta Regional decorre
exclusivamente dos Recursos alocados pelo DN.
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A execução financeira é centralizada no SESC/Centro, havendo transferências para as
386
demais Unidades Operacionais apenas para Despesas de pequeno vulto, em valores não superiores a R$
50,00 mensais
Quanto ao aspecto da economicidade, verificamos que a Entidade não costuma licitar
serviços de Propaganda, Publicidade e Consultoria, como nos casos dos contratos firmados de 'Assessoria
Juridica'(Sr. José Amo) e de 'Pesquisa de Opinião Pública (empresas: Dumbo Publicidade, Hard & Soft
Informática), fundamentando-se no art. 25 da Lei n° 8.666/93 - Inexigibilidade da Licitação.
Verifica-se que nas Demonstrações Financeiras de 1996 e janeiro e fevereiro/97 que os
gastos com Pessoal, em relação às despesas correntes, está na faixa de 50%, denotando normalidade
quanto a este aspecto.
Não foi verificada a ocorrência de receitas ou despesas estranhas à atividade legal da
Entidade.

ÁREA FIM: ASSISTÊNCIA SOCIAL AO COMERCIÁRIO E SEUS DEPENDENTES.
Considerando que a sua clientela é constituída por comerciários que recebem de 1 (um) a
390
menos de 2 (dois) salários mínimos, o SESC/RN atua de forma a minimizar essa realidade (clientela
carente) oferecendo a baixos preços atividades de Refeição, Assistência Odontológica, Esporte, Cultura e
Recreação, objetivando melhorar o nível de vida do comerciário e de seus dependentes.
391.
seguinte:

A escala de prioridades dos serviços oferecidos, pelo SESC/RN, aos comerciários é a

Programa Cultura: 55,39%;
Programa Saúde: 31,28%;
Programa Assistência: 13,33%
392
consiste:

O Planejamento da Regional relativo a sua atividade produtiva, no exercício de 1997

Programa Cultura - este programa representa, para a Administração Regional, o maior
percentual de atendimentos (55,39%), consistindo nas atividades culturais, recreativas e esportivas;
Programa Saúde - representa 31,28% dos atendimentos desenvolvendo atividades de
Lanches e Merendas, Refeições, Assistência Odontológica e Educação para a Saúde,
Programa Assistência - promove o atendimento, em 13,33% das atividades de férias,
com destaque para utilização, a partir do presente exercício, do Hotel recentemente adquirido, cursos de
atualização de conhecimentos, atividades de turismo social, assistência comunitária, trabalhos com grupos,
especialmente com a 3' idade,
Aspecto Quantitativo - O SESC-RN basicamente atua na Capital do Estado - Natal e em
393
apenas 2 (duas) cidades do interior do RN Mossoró e Macaíba, onde dispõe de estruturas fisicas.
A limitação imposta pelos Recursos Financeiros escassos, a falta de infra-estrutura nas
394
demais cidades do interior do Estado (à exceção de um terreno na cidade de Caicó), a não disponibilidade
de dados cadastrais confiáveis acerca das empresas comerciais existentes no RN, a inexistência de
quantitativo dos comerciários (clientela potencial) são alguns dos fatores que impossibilitam uma ação
mais efetiva do SESC no sentido de arregimentar e atender aos comerciários
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Uma iniciativa que vem sendo adotada pelo SESC/RN nos 3 últimos exercícios é o
395
denominado 'Projeto Presença'que leva as atividades do SESC às comunidades, através de Unidade
Móvel
Conforme pesquisa mandada proceder pelo SESC junto ao seu público-alvo, na capital do
396.
Estado (comerciários e comerciantes) foram apresentadas as seguintes conclusões:
os comerciários natalenses não têm pleno conhecimento das funções do SESC com
relação à categoria, no entanto, têm opiniões formadas e favoráveis, quanto aos serviços que são
oferecidos pela Entidade;
os comerciantes natalenses não têm total conhecimento das funções e ou atividades
desenvolvidas pelo SESC, porém dos que têm conhecimento, existe opinião formada e totalmente
favorável a essas atividades Na quase totalidade, os comerciantes aprovam que seus funcionários sejam
matriculados no SESC
A Entidade dispõe de sistema estatístico de avaliação mensal, onde é possível detectar as
397.
oscilações de demanda quanto às atividades oferecidas e conseqüente ajustamento às necessidades da
clientela
A oferta dos serviços prestados pelo SESC/RN é compatível com sua atividade-fim e os
398
critérios seletivos dos interessados são, prioritariamente, atendimento aos comerciários, por ordem de
chegada e complementarmente ao público em geral
Não foi possível avaliar a relação entre o número de comerciários atendidos e o total de
399.
comerciários na área geográfica de atuação do regional, tendo em vista, como já citado, a Entidade não
dispõe do número de comerciários existentes no RN.
A equipe, baseada nos achados de auditoria, apresenta a tabela a seguir, resumindo as
400
deficiências e suas causas sobre a boa operacionalidade da Regional
a) na área de recursos humanos:
DEFICIÊNCIAS

CAUSA

- A terceirização ainda não foi promovida no
SESC na área de limpeza e encontra-se
incipiente na área de segurança.

- Serviço de limpeza considerado
insatisfatório e o de segurança não atende a
todas as Unidades Operacionais

- Inexistência de Controles Avaliativos
sobre Desempenho/Produtividade do Pessoal

- Dificuldade de planejamento de ações
efetivas e correção de falhas

- Pagamento de salários em níveis
inferiores aos Estados mais desenvolvidos e
ausência de mecanismos de avaliação no
impacto da eficiência da Entidade

•

- Ações de capacitação e desenvolvimento
de recursos humanos implementadas em
níveis muito baixos (37%) em relação ao
planejado
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Inadequação do conteúdo programático
dos treinamentos à atividade fim da
Entidade
Restrição do treinamento ao pessoal do
nível de apoio.
na área de recursos materiais:
DEFICIÊNCIAS

CAUSA

- Ociosidade do Restaurante centro pelo seu
superdimensionamento desde sua construção
(década de 70)

- Aumento de custos das refeições

- Ociosidade das cozinhas industriais
instaladas nas Unidades Operacionais (Ponta
Negra, Potilândia e Alecrim) em decorrência
da centralização da alimentação no
Restaurante Centro

- Desperdício dos recursos disponíveis

- Inadequação ao fim destinado das salas de
aula do SESC/Potilândia (apertadas, baixas e
sem ventilação)

- Prejuízo ao bem-estar de alunos e
professores

- Inexistência de Instalações do SESC/RN
no interior do Estado, à exceção de Macaíba
e Mossoró

- Prejuízo à clientela situada no interior do
Estado
..

na área de recursos financeiros:
DEFICIÊNCIAS

CAUSAS

Inexistência de licitação para despesas de
Propaganda, Publicidade e Consultoria

Possibilidade de superfaturamento de
serviços

7

- Falta de análise de mercado que vise a
conveniência e oportunidade das compras e
serviços em geral
Analisando, por fim, da forma como segue, os fatores que provavelmente estaão inibindo a
401.
expansão e a qualidade dos serviços prestados e o seu impacto sobre a boa operacionalidade da Regional.
DEFICIÊNCIAS

IMPACTOS

- Limitação de recursos financeiros

- Impossibilidade de aumentar o quadro de
pessoal, adquirir novas instalações e
equipamentos necessários, principalmente no
interior do Estado.

- Desconhecimento da clientela potencial do
SESC/RN

- Dificuldade no planejamento para novas
atividades.

ça,
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- Superdimensionamento de algumas
instalações na Capital, com concentração de
recursos

- Falta de flexibilidade para expansão dos
serviços.

- Falta de infra-estrutura adequada nas
cidades do interior do Estado.

- Impedimento para execução de novas
atividades

- Inexistência de dados cadastrais confiáveis
sobre empresas comerciais do RN.

- Impedimento para maior captação de
recursos financeiros

DEFICIÊNCIAS

IMPACTOS

- Desconhecimento da clientela potencial do
SESC/RN

- Dificuldade no planejamento para novas
atividades

- Insuficiência de treinamento, visando o
aperfeiçoamento e capacitação do pessoal.

Prejuízo no programa de qualidade
promovido pelo SESC/RN

- Falta de recursos financeiros necessários à
contratação de bons profissionais para
treinamento do pessoal
Tendo em vista as ressalvas contidas no Relatório de Planejamento de Auditoria (item
402.
7.3.6), a equipe auditora propôs a audiência do responsável quanto as seguintes irregularidade,
consideradas relevantes:
falta de correção monetária incidente sobre o valor de Cr$ 24.000.000,00 transferido
pelo SESC/RN, para a Federação do Comércio/RN, em 09.02.94, para aquisição de imóvel e devolvido
por este em 25.02.94;
gastos efetuados com jantares de confraternização de empresários, conforme documentos
contábeis n° 10.454, 10 477, 10.223, 10.116, 10.141, 10.206 em dezembro de 1993, totalizando Cr$
616.597,48.
Após a adoção dos procedimentos processuais, por mim autorizados, a responsável acostou
403.
aos autos suas justificativas, devidamente analisadas pela SECEX/RN da forma como seguem:

"item a — a responsável esclarece que a referida transferência estava vinculada à
aquisição de imóvel destinado à instalação do Serviço de Assistência Médica ao servidores (S'AMS),
criado para funcionar em parceria, beneficiando os servidores e familiares do SESC, SENAC e
Federação do Comércio.
A compra do prédio caberia à Federação do Comércio, enquanto que o SESC e o SENAC
entrariam com todos as demais despesas e encargos, inclusive os referentes a reforma e adaptações
necessárias. Em compensação as entidades seriam beneficiadas no aluguel fixado abaixo do valor
locativo do mercado e com redução de 50%, 30% e 20% no primeiro período trienal de locação.
Durante o processo de compra do imóvel ocorreram mudanças quanto à responsabilidade
de cada entidade, tendo havido, necessidade de um adiantamento por parte do SESC, por duas
semanas, no valor de 24.000.000,00 para viabilizar a aquisição o hem, enquanto a Federação
mobilizava seus recursos, não tendo ocorrido uma operação no mercado financeiro e sum uma
participação momentânea de recursos decorrentes de um compromisso de parceria.
Item b - alega o responsável que o assunto já foi apreciado por esta Corte em processo de
denúncia e julgamento improcedente."
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Ante todo o exposto, a equipe, considerando satisfatórias as justificativas apresentadas, em
404
face das deficiências encontradas e por considerar que algumas delas se referem a fatores estruturais e de
conjuntura econômica, recomenda:
a) que seja implantado na Entidade o Controle Avaliativo ::obre Desempenho/Produtividade
do Pessoal;
h) que, na área de capacitação e desenvolvimento de pessoal, sejam envidados esforços, no
sentido de implementação das ações planejadas, em sua totalidade;
que na implementação das ações referidas no item anterior, dê-se mais ênfase aos
treinamentos relativos ao atendimento do público e relações humanas, ampliando-se
o treinamento para o nível técnico e gerencial;
que sejam tomadas providências para melhoria do serviço de limpeza e ampliação dos
serviços de segurança a todas as Unidades Operacionais, adotando-se a terceirização de acordo
com a conveniência administrativa e a economia de custos;
seja promovida a avaliação do custo/beneficio de se manter a estrutura atual do Restaurante
centro, considerando-se a ociosidade da capacidade de fornecimento de refeições pelo citado
restaurante, bem como a ociosidade das cozinhas industriais das demais Unidades Operacionais
situadas em Natal/RN;
promover adequação das salas de aula ao fim a que se destinam, em virtude das existentes
no SE,S(/Potilândia serem apertadas, baixas e sem ventilação;
que se atente para a obrigatoriedade da licitação nas desp,sas de Propaganda, Publicidade
e Consultoria, abstendo-se de fundamentá-la no art. 25 da Lei n° 8.:566/93;
que seja adotada análise de mercado (pesquisa de preços, número de potenciais
fornecedores, peculiaridades do mercado), a exemplo do que já é feito no SESC/RN, na compra de
gêneros alimentícios, visando a conveniência e oportunidade das compras e serviços;
que sejam atualizados e ampliados os dados contidos no 'Perfil do Setor Comércio', a. fim de
transformar-se em cadastro confiável, objetivando o incremento da arrecadação e a expansão dos
serviços à clientela potencial existente no Estado (dados relativos a.-.)s comerciários). 405.

Ao final, propõe o arquivamento dos autos.
VOTO

Em cumprimento à Decisão n° 334/96, proferida na Sessão Plenária de 05.06.96, trago ao
conhecimento do Plenário o resultado da Auditoria Operacional realizada nas administrações Regionais do
Espírito Santo, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, do Serviço
Social do Comércio — SESC.
É importante ponderar, desde logo, para o fato de que as equipes deste Tribunal, em
extensos e percucientes Relatórios abordaram, basicamente, os resultados apresentados pelo SESC nos
exercícios de 1994, 1995, 1996 e parte de 1997, identificando pequenas impropriedades e fatos que
ensejam medidas corretivas, as quais, no entanto, não maculam a boa imagem da entidade que, à vista dos
relevantes serviços sociais que presta, tem existência plenamente justificada.
Como já afirmei ao relatar o SENAR, a matéria é palpitante ao mesmo tempo que
complexa, dela podendo tirar valiosas conclusões a respeito de sua importância diante da atual conjuntura
nacional.

e

Diante disto, permito-me tecer algumas considerações que julgo relevantes com o intuito de
mostrar que os objetivos idealizados quando de sua criação têm sido atingidos.
O Serviço Social do Comércio — SESC surgiu de uma reunião de representantes das classes
produtoras na Conferência Econômica de Teresópolis, em 1945. Estes recomendavam a necessidade de se
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49 9Tribunal de Contas da União

•

,cianto
Li
4ria
(C.
cY•
do
.g lenit
secta táaa

TC-625.126/97-1

pôr em prática um programa de assistência ao trabalhador do Brasil, que viesse fortalecer a ordem social e
a valorização do trabalho humano, o que levaria o país a uma maior produtividade e enriquecimento
O contexto histórico à época — a Segunda Guerra Mundial, deixou sequelas econômicas e
6
sociais para o Brasil — originou a necessidade de associação das diversas instituições do país para
promover o bem-estar social e desenvolvimento econômico. As classes produtoras brasileiras — entidades
associativas da agricultura, comércio e indústria, se reuniram em maio de 1945 na I Confederação
Nacional das Classes Produtoras — I CONCLAP. Dentre os resultados ((este encontro, surgiu a 'Carta da
Paz Social', base filosófica para a criação do Serviço Social do Comércio como instituição de promoção
social, cultural e educacional dos comerciários.
Em setembro de 1945 foi criada a Confederação Nacional do Comércio (CNC), ocorrendo
7
a posse da diretoria em janeiro de 1946, ocasião em que a 'Carta da Paz Social' foi tornada pública Em 13
de setembro de 1946, o Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra assinou o Decreto-lei n° 9 853, que
atribuíra à Confederação Nacional do Comércio (CNC), o encargo de criar e organizar o Serviço Social do

•

Comércio.
Ressalto, pois, que, assim como a criação do órgão se fez importante nos anos 40, quando
8
o país acabara de sentir os efeitos negativos da r Guerra Mundial, não menos importante e imprescindível
é agora a sua existência nesse novo contexto de abertura comercial e globalização, onde infelizmente o
avanço tecnológico vem elevando as taxas de desemprego e conseqüentemente a desordem social.
O Brasil, segundo dados de importantes organismos internacionais, é um dos países de
9
maior desigualdade de renda do planeta, perdendo a 1" posição apena5 para um pequeno país ai icano.
Relatório do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), publicado em outubro do corrente ano (ver
Jornal O GLOBO de 16.11.98), mostra que os 10% mais ricos controlam 50% da renda nacional,
enquanto os 50% mais pobres participam com menos de 10%.
Esse quadro configura uma situação precária de vida, deixando um grande contingente de
10
brasileiros divorciados de políticas sociais capazes de suprir as suas carências básicas.

•

Ao não realizar a democratização econômica, o Brasil mantém um abismo social que separa
11
um pequeno universo de cidadãos de uma grande maioria imersa na miséria, à margem da cidadania.
O enorme crescimento do mercado de trabalho urbano, que se tornou um importante
12
elemento de pressão para o rebaixamento dos salários, o desemprego resultante da globalização e os
constantes planos de ajuste econômico baixados pelo governo, todos agindo como redutores da qualidade
de vida dos trabalhadores, evidenciam a necessidade de preservar instituições como o SESC, que ini.egra a
rede de proteção social com o objetivo de amenizar os efeitos negativo:; do funcionamento desumano do
mercado de trabalho
Assim, nesse contexto, é que a norma de criação do SESC, reconhecendo que o indivíduo
para alcançar a plenitude da condição humana precisa, antes, atingir um estado de bem-estar fisico mental
e social, estabeleceu a saúde, a educação, a cultura e o laser como campo prioritário para a sua ação
programática Ações estas que, conforme está demonstrado no Relatório precedente, o SESC vem
desenvolvendo satisfatoriamente, garantindo o aspecto qualitativo de suas atividades, gerando integração
social e cumprindo sua vocação institucional de promoção de bem-estar e de melhoria do padrão 'de vida
do comerciário e de seus familiares
Como já afirmei em outra oportunidade, problemas admin.strativos ocorrem em todo órgão,
seja ele público ou privado, proporcionados muitos deles pela ausênçia de vontade política, aliada à
incompetência gerencial para resolvê-los Fatores estes não aplicáveis ao SESC, haja vista o
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perfil empreendedor da Instituição, conforme relatado pelas equipes desta Corte.
Entretanto, é importante ressaltar que a qualidade e a extensão dos serviços prestados pelo
15
SESC à comunidade está sendo comprometida, ou melhor, ameaçada pela queda de suas receitas.
Com efeito, como ressaltam as equipes de auditoria, tal previsão de queda deve-se
16.
principalmente, a mudanças na legislação aplicável ao SESC, quais sejam:
Medida Provisória n° 1.523, de 11.10.96, convertida na Lei n° 9.528, DO de 11.12.97,
que, em sua 10a edição, de 25.07.97, dentre outras providências, alterou o percentual relativo à taxa de
administração devida ao INSS para o recolhimento da contribuição por lei devido a terceiros, que passou
de 1% para 3,5% do total arrecadado;
Lei 9.317, de 05.12.96: dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte e institui, dentre outras medidas, o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES. De acordo
com o art. 3 0 , § 4°, da citada Lei, a inscrição no SIMPLES dispensa o pagamento das contribuições
instituídas pela União, inclusive aquelas devidas aos Serviços Sociais Autônomos, ressalvadas as
Contribuições Provisórias sobre a Movimentação Financeira — CPMF, para o FGTS e para a Seguridade
Social, relativa ao empregado, elencadas o § 3° do mesmo artigo;
Lei n° 9.601/98 que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo determinado, o qual,
reduzirá em 50% a contribuição compulsória sobre a folha de pagamento dos funcionários contratados
nessas condições.
Registram, ainda, as equipes que, de acordo com estimativas do Departamento Nacional as
17.
citadas alterações na legislação representam uma queda de 20% a 30% da arrecadação do sistema,
afetando, principalmente, as administrações Regionais do Norte e Nordeste, justamente onde se faz mais
necessária a ação dessas entidades para suprir as carências do Estado nas áreas de saúde, educação e laser.
Reafirmo, assim, que todas as questões levantadas, bem como as sugestões formuladas por
18.
nossos técnicos, com exceção daquelas voltadas para questões que envolvam aspectos legais, as quais
serão analisadas em processo específico de contas, são sem dúvida, de extrema importância para a
Instituição. Uma vez adotadas, levando em consideração que o trabalho aqui desempenhado se reveste de
um caráter mais opinativo/consultivo do que impositivo/punitivo só engrandecerão a Entidade. Assim é
que os comandos emanados desta Corte devem possuir caráter de recomendação.
Por outro lado, faz-se necessário ressaltar, também, que não serão inseridas na Decisão que
19.
ora proponho, questões levantadas pelas SECEXs relativas a infringências à Lei n° 8.666/93, por dois
motivos: primeiro, por tratar de questão legal, não concernente à auditoria operacional e segundo porque,
conforme Decisão n° 907/97, emanada deste Egrégio Plenário (TC — 011.777/96-6), os órgãos integrantes
do 'Sistema S', por não estarem incluídos na lista de entidades enumeradas no parágrafo único do art. 1°
da referida Lei, não se sujeitam aos seus ditames e sim aos seus regulamentos próprios devidamente
publicados.
Isto posto, deixo registradas minhas congratulações às equipes de auditoria das cinco
20.
Regionais envolvidas, pela qualidade dos trabalhos oferecidos.
Entretanto, devo observar, objetivando a melhoria de trabalhos futuros, que a presente
21
auditoria se caracteriza mais como uma auditoria integrada, ou seja, financeira e operacional.
Quando do voto por mim proferido no citado — TC n° 011.777/96-6, abordei alguns
22
conceitos de auditoria operacional, que aqui transcrevo:
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'4. Dessa forma, o Tribunal de Contas da União teve seu poder fiscalizador, e
conseqüentemente suas responsabilidades, significativamente ampliadas a partir da
institucionalização da auditoria operacional, a qual traz vários benefícios, tanto para a entidade
auditada como para o órgão de controle, a saber:
4.1. identificação de objetivos, políticas e procedimentos organizacionais ainda não
definidos;
4.2. identificação de critérios para a avaliação do grau de consecução dos objetivos da
organização;
4.3. avaliação independente e objetiva de operações específicas;
4.4. avaliação do cumprimento dos objetivos políticos e procedimentos organizacionais;
4.5. avaliação da eficácia dos sistemas de controle gerencial;
4.6. avaliação da confiabihdade e utilização das informações gerenciais;
4.7. identificação de áreas problemáticas e das suas causas; e
4.8. identificação de áreas que concorram para um possível aumento de lucros ou rendas
e/ou diminuição ou limitação de custos.
5. Preliminarmente, cabe ressaltar que a auditoria operacional é uma evolução natural da
auditoria tradicional, que deixou de ser especificamente contábil para tornar-se abrangente,
acrescentando à verificação da legalidade e correção dos registros contábeis, a determinação da
economicidade e eficácia das entidades.
6. Metodologicamente, não existem diferenças significativas na realização de unia
auditoria operacional. Essas diferenças aparecem, no entanto, quando analisamos a abrangência e os
objetivos pretendidos em cada uma delas.
7. Genericamente, qualquer auditoria (operacional ou financeira) caracteriza-se pela
realização de verificações e análises, objetivas e sistemáticas, das operações de unia determinada
entidade, cujos resultados serão posteriormente consusbtanciados em um relatório.
8. A diferença básica entre a auditoria .financeira e a operacional está, como já
salientado, na abrangência e nos objetivos pretendidos.
9. Marcio Villas, Diretor de Auditoria da Trevisan e Associados, ao tratar desse a.specto
em recente artigo, afirmou:
'Enquanto, na primeira, o objetivo está relacionado com a adequação das demonstrações
financeiras, na segunda as demonstrações financeiras servem apenas como instrumento do seu
processo, visto que seu objetivo está vinculado à apreciação das operações ou atividades de uma
entidade segundo os benefícios por ela produzidos'.
10. Objetivamente, uma auditoria tradicional busca:
analisar as transações, contas, relatórios e balanços de um dado período;
verificar o cumprimento das disposições legais e normas regulamentadoras;
verificar os sistemas internos de controle financeiro.
11. A auditoria operacional, além desses, pretende:
analisar o planejamento, a organização e os sistemas internos de controle
administrativo;
avaliar a eficiência e a economicidade com que são utilizados os recursos humanos,
materiais e financeiros;
avaliar o resultado das operações realizadas em relação aos objetivos pretendidos.
12. Assim, enquanto a auditoria financeira limita a sua abrangência à área contábilfinanceira, a auditoria operacional estende-se por toda a organização. Enquanto a primeira objetiva,
principalmente, verificar, a segunda pretende, também, avaliar.
13. Por fim, deve-se deixar claro que a auditoria operacional não é, nem poderia ser, a
sucedânea da auditoria financeira, e sim a sua complementação. Na verdade, a auditoria operacional
é, de jato, unia etapa posterior à auditoria financeira.'

.

•

Assim sendo, considerando que as denúncias referidas na Decisão que originou esta
auditoria referem-se, principalmente, à má utilização de recursos na aquisição e construção de imóveis e na
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realização de despesas de conotação iminentemente políticas, ocorrências estas não verificadas no SESC,
bem como não identificado desvio de finalidade na execução dos objetivos institucionais da Entidade,
acolho em parte as sugestões formuladas pelas Secretarias de Controle Externo e proponho que este
Egrégio Colegiado adote a deliberação que ora submeto à sua elevada consideração.
T C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em, 09 de dezembro de 1998

1
LIN 'e

GA LIÃES DA OCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 872 /98 — TCU - PLENÁRIO

•

•

Processos n2 s TC's 625.126/97-1; 500.138/97-4; 003.575/97-7; 300.079/97-4 e 600.089/97-5.
Classe de Assunto: V- Assunto: Relatório de Auditoria Operacional.
Responsáveis: SESC/RS — Renato Tadeu Sequezio (Presidente do Conselho Regional) e Érico de
Souza Mendonça (Diretor-Regional do Departamento-Regional); SESC/PE — Romero do Rego Barros
Rocha (Presidente do Conselho Regional); SESC/DF — Sérgio Koffes (Presidente do Conselho Regional) e
Paulo Alceu de Almeida Pereira (Diretor-Regional); SESC/ES — Hamilton Azevedo Rebello (Presidente do
Conselho Regional) e Gutman Uchoa de Mendonça (Diretor Regional); SESC/RN — Reginaldo Teófilo da
Silva (Presidente do Conselho Regional) e Marilene de Oliveira Teles (Diretora do Departamento
Regional).
Entidades: SESC/RS; SESC/PE; SESC/DF; SESC/ES e SESC/RN.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SAUDI, P SECEX, SECEX/RJ, SECEX/RS, SECEX/PE, SECEX/ES
SECEX/RN.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE converter o julgamento
em diligência, para que a 6° SECEX, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), adote as providências
necessárias com vistas à instrução complementar do processo, de modo a consignar o retorno oferecido
pelo SESC à sua clientela, no que se refere aos serviços prestados, indicando, por meio de amostra
representativa constante dos autos, o que o Serviço Social do Comércio significa para a sua clientela e
para a sociedade.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha
(Relator)

HOMERO SANTOS
Presidente

Ministro-Relator
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Grupo I - Classe V — Plenário
-TC-650.138/97-0, c/ 08 volumes (1).
-TC-700.199/97-7, c/ 19 volumes (2)
TC-375.273/97-2, (3)
TC-525.131/97-3, c/ 04 volumes (4)
-TC-675.113/97-0, (5)
-Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Unidade Jurisdicionada: Serviço Social da Indústria (Departamentos
Regionais de Santa Catarina (1), São Paulo (2), Minas Gerais (3), Piauí
(4) e Sergipe (5)

•

Ementa: Auditoria Operacional no "Sistema S" — Serviço Social da
Indústria — em atendimento à Decisão n° 334/96. Plenário. Avaliação do
cumprimento dos objetivos da Entidade. Exame das áreas de recursos
humanos, material, financeira e assistência social ao industriário e seus
dependentes. Necessidade de análise complementar requerida pelo
Colegiado. Conversão do julgamento em diligência.
RELATÓRIO
I - Antecedentes
No curso do exercício de 1996 foram veiculadas, nos meios de comunicação escrita,
reportagens questionando a atuação de determinadas unidades integrantes dos chamados Serviços Sociais
Autônomos

•

Atento à matéria, na condição de Relator, à época, da sublista de unidades jurisdicionada 9 1,
2.
a qual incluia dois entes citados pela mídia, dirigi comunicação ao Colegiado informando que seria orientada,
no Plano de Auditoria imediatamente posterior, ação fiscalizadora a respeito do assunto (Sessão Ordinária do
Plenário de 29 de maio de 1996, Ata n° 20).
Logo a seguir, o Ilustre Ministro Humberto Guimarães Souto, igualmente preocupado com os
3
fatos então associados à administração dos Serviços Sociais Autônomos, apresentou requerimento ao
Colegiado, propondo fosse realizada uma ampla auditoria operacional no Serviço Social da Indústria-SESI,
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, Serviço Social do Comércio — SESC, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR
(Sessão Extraordinária de caráter reservado de 05/06/1996)
Sensível aos argumentos do insigne requerente, o Tribunal, naquela oportunidade, assentiu à
4
realização do trabalho de auditoria operacional, determinando fosse analisada a efetividade dos resultados
apresentados pelas aludidas instituições, de modo a apurar os possíveis desvios denunciados por Parlamentares
e imprensa em geral (Decisão n° 334/96-TCU-Plenário, Ata n° 15/96-Plenário)
Ato contínuo, foram expedidas as Portarias Conjuntas ia SECEX/SECEX-RJ/SAUDI n's 003,
5.
de 27 de junho de 1996, e 004, de 18 de julho de 1996, designando as equipes responsáveis pelo estágio de
Levantamento de Auditoria

•
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II - Levantamento de Auditoria
O Relatório resultante dessa etapa do trabalho integra o TC-017.651/96-4. No referido
6.
documento é traçado um perfil de cada um dos Serviços Autônomos integrantes da Auditoria Operacional e
concebido o programa de fiscalização, a partir da definição de critérios para a constituição de amostras,
seleção das unidades a serem auditadas no respectivo sistema e orientação para a formação de equipes e
realização dos trabalhos.
Embora o citado processo contenha o conjunto de informações atinentes ao SESI, SENAI,
7
SESC, SENAC e SENAR, para efeito de exame e julgamento da matéria, serão destacados doravante, como
parte integrante deste Relatório, os aspectos associados ao SESI, processadas algumas adaptações redacionais,
como indicado a seguir .
III - Informações sobre a Entidade
O Serviço Social da Indústria - SESI, criado pelo Decreto-lei n° 9.403, de 25 de julho de 1946,
é entidade de direito privado, organizada e dirigida pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, e possui
o dever de prestar assistência social aos trabalhadores da indústria e de atividades assemelhadas em todo o
país. O funcionamento do SESI é atualmente disciplinado pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 57.375,
de 02.12.65 (D.O. de 03.12.65), com alterações posteriores.
De acordo com o art. 4° do referido Regulamento, é finalidade do SESI "auxiliar o
trabalhador da indústria e de atividades assemelhadas a resolver os seus problemas básicos de existência
(saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência
sócio-política)". Com o intuito de que seja cumprida sua finalidade, o art. 5° do mesmo Regulamento
estipulou como áreas de atuação as seguintes : alfabetização do trabalhador e de seus dependentes, educação
de base, educação para a economia, educação para a saúde, educação familiar, educação moral e cívica e
educação comunitária.
Para atingir seus objetivos institucionais, compete ao SESI organizar os serviços sociais
adequados às necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais, estabelecer convênios, contratos e
acordos com órgãos públicos profissionais e particulares; promover quaisquer modalidades de cursos e
atividades especializadas de serviço social, além de outras ações, conforme disposto no art. 8° do citado
Regulamento
A - Estrutura Organizacional
Integram o SESI órgãos normativos de natureza colegiada e órgãos executivos, que podem ser
11
nacionais ou regionais (arts. 18 a 20 do Regulamento do SESI). São normativos o Conselho Nacional - CN
e os Conselhos Regionais. São executivos o Departamento Nacional - DN e os departamentos regionais DD RR.
Compete ao Conselho Nacional, que possui jurisdição em todo o território brasileiro, fixar
12
diretrizes, coordenar e controlar as atividades do SESI e elaborar normativos de caráter superior, além de
inspecionar, fiscalizar e intervir em qualquer setor institucional da entidade, nos órgãos centrais e regionais

•

13. O Conselho Nacional, com sede em Brasília - DF, possui, além de seu presidente, nomeado pelo
Presidente da República (Decreto-lei n° 9.665 de 28.08.46), os seguintes membros: o presidente da CNI, os
presidentes dos 27 Conselhos Regionais, três delegados de categorias econômicas da indústria e de atividades
assemelhadas, um representante do Ministério do Trabalho e um representante do INSS. O Conselho promove
três reuniões ordinárias por ano e reuniões extraordinárias, convocadas pelo presidente ou pela maioria
2 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998165013897.doc
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absoluta de seus membros
O Departamento Nacional, órgão administrativo de âmbito nacional, está incumbido de
14
promover executivamente os objetivos institucionais do SESI, nos setores técnico, operacional, econômico,
financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo Conselho Nacional (art. 32
do Regulamento).
Esse Departamento é dirigido por um superintendente designado pelo presidente da CNI, na
qualidade de seu preposto, para exercer todas as atribuições de sua alçada (art. 35 do citado Regulamento).
O Departamento Nacional, visitado no presente Levantamento de Auditoria Operacional, sofreu
reestruturação que vigora desde 01.01.96, com redução de um nível hierárquico em relação à estrutura
organizacional anterior e eliminação de diversas áreas e respectivas funções comissionadas.
Estão constituídos nos Estados da Federação e no Distrito Federal 27 conselhos e
17
departamentos regionais, com jurisdição nas respectivas bases territoriais. Esses órgãos regionais, embora
autônomos no que diz respeito à administração de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho
e relações empregatícias, devem se submeter às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais,
por força do disposto no caput do art. 37 e em seu parágrafo 10 do Regulamento do SESI.
Os conselhos regionais são presididos pelos presidentes das federações de indústrias locais e
18.
possuem, além dele, os seguintes membros : quatro delegados das atividades industriais e assemelhadas, um
representante do Ministério do Trabalho e um representante do Estado ou do Distrito Federal. Esses conselhos
reúnem-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou
pela maioria de seus membros. Os departamentos regionais são presididos, também, pelos presidentes das
respectivas federações.
Para atendimento de sua clientela, os departamentos regionais possuíam, ao final de 1994, 424
19
centros de atividades (CAT), 1.689 unidades operacionais (UOP) e 523 unidades móveis (UMO) ligados aos
27 departamentos regionais

•

Caracteriza-se como centro de atividades (CAT) toda unidade cujos equipamentos e instalações
20.
localizam-se em imóveis próprios, alugados ou cedidos, onde são prestrados serviços em mais de uma área
de atuação. Constitui uma unidade operacional (UOP) toda aquela cujos equipamentos e instalações localizamse em imóveis próprios, alugados ou cedidos, onde são prestados serviços em uma só área de atuação.
Unidade Móvel (UMO), por sua vez, é o instrumento ou recurso fisico do tipo móvel, de que dispõe o CAT,
a UOP, a biblioteca ou a administração central, que pode ser deslocado para diferentes áreas objetivando
desenvolver atividades-fim, em caráter temporário, nas empresas, escolas e bairros.
Os servidores do SESI estão sujeitos à legislação trabalhista (CLT) e da previdência social,
21
visto que se trata de entidade com personalidade jurídica de direito privado. Cada uma de suas unidades
regionais tem autonomia para compor seus quadros funcionais, embora estejam sujeitos às diretrizes e normas
gerais prescritas pelos órgãos nacionais (art 37 do Regulamento e seu § 1°). Não há, também, vinculação de
natureza salarial entre os servidores dos departamentos regionais, nem destes com os do Departamento
Nacional (§ 20 do mesmo artigo).
Não havia, quando da auditoria, processo seletivo público e precedido de ampla divulgação para
22
a contratação de servidores, pelo menos no Departamento Nacional. A seleção dava-se após avaliação
curricular e entrevista dos canditados que se apresentassem para desempenhar a função demandada pelo DN

3 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc

507
Tribunal de Contas da União

nit tt. (q•(DOM§

(31eSeCielátia

?104110

TC-650.138/97-0

•
Segundo divulgado em relatório consolidado das ações do SESI durante o exercício de 1994,
23
essa entidade possuía, no total, 43.700 empregados. Em novembro de 1995, o SESI contava com 34.868
empregados lotados em seus departamentos regionais, além de 1.932 conveniados cedidos por instituições
diversas, que se apresentavam distribuídos, por área de atuação e por regionais

Conforme levantamento efetuado em maio de 1996, o Departamento Nacional contava com
988 servidores, sendo que, desse total, 318 estavam lotados nos centros de treinamento de Brasília (CEGAD
e CEMAS), que são supervisionados diretamente pelo DN. Cerca de 17 % do efetivo real correspondia a
cargos comissionados e gratificados. A remuneração média era de R$ 2.443,41 (dois mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e quarenta e um centavos) mensais. Havia 77 servidores cedidos (sem ônus para o SESI)
para instituições públicas e privadas. Existe recomendação do Conselho Nacional no sentido de que as cessões
de empregados se realizem sem ônus para os departamentos regionais cedentes.

O Departamento Nacional do SESI fornecia, por ocasião da auditoria, alguns beneficios a seus
empregados, como vale-transporte, assistência social e, além disso, contribuía com parcela dos pagamentos
do plano de assistência médica e de previdência privada. A título de ilustração, no mês de junho de 1996, os
custos das vantagens e beneficios indiretos foram de R$ 237.051,51 (duzentos e trinta e sete mil e cinqüenta
e um reais e cinqüenta e um centavos), o que representa cerca de 6% das despesas com Pessoal e Encargos
Sociais previstas.

Importa destacar que foi iniciado, em 15.07.96, no Departamento Nacional, um programa de
26
demissão voluntária. Não havia, segundo informações do Coordenador de Recursos Humanos, meta préestabelecida de desligamentos a ser atingida.

B - Recursos Financeiros
Para custeio das atividades do SESI, conforme disposto no art. 48 de seu regulamento, os
27.
estabelecimentos industriais e assemelhados são obrigados a pagar uma contribuição mensal correspondente
a 1,5% sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos a todos os seus empregados.
Constituem outras receitas do SESI: as doações e legados; as rendas patrimoniais; as multas
28
arrecadadas por infração de dispositivos legais; as rendas oriundas de prestação de serviços, de mutações de
patrimônio e de locação de bens; e as rendas eventuais.
A arrecadação das contribuições devidas ao SESI é ordinariamente efetuada pelo Instituto
29.
Nacional do Seguro Social - INSS, concomitantemente com as contribuições da previdência social
(Regulamento Geral da Previdência Social - Decreto n° 48.959-A, de 19.09.60). No próprio mês de
competência da arrecadação, o INSS repassa ao SESI o montante de recursos estimado com base na
arrecadação média do trimestre anterior, após deduzir 1% do total das contribuições a título de ressarcimento
pelo serviço prestado, conforme estipulado pela Portaria n° 113 do Ministério do Trabalho, da Indústria e do
Comércio, de 20.07.46.

•

Excepcionalmente, em razão de circunstâncias especiais, as empresas podem recolher as
30.
contribuições diretamente ao SESI, mediante autorização do Departamento Nacional, que efetuará a necessária
comunicação ao INSS (art.49, § 2°, daquele Regulamento). Consoante aprovado pelo Ato n° 09/93 do
Conselho Nacional, são consideradas circunstâncias especiais : I - a de empresas que mantêm serviços
assistenciais próprios, suscetíveis de aproveitamento pelo SESI, II - a de empresas que possuem filiais,
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escritórios ou depósitos fora do estado-sede da matriz e adotem o sistema de recolhimento centralizado de
contribuições e III - a de empresas contribuintes em atraso com o recolhimento da parcela devida ao SESI
Na hipótese de arrecadação direta, os departamentos regionais informam ao Departamento
31.
Nacional o total dos pagamentos feitos por essa via. De posse desses dados, o DN transfere aos departamentos
regionais os montantes devidos em decorrência da arrecadação total, descontados os totais por eles
arrecadados diretamente.
Convém destacar que, embora o recolhimento direto pelos departamentos regionais esteja
32
vinculado às circunstâncias excepcionais supracitadas, em diversas regionais a arrecadação direta é responsável
por mais da metade da arrecadação total
Das contribuições compulsórias instituidas em lei, são creditadas aos Departamentos Regionais
33
75% do total arrecadado nas respectivas bases territoriais. Os restantes 25% pertencem à administração
nacional, conforme dispõe o art. 50 do referido Regulamento.
Do montante total de arrecadação com contribuições legais (100 % da receita de contribuição),
34
4% vêm sendo destinados à Confederação Nacional da Indústria, a cargo de quem está a "administração
superior" do SESI (art. 52, caput, do Regulamento) Da renda do Departamento Nacional oriunda de
contribuição legal (25% da receita de contribuição), 5% são destinados ao Conselho Nacional, para sua
manutenção
Além disso, o Departamento Nacional está autorizado a repassar até 10% de sua disponibilidade
liquida a regionais deficitários, a título de subvenção ordinária, para custeio de atividades finalisticas da
instituição (§ 2° do art. 52 daquele Regulamento). Mediante aprovação do Conselho Nacional, o DN também
poderá repassar aos órgãos regionais 15% de sua receita liquida para realizações de natureza especial e
temporária, como obras e aquisição de imóveis.
Da receita de contribuição total arrecadada em cada região, 7% vêm sendo repassados a
federação da indústria local, a cargo de quem está a "administração superior" de cada departamento regional
(art. 53 do referido Regulamento).
Em que pese constar do texto do Regulamento autorização para destinar a "quota de 4% sobre
37
a cifra de arrecadação geral para a administração superior, a cargo da Confederação Nacional da Indústria"
(e, de modo semelhante, 7% para as federações estaduais da indústria), o que se apurou é que essa
transferência não se reverte em nenhum beneficio para o SESI, nem tampouco qualquer ação de administração
superior é desenvolvida pela CNI, como contrapartida. A titulo de exemplo, cabe citar que se soube, no
decorrer do levantamento de auditoria, que a CNI havia contratado a empresa de consultoria "MCG" para
viabilizar a reestruturação da própria CNI, do SESI e do SENAI. Entretanto, mesmo essa, que seria uma típica
ação de administração superior, teve seu custo rateado posteriormente entre as instituições enfocadas.
Vale salientar que, das contribuições parafiscais a serem arrecadadas para o SESI em 1996,
38.
estava prevista a transferência de cerca de R$ 36.854.431,00 (trinta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e
quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais) para a CNI e cerca de R$64.495.255,00 (sessenta e quatro
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais) para as federações estaduais
de indústrias, por conta das parcelas de 4% e 7%, respectivamente, estabelecidas no Regulamento, sem que
essas prestem contas da aplicação desses recursos, que, ao que tudo indica, não se destinam a qualquer
"serviço social".
Ocorrem, também, transferências de recursos do Departamento Nacional para as federações
39
de indústria de 25 estados, em razão de convênios com elas estabelecidos. Segundo tais convênios, caberia
às federações de indústria remeter relatórios trimestrais contendo informações sobre o perfil do industriário
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local Entretanto, nenhum dos coordenadores das áreas técnicas soube dar informações sobre tais relatórios,
tendo o titular da Coordenação de Controle Geral - CONGER, quando questionado, afirmado que os mesmos
inexistem. Considerando que mensalmente são remetidos R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das 25
federações beneficiadas, constata-se que, a cada ano, são transferidos R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) dos recursos do SESI sem que se saiba sua destinação.
C - Áreas de Atuação
O sistema SESI opera segundo modelo federativo, que confere à instituição flexibilidade para
promover ações compatíveis com a demanda da clientela de cada Estado. Os órgãos regionais submetem-se
às diretrizes gerais emanadas do Conselho Nacional, mas não há relação de subordinação entre o
Departamento Nacional e os departamentos regionais.

•

Desde 1990, o SESI possui um sistema de Planejamento Estratégico de suas ações. Os planos,
trienais, são elaborados a partir de reuniões de comitês, das quais participam representantes das diversas
regionais, nos moldes definidos na Resolução n° 02/89 do Conselho Nacional.
Ocorre, porém, que não há qualquer definição quanto ao acompanhamento e avaliação do
cumprimento das metas traçadas, dado estas não serem quantificadas, o que faz com que o planejamento se
apresente falho, já que não se verificam seus resultados. O próprio item 11 do Plano Plurianual Nacional 19961998 estabelece o objetivo de "definição de modelos, indicadores e instrumentos de verificação dos níveis de
desempenho dos programas, projetos e atividades, de acordo com a missão, objetivos e metas", e o
"estabelecimento de padrões de desempenho para as diversas ações", o que até a data da auditoria não havia
sido desenvolvido.
O Departamento Nacional promove programas aos quais aderem os departamentos regionais.
Atualmente são os seguintes : programas nacionais de odontologia social, de lazer junto a empresas, de ensino
fundamental de adultos, de educação infantil, de desenvolvimento de recursos humanos e de saúde
ocupacional. O DN condiciona a transferência de recursos para financiar determinado projeto que se enquadre
em algum de seus programas ao aporte de contrapartida por parte dos departamentos regionais. A sistemática
de desenvolvimento desses projetos está descrita em seguida.

•

Os departamentos regionais remetem anteprojeto ao Departamento Nacional que avalia sua
44.
consistência e viabilidade. São enviados técnicos do DN ao Regional com o objetivo de adequar o anteprojeto
à realidade local. A visita de assessoramento tem como produto final o projeto concluído. Em seguida, é
assinado termo de cooperação mútua, mediante o qual o DN se compromete a transferir recursos e os
departamentos regionais a oferecerem a contrapartida exigida e a executarem o projeto. O DN acompanha a
ação do departamento regional, por intermédio de relatórios periódicos que lhe são enviados e por meio de
visitas sistemáticas.
Os projetos que os órgãos regionais desenvolvem com seus próprios recursos não sofrem
acompanhamento da área técnica do DN, conforme informação da Diretora Adjunta da Divisão Técnica.
Para atingir seus objetivos institucionais, o SESI também estabelece parcerias com instituições
públicas e privadas. Ao final do exercício de 1995, encontravam-se ativas 3.317 parcerias, que envolviam
2.982 parceiros. Deste total, 1.163 atuavam na área de saúde, 1.147 na de educação e os restantes 673 nas
de cooperação e assistência, lazer e serviço social.
Exemplo de parceria é a do programa Ação Global, onde o SESI presta serviços assistenciais
47
de diversas naturezas junto a comunidades carentes e a Rede Globo realiza a divulgação do trabalho daquele
serviço social autônomo, sem que haja qualquer intercâmbio financeiro entre os convenentes.
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A Divisão Técnica recebe relatórios de atividades dos departamentos regionais, a partir dos
48.
quais elabora uma sinopse estatística anual. A última delas, relativa a 1995, está resumida no demonstrativo
"SESI - Principais Atividades Realizadas por Regional - 1995" permitindo uma visão geral do atendimento
prestado por aquela instituição.
IV - Programa de Auditoria
Obtidas, na etapa de Levantamento de Auditoria, as informações pertinentes à estrutura
49
sistêmica do Serviço Social Autônomo, objeto da fiscalização, e verificada a inviabilidade de auditar todo o
universo organizacional foram identificadas amostras representativas, as quais consideraram, como critérios
balizadores para a tomada de decisão, os dados operacionais e as demonstrações financeiras das unidades
No caso do SESI, foi sugerida a seleção dos Departamentos Regionais de Santa Catarina, São
50
Paulo, Minas Gerais, Piauí e Sergipe
Em relação a tais Unidades, foram suscitadas questões específicas que deveriam merecer
51.
particular atenção, quais sejam:
DR/SC — o exame das peças orçamentárias da aludida Diretoria evidenciou, quando do
levantamento preliminar, que volume expressivo de recursos era destinado à aquisição de "bens para revenda",
o que sugeria uma forte atuação comercial (rede de supermercados aberta ao público em geral), podendo
representar, em princípio, fuga aos propósitos institucionais.
DR/SP — denúncias veiculadas na imprensa acerca dos seguintes assuntos:
conclusão, há quase dois anos, de um centro de lazer, com hotel padrão cinco estrelas,
no Município de Presidente Epitácio, ao custo de US$ 15 milhões, e que se encontra
abandonado;
locação de parte de edificio na av. Paulista, em São Paulo, à Federação das Indústrias
de São Paulo — FIESP — ao Centro das Indústrias de São Paulo — CIESP, a preço 70%
inferior ao de mercado; e
aquisição de conjunto de prédios na rodovia Anhanguera em 1992, a preço superior ao
dobro do de mercado
DR/MG — segundo divulgado por meio da imprensa, estaria havendo a construção
indiscriminada de Centros de Atividades do Trabalhador — CAT, no interior do Estado, ao custo total estimado
de US$ 28 milhões, por supostos motivos político-eleitorais
DR/PI — alvo de denúncia na imprensa, envolvendo, nesse caso, a construção de uma sede
em Teresina, ao custo de aproximadamente US$ 6 milhões
DR/SE — existência de denúncia relativa à construção, ao custo de R$ 200 mil, de um
estádio de futebol em Areia Branca, cidade com 10 mil habitantes e sem qualquer indústria
-

Aprovação do Planejamento

A programação mencionada, acostada aos autos do TC-017.651/96-4, foi submetida à
52.
consideração deste Relator em novembro de 1996, ocasião na qual, verificada a sua adequadação aos
propósito da Decisão n° 334/96 — TCU — Plenário (que dispôs sobre a realização da Auditoria Operacional),
mereceu aprovação
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Em conseqüência, foram adotadas as providências necessárias à inclusão das cinco unidades
53
do SESI, assim como as dos demais entes do Sistema "S" (SENAR, SENAI, SENAC e SESC) no Plano de
Auditoria do 10 Semestre de 1997 Executados os trabalhos, foram constituídos os processos específicos,
referentes à amostra representativa do sistema SESI, os quais passam a ser comentados a partir de agora.
VI - Auditoria Operacional/Unidades Jurisdicionadas
A. Departamento Regional de Santa Catarina
O Relatório correspondente, alusivo ao trabalho executado no período de 10.03 a 02.05.97,
54
compõe o TC-650.138/97-0, do qual extraio as informações a seguir consignadas.
1. Introdução
•

O objetivo da auditoria operacional realizada foi o de conhecer o SESI regional e sua
55
funcionalidade, buscando observar se os insumos (recursos humanos, financeiros e materiais) são utilizados
de forma econômica e se os programas e atividades implementados por estes recursos estão sendo concluídos
de forma eficiente e eficaz.
Para cumprir tal missão, o grupo auditor efetuou auditoria in loco na sede do Departamento
56
Regional do SESI/SC, bem como visitou 7 Centros de Atividades, escolhidos por amostragem (Joinville, Rio
Negrinho, São Bento do Sul, Videira, Joaçaba, Lauro Muller e Criciúma). Para efeito de análise, todavia, foi
centrada atenção na atuação do Departamento Regional — DR/SC, responsável pela parte operacional do
Sistema
2. Recursos humanos
Para o desempenho de sua missão institucional o DR/SC utiliza pessoal próprio ou conveniado.
57
O pessoal próprio é regido pela CLT. O atual Plano de Classificação de Cargos e Salário foi aprovado pela
Resolução n° 326, de março de 1995, do SESI/DR/SC.
Por ocasião da auditoria (1 0 semestre de 1997), o ente auditado não possuía mecanismos de
ascensão de carreira, qual seja: não existia direito à promoção automática por antiguidade (extinto pela aludida
Resolução) e nem havia sido definido método de promoção por desempenho.
O efetivo encontrado, na oportunidade, distribuído pelas diversas áreas/centros de atividades
encontra-se indicado no quadro adiante

Setor
Departamento Regional - Sede
Centro de Atividades
Divisão Comercial (Escritório)
Supermercados
Farmácias
Cozinhas Industriais

N° de funcionários
119
982
81
703
481
701

Nos serviços novos e na expansão de serviços existentes, quando não há certeza quanto à
60
demanda, opta-se por realizar convênios a contratar novos profissionais.
61

Também são feitos convênios quando, no caso de unidades operacionais fixas descentralizadas

8 . \\min-Inu_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc

&P-LP"-Pj

512
Tribunal de Contas da União

2 tertir
Sect etatia

MO

1'C-650.138'97-0

ou unidades móveis, o SESI/SC não tem pessoal para preencher todos os turnos e aparecem interessados em
ocupar o tempo ocioso É o caso, por exemplo, de unidades móveis odontológicas em empresas, em que o
SESI local só pode preencher um turno e a empresa patrocina o convênio para ocupar o outro
3. Recursos materiais
À época da inspeção, a entidade dispunha das seguintes instalações: a) uma sede administrativa
em Florianópolis; b) 21 Centros de Atividades distribuídos pelo Estado; c) 5 Centros Esportivos; d) uma rede
de supermercados (23 unidades); e) uma rede de farmácias (58 unidades); e f) uma rede de cozinhas industriais
(66 unidades).
Os Centros de Atividades (CAT's) são as unidades responsáveis pela prestação de serviços
numa região determinada do Estado. Dependendo das circunstâncias regionais, o CAT pode contar com
unidades operacionais fixas descentralizadas e/ou unidades móveis, para um atendimento mais efetivo à
clientela. Cada unidade operacional centralizada, descentralizada fixa ou móvel, é responsável pela prestação
de apenas um serviço determinado.
Os CAT's e os Centros Esportivos existentes e a correspondente esfera de atendimento no
64.
Estado são os seguintes:

Unidade
CAT Blumenau/CE Blumenau
CAT Brusque/CE Brusque
C AT Caçador
CAT Canoinhas
C AT Chapecó
CAT Concórdia
CAT Criciúma

•

C AT Itajai
C AT Jaraguá do Sul
CAT Joinville/CE Joinville
CAT Joaçaba/CE Joaçaba
CAT Lages
CAT Lauro Muller
CAT Mafra
CAT Porto União
CAT Rio Negrinho
CAT Rio do Sul
CAT S Bendo do Sul/CE S. Bento do Sul
CAT São José
CAT Tubarão
CAT Videira

Esfera de atendimento
Gaspar, Pomerode, Timbó, lndaial
Guabiruba, Nova Trento, Canelinha e São João Batista
Catanduvas
Três Barras
São Carlos, Xanxerê, Xaxim e São Miguel do Oeste
Itá e Seara
Araranguá, Forquilinhas, Urussanga, Siderópolis e Cocai do
Sul.
Corupá, Schroeder e Guaramirim.
São Francisco do Sul
Herval d'Oeste e Capinzal
Otacílio Costa, Correia Pinto e Curitibanes
São Ludgero, Braço do Norte e Orleans.
Itaiópolis

Ibirama e Agrolândia.
Campo Alegre
Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro
Capivari de Baixo, Laguna e Imbituba
Tangará e Friburgo.

O critério de localização dos Centros de Atividades obedece a distribuição das indústrias no
Estado de Santa Catarina. Já as redes de supermercados, farmácias e cozinhas industriais, atividades de
natureza comercial, representam a ação da DR/SC na área de cooperação e assistência, também chamada Área
Comercial, não havendo vinculo de subordinação aos CAT's, mas sim a uma divisão administrativa própria.
Quando da auditoria, foi verificado que a direção do DR/SC havia decidido pelo fechamento
de toda sua rede de supermercados, prevendo-se a conclusão de tal iniciativa ao longo do exercício de 1997.
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•
4. Recursos financeiros
A composição de receita da entidade, comum no âmbito do Sistema SESI, segue o padrão
67
estabelecido para o Sistema.
O DR/SC tem controle sobre a arrecadação direta, com informações sobre empresas
68.
contribuintes, número de empregados, salários e valor de contribuição devida. A arrecadação indireta é
controlada pelo DN, tendo o Departamento Regional informações atuais apenas sobre as empresas
contribuintes e o número de empregados.
A seção de arrecadação estima que cerca de 75% do valor arrecadado é proveniente da
69.
arrecadação direta e 25% da indireta. Do valor total da arrecadação direta e indireta (incluindo os 7,5% retidos
pelas empresas que mantêm serviços assistenciais e arrecadam diretamente) menos a parcela que pertence ao
DN, 7% são repassados à FIESC (art. 53 do Regulamento) e 1% é repassado ao Instituto Euvaldo Lodi (LEL).
O resumo da apuração das receitas de contribuições compulsórias do SESI pode ser visualizado
70.
a partir do seguinte esquema:
valor arrecadado diretamente de empresas que mantêm serviços assistenciais: A;
valor arrecadado diretamente de empresas em outras situações: B;
valor arrecadado indiretamente: C;
valor pertencente ao DN: (A +B + C) x 25%;
valor mantido pelas empresas mantenedoras de serviços assistenciais que arrecadam
diretamente: A x 7,5%;
O valor pago ao INSS a título de taxa de serviço: C x 1%;
valor repassado à FIESC: (A + B + C) x 7%; e
valor repassado ao IEL: (A + B + C) x 67% - (A x 7,5%) - (C x 1%).
O total das receitas de contribuições em 1996 foi de R$ 26.210.114,85, já descontada a parte
71.
do DN. Para o exercício de 1997, à época da auditoria, esperava-se um impacto representativo na arrecadação
(cerca de 20% de perda), devido à instituição do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. A equipe de auditoria
esclarece que as empresas optantes por este regime tributário ficam dispensadas da contribuição para o SESI,
dentre outras.
As receitas provenientes da prestação de serviços têm a seguinte origem: a) serviços comerciais:
72.
representados pelas vendas dos supermercados, farmácias e cozinhas; b) serviços de saúde; c) serviços
educacionais; e d) serviços recreativos e culturais.
As receitas de serviços comerciais são destinados à manutenção das próprias atividades.
73.
Contudo, foi observada a transferência informal de parte do lucro comercial para o DR/SC, com destinação
para os serviços educacionais. Durante o exercício de 1996, os valores repassados nessa condição foram:
a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) oriundos do lucro dos supermercados; b) 10% do lucro das farmácias; e c)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) provenientes do lucro das cozinhas industriais.
Os serviços na área social, oferecidos pelo DR/SC, não são gratuitos. Nos casos de assistência
74.
odontológica, são feitas cobranças de acordo com o serviço e com a região (os CAT's têm certa liberdade para
fixar suas tabelas devido às diferenças salariais entre as regiões), tendo por meta custear uma percentagem do
custo do serviço.
75

No que se refere aos serviços educacionais (creche e pré-escola), é feita uma cobrança de
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acordo com o nível salarial dos pais. Aqui também o valor cobrado é usado para custear parte do próprio
serviço.
A receita proveniente de serviços recreativos e culturais decorre dos aluguéis das instalações
esportivas e de lazer (com o intuito de auxiliar nos custos de manutenção das unidades) e dos valores cobrados
em eventos esportivos, recreativos, culturais promovidos pelo SESI, situações em que se procura custear a
totalidade da atividade realizada.
5. Produto: Serviços Oferecidos
O DR/SC oferece serviços nas áreas de saúde, educação, lazer e cooperação e assistência. Para
cada uma dessas áreas existe um programa na classificação funcional programática do orçamento elaborado
pelo Ministério do Trabalho (o SESI trabalha com uma classificação funcional programática própria em seu
processamento interno e usa a do Ministério para prestação de contas).

•

A atuação do ente jurisdicionado em cada área depende das características específicas de cada
78
região alcançada e deve observar ainda as prioridades definidas pelo Departamento Nacional, que são,
atualmente, as constantes do Plano Plurianual Nacional para o período 1996/1998, a saber:
na área de saúde:
odontologia social;
saúde ocupacional;
na área de educação:
educação infantil;
ensino fundamental de jovens e adultos;
na área de lazer:
lazer do trabalhador e de sua família, e
comum a todas as áreas:
gerenciamento e modernização organizacional.
1) Odontologia
Dentre todos os serviços prestados pelo SESI/SC, o atendimento odontológico é a principal
79
área de atuação da entidade naquela Unidade Federada.
Resumo da produção de serviços odontológicos do SESI/SC
TIPO DE
SERVIÇO
Unidades
Fixas
Unidades
Móveis

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS (*)
1994

Próprio
Convênio
Comodato

Próprio
Convênio

218.741
50.721
89.003
102.623
33.878

1995
255.736
64.535
96.104
100.907
27.158

1996
298.806
37.143
148.698
119.545
32.413

N° MÉDIO DE
DENTISTAS
108
23
63
56
17

(") Procedimentos clínicos = soma de restaurações, exodontias, polpotomia, tratamento endoffintico, prótese, profilaxia, aplicação
de selante, aplicação tópica de flúor.

•

Destaca o grupo auditor que o SESI/SC tem conseguido aumentos substanciais de
80.
produtividade por meio dos serviços das chamadas clinicas simplificadas, nas quais, trabalham dentistas
auxiliados por técnicos de higiene dental (THD's), sendo que estes estão habilitados a restaurar os dentes após
o dentista ter feito o preparo cavitário. A estrutura típica é composta por 4 cadeiras com equipamento, 2
dentistas, 2 THD's e 2 atendentes. Desta forma, enquanto o THD está restaurando os dentes em um paciente
11 \\min-lmr_482 \zarquivo\voto1998 \65013897.doc
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já atendido pelo dentista, este já está atendendo outro.
Em virtude disso, os dentistas que trabalham na modalidade de clínica simplificada devem
cumprir um número maior de procedimentos odontológicos por dia útil, em relação aos que trabalham na
modalidade tradicional (uma só cadeira, auxiliado por um atendente).
Foram ressaltadas, ainda, a ênfase conferida à esterilização dos equipamentos, a prática
constante de utilização de luvas e máscaras pelos profissionais, a atenção com a higiene das instalações e a
plena utilização dos gabinetes odontológicos.
Outro ponto positivo abordado, foi o monitoramento que o responsável pela área de
odontologia do SESI/SC exerce sobre as atividades a cargo de cada profissional. Os dentistas têm sua
produção mensal avaliada, inclusive no que alude ao número de horas ociosas e número de pacientes com
tratamento concluído.
É indicado que restaurações provisórias não são computadas para efeito de produção mensal,
levando o dentista a trabalhar dentro da filosofia de restaurar o dente na própria sessão em que o preparo da
cavidade foi executado. Caso ocorra o descumprimento de metas, o profissional é advertido por escrito.
A opinião prevalecente, entre os profissionais da área odontológica do SESI/SC, é a de que os
equipamentos disponíveis têm um bom padrão e oferecem condições de trabalho adequadas.
Conclusivamente, a equipe de auditoria confirma a boa impressão causada pelo setor,
destacando a sua importância, visto que, além de ser a atividade que mais recursos emprega, dentre as atuações
sociais do SESI/SC, atende a uma necessidade da população que, em via de regra, recebe pouca atenção por
parte das autoridades governamentais.
A ação do SESI na odontologia concorre para suprir a carência existente na área de saúde. A
elevada demanda por serviços odontológicos, observada nas visitas aos Centros de Atividades, reforça esta
verificação.

•

Finalmente, é firmada a compreensão de que a ênfase na ação preventiva é uma iniciativa de
impacto extremamente positiva num país cuja população recorre a consultório, na maioria das vezes, apenas
para extrair dentes.
2) Medicina e enfermagem
A atividade em medicina é absolutamente incipiente no SESI/SC, não merecendo nenhum
89
destaque. As ações na área de enfermagem se concentram em serviços de promoção da saúde da mulher, que
são prestados apenas em alguns CAT's, principalmente através de atividades educativas.
Alguns CAT's possuem ainda unidades móveis ginecológicas para coleta de material na empresa
90.
(São Bento do Sul, Tubarão, São José, Jaraguá do Sul e Joinville). Em Blumenau está instalado um laboratório
de citopatologia, para exame de material ginecológico. Observe-se que o programa de medicina e enfermagem
não é uma prioridade para o DN, conforme indica seu Plano Plurianual Nacional.
Ações nas áreas de enfermagem

e

Atividades
Enfermagem - atendimentos
Ação médica - atendimentos
Medicina/Enfermaeem - Pessoas atingidas
12 . \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doe
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o
(*) Até 1995 o SESI/SC lançava, indevidamente, procedimentos de enfermagem ligados à saúde da mulher, tais como o preventivo
de câncer, planejamento familiar, e ações médicas, dando a falsa noção de que o atendimento por parte de médicos do SESI/SC tinha
alguma relevância. A partir de 1996 corrigiram tal impropriedade, passando a computar os procedimentos que anteriormente eram
lançados em "ação médica" como "ações de enfermagem".

Saúde Ocupacional
O Departamento Regional/SC, por meio de um Núcleo de Saúde Ocupacional, efetua, em
91.
âmbito estadual: a) avaliação de riscos ambientais; b) análise ergonômica do ambiente de trabalho (NR-17 da
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/Ministério do Trabalho - MTb/SSST); c) laudos periciais de
insalubridade e periculosidade (NR-15 e 16 - MTb/SSST); d) audiometrias industriais; e) programa de
prevenção de riscos ambientais - PPRA (NR-9 - MTb/SSST); O programa de controle médico de saúde
ocupacional - PCMSO (NR-7 - MTb/SSST), incluindo exames médicos admissionais periódicos, troca de
função, retorno ao trabalho, demissionais e assessoria periódica.
11!

Alguns Centros de Atividades têm profissionais próprios ou provenientes de convênios, para
92.
a prestação dos serviços solicitados com mais freqüência (exames médicos admissionais, periódicos, por
ocasião de troca de função, de retorno ao trabalho e demissionais, além de exames audiométricos e de senso
visual). Nos locais onde a demanda não se apresenta estável, opta-se pela modalidade de convênios.
Serviços Educacionais - Ações na Área de Educação
a) Pré-escola e creche
As ações atinentes à pré-escola, promovidas pelo DR/SC, estão inseridas no Programa de
Desenvolvimento - PDI. O trabalho é desenvolvido em todos os CAT's, sendo atendidos, atualmente, 34 (trinta
e quatro) municípios.
As turmas são próprias do SESI (o qual fornece os profissionais, o material didático e a
merenda) ou constituídas por meio de convênio com a prefeitura local ou a empresa interessada (casos em que
o SESI, normalmente, participa com alguns, ou todos, dos seguintes insumos: material didático, merenda e
supervisão). Existem turmas em tempo parcial e em tempo integral. Cada turma tem de 20 a 30 crianças.
A Divisão de Desenvolvimento Social, com vistas à racionalização dos gastos e reavaliação das
receitas do PDI, empreendeu, no curso do exercício de 1996, as seguintes medidas:
criou uma tabela de mensalidades por faixa salarial (o valor-base toma como referência o
custo real por criança);
promoveu a concentração das turmas num mesmo local, para diminuir as despesas
administrativas;
aluno,

estabeleceu a meta de, um mínimo, 25 crianças por turma, visando a redução do custo por
implantou um sistema de cobrança bancária das mensalidades para garantir um melhor

controle e evitar a inadimplência;
estabeleceu um cota mínima de vagas para os filhos de trabalhadores da indústria (30%),
O providenciou a sistematização do currículo escolar,
instituiu 7 turmas de educação infantil em período integral, e
centralizou a compra de material didático, no intuito de obter economia de escala e a
favorecer a consecução de padrão de qualidade comum a todas as regiões do estado.
96

Nos centros de atividades visitados, foram feitas as seguintes observações
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existe uma demanda não atendida por turmas de tempo integral, principalmente em locais
onde as empresas empregam grande contigente de mulheres trabalhadoras;
apesar do pequeno valor cobrado para os trabalhadores de baixa renda, a representatividade
da cobrança no salário dos interessados é expressiva, comportando assinalar que se o serviço fosse gratuito
para esta classe a demanda geral seria bem maior;
o material didático, comprado de maneira centralizada, foi distribuído a todos os CAT's
visitados. A maioria das opiniões recolhidas junto aos professores foi favorável à qualidade.
A compreensão da equipe, no tocante ao desempenho do Programa de Desenvolvimento
Infantil, em nível dos CAT's, foi bastante positiva, quer quanto às instalações, limpeza, supervisão, aparência
das crianças, alimentação e qualidade do material didático. É consignado, ainda, que a pré-escola do SESI é
tida no Estado de Santa Catarina como referência de padrão de qualidade para outras instituições, sejam
particulares ou públicas.
O DR/SC não executa nenhuma atividade relativa a este programa. Apesar disso, seu relatório
de execução orçamentária de 1996 informa que o SESI/SC gastou R$ 1.110.143,13 nesta atividade educativa.
Aparenta existir equívoco quanto a esse aspecto, pois, na verdade, tais valores se referem ao subprograma
"Administração Geral" do programa "Educação". Igual anomalia ocorreu nos Relatórios de 1994 (R$
842.094,39) e 1995 (R$ 1.195.342,01).
b) Ensino Supletivo
Para atuar na escolarização de adultos que não concluíram tal etapa na idade própria, a direção
do DR/SC, objetivando não aumentar o seu quadro de pessoal, optou pela instituição de uma fundação para
ministrar o Curso Supletivo de Ensino Fundamental - 5' a 8 séries e o Curso Supletivo de Ensino Médio e
Educação Geral.
A Fundação Catarinense de Educação na Empresa foi instituída em 28 de abril de 1995 e
recebeu autorização do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina para funcionamento em 04 de
fevereiro de 1997. Seu funcionamento tem diversas peculiaridades.

•

seu corpo docente não é próprio, mas será contratado de uma cooperativa de professores
criada especialmente para atendê-la Desta forma, procura-se evitar vínculos empregatícios, tornando o quadro
mais flexível à demanda;
a metodologia de ensino privilegia o enfoque individualizado/particularizado, valendo-se
do sistema de módulos. As disciplinas do Núcleo Comum e as do art. 7° da Lei n° 5.692/71, são ministradas
em módulos, cada módulo correspondendo a uma apostila;
as atividades educacionais utilizam, além das instalações/salas nos Centros de Atividades
do DR/SC e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR/SC, as dependências das empresas
a serem conveniadas (neste último caso, os professores atenderão durante o horário do expediente, orientando
individualmente os alunos que poderão marcar um horário durante ou após o trabalho para consultá-los); e
serão oferecidas classes de nivelamento para os alunos que apresentarem defasagem nos
conteúdos sistematizados das séries iniciais (1" à 4' série) do ensino fundamental.
5) Ações na área de lazer
101.

•

Foram enfocadas, neste tópico, as seguintes atividades:

lazer fisico-esportivo: compreende as ações que visam ao aprimoramento fisico, incluindo
atividades de recreação, iniciação e prática esportiva;
lazer artístico: engloba as ações destinadas a desenvolver habilidades artísticas;
lazer social: abrange as ações que visam promover a interação social por meio de atividades
14 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doe
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de cunho lúdico, comemorativo, ecológico e outros
A promoção das atividades afins está a cargo da Divisão de Desenvolvimento Social e da
102
Assessoria de Projetos Especiais, cabendo à segunda proceder estudos e implementar novas atividades
buscando possibilidades inovadoras de atuação
a) Lazer físico-esportivo
As instalações esportivas dos Centros de Atividades ficam à disposição dos trabalhadores e de
103
seus dependentes, mediante taxas de manutenção.
Fora o aluguel, os CAT's promovem eventos, tais como campeonatos de futebol de campo e
104.
de salão, de atletismo e de pesca. Eventos de porte maior são as Olimpíadas Regionais e a Olimpíada Estadual,
que ocorrem todo ano.
Em relação aos Centros de Atividades visitados, que dispunham de instalações esportivas, foram
105
feitas as seguintes observações:
a) a demanda é grande no período noturno, após o expediente da maioria das empresas.
Durante a manhã e a tarde, as instalações ficam ociosas ou são utilizadas pelos dependentes dos industriários;
e

b) o Centro Esportivo de Joaçaba encontra-se numa localização que dificulta sua utilização
pela clientela, pois está afastado da região povoada da cidade, no topo de um morro, cuja estrada de acesso
(em torno de 2km) não é servida por linhas regulares de ônibus.
As visistas feitas aos centros esportivos de Joinville, São Bento do Sul e às instalações
106
esportivas do CAT de Videira causaram, de um modo geral, boa impressão à equipe. As construções
mostram-se adequadas e as instalações achavam-se limpas e organizadas, à disposição do seu público-alvo
b) Lazer artístico e cultural
As atividades nessas áreas se concentram na promoção de eventos. Na parte artística, o maior
atrativo é o Festival Estadual da Canção Sesiana. Em Joaçaba, o CAT mantém um coral.
Os Centros de atividades promovem diversas atividades culturais ao longo do ano, tais como
gincanas, caminhadas, passeios ciclísticos, comemorações de datas festivas e colônia de férias.
Todos os eventos artísticos e culturais são realizados buscando receita em patrocínios e taxas
109
de inscrição. A orientação dada aos coordenadores é procurar custear toda a atividade desta forma.
6) Ações na área de cooperação e assistência
O programa "cooperação e assistência", previsto na classificação programática, é definido
110
como o conjunto de ações destinadas ao cumprimento de encargos institucionais, bem como à prestação de
assistência econômica-financeira, alimentar e jurídica. É neste programa que o DR/SC incluiu as atividades
comerciais de Supermercado, Farmácia e Serviços de Alimentação (cozinhas industriais).
A área de cooperação e assistência é responsável pela maior parte do movimento de recursos,
1 11
tendo respondido, em 1996, por 85,1% da composição da receita do Departamento Regional.
a) Supermercados
15 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1995\65013897.doc
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A rede de supermercados do SESI/SC era o maior setor da entidade até o exercício de 1996,
112.
tanto em termos de recursos financeiros movimentados, como em emprego de pessoal. Seu faturamento em
1996 atingiu o montante de R$ 131.150.134,00, equivalente a 54% do total das receitas do SESI/SC. Com
um quadro de pessoal de cerca de 800 funcionários, a rede dispunha no final do referido exercício de 26
supermercados distribuídos pelo estado.
A atuação nesse setor data da década de 40, período de pós-guerra, com o objetivo de
113.
proporcionar às regiões industriais, onde não havia interesse econômico privado, um serviço de abastecimento
regular. Nessas áreas a rede SESI passou a atuar como agente regulador de preços, evitando a exploração dos
industriários. Ao longo do tempo sofreu um processo de crescimento acelerado, transformandos-e numa
grande rede de supermercados, com abrangência estadual.
Quando dos trabalhos de auditoria o SESI/SC tinha por intenção vender toda rede de
114.
supermercados, tendo em vista, entre outros motivos, os seguintes:
com a chegada das grandes redes de supermercados aos locais em que tem atuação, e diante
da razoabilidade dos preços das mercadorias sendo assegurada pela forte concorrência no setor, houve a perda
do objetivo social de assistência até então inerente ao negócio; e
o risco atrelado à atividade e os grandes investimentos que seriam necessários para
competir com a concorrência tornaram desinteressante a manutenção da rede.
Consta esclarecimento no sentido de que o que está sendo vendido são fundamentalmente os
115.
equipamentos, considerando que os prédios que não são próprios terão seus contratos rescindidos e os
próprios serão alugados, preferencialmente para os licitantes compradores dos equipamentos. As receitas
resultantes do aluguel destas lojas e do depósito central serão empregadas, de acordo com o Superintendente
Regional, na área social da entidade.
b) Farmácias
A rede de farmácias do SESI/SC contava em abril de 1997 com 59 unidades espalhadas pelo
116.
Estado. À época da auditoria, representava a maior rede de farmácias naquela Unidade da Federação, a qual
não possui grandes redes, à exceção da Drogaria Catarinense, segunda colocada no mercado estadual.
A rede de farmácias do SESI em Santa Catarina possui convênios com mais de 800 empresas,
117.
permitindo sejam descontadas as compras dos funcionários em folha de pagamento, além de servir de
referência de preços para o mercado catarinense.
O DR/SC decidiu direcionar seus investimentos para esta área, dada a maior facilidade de
118.
instalação e manutenção, bem como a possibilidade de remanejamento de unidades, envolvendo menor risco,
em razão do pequenho tamanho de cada farmácia. Além disso, considerou o bom desempenho no resultado
líquido, comparativamente aos supermercados (6,08% das farmácias e 0,91% dos supermercados, resultado
líquido/vendas em 1996).
Como decorrência da nova política de investimento estava sendo empreendida, à época da
119
inspeção, a informatização de todas as unidades e a implantação de duas farmácias 24 horas.

c) Serviços de alimentação

•

O SESI/DR/SC também atua na área de cozinha industrial, uma terceirização do serviço de
120.
refeições das empresas Seu modelo inicial foi construir grandes cozinhas centrais onde as refeições são
preparadas e distribuídas para as empresas clientes do serviço
16 . \\min-Inu_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc
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No início, foram construídas cozinhas centrais em Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, São
Bento do Sul e Criciúma. Posteriormente, devido à concorrência no mercado e à perda da qualidade
decorrente do transporte do alimento já preparado, o modelo foi alterado para a instalação de cozinha na
empresa, em espaço cedido pela própria empresa, para efeito de preparo das refeições no local.
121

Cada cozinha tem clientela fixa, o risco inerente à atividade é baixo e o retorno é suficiente para
122.
manter o negócio. O número de refeições anuais servidos pelas cozinhas industriais do SESI/SC, no período
1994/96, pode ser visualizado no quadro adiante.
Exercício
1994
1995
1996

Refeições
8295.195
11.272.015
8.641.760

6. Gerenciamento
A equipe verificou, junto ao ente auditado, a preocupação em melhorar a qualidade da
123
administração. Concorreram para a fundamentação do citado raciocínio, entre outras, as seguintes iniciativas .
implantação do sistema de contabilidade financeira informatizado - CAFIN em todos os
Centros de Atividades, o que permitirá o controle da gestão financeira, em nível de CAT, quase concomitante,
estabelecimento de critérios para efeito de seleção de funcionários aptos a exercer a função
de Coordenador de Centro de Atividades - CAT,
estruturação e implementação de um Sistema de Indicadores Gerenciais, com o objetivo
de favorecer um melhor acompanhamento das ações das diversas unidades de trabalho do SESI em SC, no
que se refere à qualidade e à produtividade;
reestruturação do quadro de pessoal,
contratação de empresa especializada com vistas à realização de estudo voltado para a
definição de diretrizes para o desenvolvimento de recursos humanos, e
extinção do critério de promoção automática por tempo de serviço, com vistas à
implementação de nova metodologia de avaliação de desempenho, capaz de acompanhar o rendimento do
trabalho, individualmente e por equipe, nos diversos setores do DR/SC, servindo de base à promoção por
mérito.
No que se refere à área comercial, ante o fato de, à época dos trabalhos, encontrar-se em curso
124
a desativação do serviço de abastecimento, a análise correspondente resultou prejudicada.
125
saber

Todavia, foram observadas algumas iniciativas tendentes à modernização da administração, a

a Assessoria de Qualidade e O & M começou a realizar um projeto de qualidade total, no
intuito de obter o certificado ISO 9002 para duas farmácias e duas cozinhas industriais; e
toda a rede de farmácias foi informatizada.
Quanto à interrelação entre as áreas comercial e social, o grupo auditor assinala não ter
encontrado, na prática, vinculação do repasse do lucro liquido dos supermercados, farmácias e cozinhas
industriais destinado ao Programa de Desenvolvimento Infantil - PDI.

•

Por ocasião dos trabalhos, o setor de farmácias empreendeu um repasse de 10% do seu lucro
líquido, os outros setores repassaram mensalmente valores fixos, quais sejam: R$ 30.000,00 o de
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supermercado e R$ 10.000,00 o de cozinhas industriais.
Verificou-se que o Departamento Regional desconhece os recursos que são destinados
mensalmente à pré-escola provindos da Divisão Comercial. Para a Divisão Financeira estes valores são
simplesmente tratados como mais uma fonte de recursos de toda a área social, sem nenhum tipo de vinculação.
Os responsáveis pela fiscalização deixam assente a necessidade de o Departamento Regional garantir a efetiva
aplicação no programa beneficiado dos montantes repassados.
Foi consignada, no Relatório de Auditoria, a preocupação com as elevadas cifras gastas em
propaganda e publicadadde por parte do SESI/SC.

•

Os quadros, a seguir apresentados, demonstram: a) a relevância dos gastos com "propaganda
b)
e publicidade" frente ao total das receitas arrecadadas compulsoriamente pelo SESI/SC - Quadro n°
; c) os gastos com propaganda e
a distribuição das despesas nas áreas de cunho social - Quadro n°
publicidade comparado com os gastos em Educação e Saúde.
Depreende-se, dos dados precedentes, que os gastos com propaganda e publicidade são
representativos em relação à receita de arrecadação compulsória da Entidade e bastantes siginificativos quando
cotejados com os valores anuais despendendidos nas áreas de Educação e Saúde.
Diante da situação encontrada, a equipe de auditoria entendeu que não são justificáveis gastos
tão elevados em propaganda e publicidade por parte do SESI/SC, os quais mostram-se incompatíveis com os
objetivos e finalidades para os quais a entidade foi criada. Para tanto, fundamenta-se nas disposições dos
artigos 4 0 e 5° do Regimento do SESI/SC, bem como na proibição contida no art. 54 da referida Norma, que
veda a aplicação de qualquer recurso senão em prol das finalidades da instituição, de seus beneficiários ou de
seus servidores.
7. Irregularidades verificadas - aspectos enfocados sob a ótica da legalidade
A partir deste estágio, o trabalho de auditoria dirige atenção para uma série de ocorrências
133 .
associadas a despesas, entendidas indevidas, processadas à conta de:
a) propaganda e publicidade - irregularidade na contratação de serviços voltados para a
criação e produção de vídeos institucionais, pagamentos de despesas de propaganda e publicidade à agência
EXA sem a devida certificação de recebimento dos produtos e/ou serviços prestados, disfunções na
contratação de serviços para a produção e publicação da revista SESINHO e contratação da agência de
propaganda e publicidade sem licitação; e
b) gastos com o condomínio - verificação de diversos gastos de elevada monta, os quais não
são passíveis de enquadramento como despesas do edificio e tampouco de estabelecer correspondência com
as possibilidades de gastos previstas no Regulamento do SESI. Dada a materialidade do assunto, esta questão
foi objeto da Representação autuada sob o n° TC-650.071/97-2, para exame em separado.
Foram questionadas, ainda, as práticas alusivas à cessão irregular de pessoal e ao desvio de
134.
função, além de pagamentos de despesas de interesse da Associação dos Funcionários do Sistema FIESC.
8. Desdobramentos processuais
O Relatório de Auditoria Operacional, a título de conclusão, propôs fosse promovida a
135.
audiência-prévia do Sr. Osvaldo Moreira Douat, Diretor do Departamento Regional do SESI/SC, a respeito
das práticas entendidas irregulares, consideradas infringentes à normas de licitação, ao Estatuto do SESI, aos
princípios norteadores da Administração Pública Federal, à Lei n° 4.320/64, a boa técnica de administração
18 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doe
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de pessoal e à adequada orientação gerencial.
O Sr. Diretor de Divisão, ao concordar em linhas gerais, compreendeu conveniente chamar aos
autos, além do Diretor-Regional, o Superintendente do SESI/DR/SC, contando, para tanto, com a anuência
do Sr. Secretário de Controle Externo (fls. 42/46 e 47).
Instados a se defenderem (fls. 48/53 e 54/59), os Srs. Sérgio Uchôa Rezende, Superintendente
do SESI/DR/SC, e Osvaldo Moreira Douat, Diretor Regional do SESI/DR/SC, apresentaram o arrazoado de
fls. 60/73 do TC-650.138/97-0, acompanhado de anexos numerados de 01 a 14 (fls. 01/36, vol. VI e vols. VII
e VIII).
A análise das razões de justificativa está contemplada às fls. 82/126, quando a instrução, com
o aval do escalão dirigente (fl. 127), sugere, entre outras medidas, a transformação do processo em tomada
de contas especial e a citação dos responsáveis, para que ofereçam defesa ou procedam ao recolhimento dos
valores especificados, os quais decorrem de práticas questionadas em relação à preparação de VT's de
propaganda institucional e à confecção da revista do SESINHO.
Posteriormente, veio ao processo a procuração de fl. 129, elaborada pelo Sr. Sérgio Uchôa
Rezende, habilitando a pessoa indicada a requerer vista do processo e a obter as cópias compreendidas
necessárias.
Fornecidas as peças processuais solicitadas (fl. 133), este Relator determinou a aposição da
chancela de sigiloso aos autos (fl. 134) e determinou a juntada dos elementos de fls. 135/161, apresentados
pelos responsáveis anteriormente nominados, como complementação de defesa.
B. Departamento Regional de São Paulo
O Relatório pertinente integra o TC-700.199/97-7. Os principais aspectos relacionados à
fiscalização e ao tratamento dispensado ao processo até o momento passam a ser situados doravante.
1. Introdução
A execução dos trabalhos de campo compreendeu duas etapas. A primeira, na sede da Entidade,
142.
teve o propósito de verificar a atuação das áreas fins, recursos humanos, financeiros, materiais e jurídica,
atendo-se à análise documental e a entrevistas com a diretoria. A segunda etapa, por amostragem, envolveu
visitas a Centros de Atividades localizados na capital, grande São Paulo e interior do Estado.
Nos Centros de Atividades - CATs foram realizadas entrevistas com os responsáveis dos
143.
diversos departamentos e também com os beneficiários dos serviços do SESI, a fim de se obter subsídios para
avaliação dos aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços oferecidos.
2. Recursos humanos
Segundo levantamento processado em 17.03.97, o Departamento Regional do SESI/SP contava
144.
com 13.509 empregados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
145.

Na época, encontravam-se assim distribuídos:
1.622 funcionários no Edificio Sede e no Centro Administrativo Anhanguera/SP; e
11.887 nos Centros de Atividades (capital e interior do estado).

A Divisão de Recursos Humanos é composta, em termos administrativo, pela sede e pelos
146.
órgãos regionais (em n° de 15 no estado). A sede gerencia de forma centralizada o controle de frequência,
19
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pagamento de empregados, beneficios e treinamento. Atua de fato como centro das decisões, tanto das
importantes, como daquelas de menor expressão material.
Quanto aos órgãos regionais, os quais possuem função bastante restritiva, cabe exercer o
caráter de simples mediador de informações.
A equipe de auditoria compreendeu que a excessiva burocracia é um dos principais entraves
à economia, eficiência e eficácia da Entidade na busca de seus objetivos institucionais, reclamando urgente
racionalização de procedimentos de controle.
As contratações de pessoal são realizadas mediante processo seletivo simplificado. De acordo
149
com a Ordem de Serviço n° 02/95, os servidores do quadro terão prioridade na ocupação de vagas a que
previamente se habilitarem, mediante remoção para cargo ou função mais compatível com suas qualificações
profissionais, excetuando-se o preenchimento dos cargos de confiança, os quais são de indicação exclusiva
do Diretor Regional.
Utiliza-se a via de recrutamento externo quando não há candidato disponível ao cargo ofertado
150
dentre aqueles que integram o seu quadro funcional.
O encerramento das atividades de 121 postos de abastecimento, cuja efetivação ocorreu em
janeiro de 1997, resultou na dispensa de 1.040 empregados. Tal decisão, motivada por reiterados prejuízos
gerados pelos supermercados de sua rede, levou a direção da Entidade a extinguir a Divisão de Abastecimento
- DAB e o respectivo setor financeiro.
. Dispõe o Relatório que, com a implantação da informática, a tendência natural é a de ocorrer
a diminuição do número de empregados, notadamente daqueles que se dedicam à realização de operações
repetitivas
São apontados alguns entraves à melhoria no gerenciamento dos recursos humanos no âmbito
do SESI/DR/SP, a saber. elevado n° de funcionários no controle da frequência de pessoal; falta de utilização
de meios informatizados; excessiva burocracia; alta centralização do poder de decisão e multiplicidade de
setores.
Em relação ao estado de desmotivação do corpo técnico, um dos fatores que tem concorrido
para tal situação é a ausência de algum instrumento de avaliação de desempenho dos funcionários. Dá-se
destaque ao fato de a avaliação das atividades desenvolvidas pelos professores estar afeta aos orientadores
pedagógicos, contudo não se processa por meio de instrumentos formais.
Todavia, reconhece a equipe de fiscalização que a avaliação de desempenho por si só não basta,
há que se estabelecer programa de treinamento e capacitação profissional, sob pena de que a eventual
implementação da sistemática de avaliação de desempenho não redunde apenas em maior burocracia.
Com exceção da Divisão de Educação Básica - DEB e dá Divisão de Alimentação - DAL, que
oferecem cursos de reciclagem profissional periódicos, verifica-se inexistir investimento regular em uma
política de reciclagem. O quadro técnico mantém-se atualizado, em certos casos, por iniciativa particular,
valendo-se de recursos próprios.
No que se refere à existência de um Plano de Cargos e Salários, o SESUDR/SP não dispunha,
quando da realização da auditoria, do aludido instrumento. Mantinha, tão-somente, uma relação de cargos e
seus respectivos requisitos para efeito de preenchimento (nível de escolaridade e experiência profissional).
Ao ser examinada a tabela de salários do Departamento Regional/SP, comparativamente ao
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quadro de salários publicados na imprensa, ficou demonstrado que os níveis salariais praticados na instituição
mostravam-se compatíveis com os observados no mercado.
Contudo foi assinalado o fato de existir dificuldade para o preenchimento de cargos vagos,
159
notadamente na área médica, na qual a exigência de assinar ponto desanima eventuais candidatos, em que pese
o salário gravitar em torno de R$ 1.200,00 por um contrato de 20 horas semanais
3. Recursos materiais
A estrutura fisica do Departamento Regional/SP, à época da inspeção, estava assim
160
dimensionada: 01 Centro Administrativo, com sede na capital do Estado; 50 Centros de Atividades - CAT's
distribuídos em todo o Estado; e Unidades Operacionais - UOP's.

•

O material necessário para o desenvolvimento das atividades da Instituição fica depositado em
um almoxarifado central (SP), de onde é distribuído para todo o Estado. Os mecanismos de controle, aferidos
por amostragem, foram considerados satisfatórios.
Entendeu a Equipe de Auditoria que o modelo de almoxarifado centralizado apresenta tanto
aspectos positivos como negativos. No primeiro caso, pode ser vislumbrada a diminuição dos custos de
aquisição (compras de grandes lotes), do custo administrativo associado à feitura do pedido de compras e a
do custo financeiro (necessidade de menor quantidade de estoque).
No campo das desvantagens, ressaltam-se os dispêndios com transporte e manutenção de
veículos e o maior prazo decorrido entre a percepção da necessidade do material/equipamento e a efetiva
disponibilidade do produto no setor solicitante.
No que concerne ao controle dos bens patrimoniais, os testes realizados por amostragem
demonstraram que os procedimentos praticados oferecem confiança, não tendo sido observadas anomalias ou
falhas relevantes que pudessem comprometer a segurança.
Quanto à frota de veículos do Regional, o Relatório aponta que não existem estudos para
dimensioná-la em consonância com a demanda efetiva, assim como minimizar os custos e o tempo requerido
no uso dos veículos.
O DR/SP compartilha com a FIESP e o ClESP a garagem do Edificio Sede na Avenida Paulista,
166
realizando a locação de seus veículos para estas Entidades. A prática sugere, no entender da Unidade
Técnica/TCU, a utilização de veículos para atividades estranhas às funções do ente jurisdicionado.
4. Recursos financeiros
No exercício de 1996, o SESI/DR/SP contou com um orçamento total de R$ 589.629.666,00,
assim desdobrado:

4IW

Receita Prevista
Receita Arrecadada
Receita a menor

R$ 589.629.666,00
R$ 470.362.523,00
R$ 119.267.143,00

Despesa Fixada
Despesa Realizada
Despesa a menor

R$ 589.628.666,00
R$ 501.949.725,00
R$ 87.678.941,00

A Receita Arrecadada ficou aquém do previsto , sendo que, do confronto desta com a Despesa
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Realizada, obtem-se um déficit de R$ 31.588.202,00. No exercício de 1995 o déficit em questão foi de
R$ 11.897.031,00.
A receita total do SESI/SP em 1996 (R$ 470,3 milhões) fica reduzida para R$ 351,7 milhões,
se forem deduzidas as receitas provenientes dos postos de abastecimentos (atividade que não teve mais
continuidade a partir do exercício de 1997).
Considerando o segundo valor (qual seja: excluindo-se as receitas geradas pelos
supermercados), tem-se que 82,7% derivam de contribuição compulsória das indústrias e 11,3% provêm dos
serviços prestados nas atividades fim (R$ 290,8 milhões e R$ 39,7 milhões, respectivamente).
As receitas de contribuições mencionadas decorrem da participação do SESI no valor
arrecadado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, relativo às contribuições efetuadas pelas
empresas das categorias econômicas da indústria, comunicações e da pesca, as quais podem optar por recolher
diretamente ao SESI
Tendo como base que as despesas totais do SESI/SP, no exercício de 1996, atingiram o
montante de R$ 363,5 milhões (já descontados os R$ 138,4 milhões das despesas dos postos de
abastecimento), podemos avaliar que os usuários do sistema em SP participam com 10,8% dos custos.
Cogitava-se, quando da auditoria, aumentar o valor das taxas cobradas pelos usuários, de modo
a suportar 25% dos custos da entidade.
Alerta o grupo auditor que, para realizar tal intento, há a necessidade de aumentar em média
150% os preços cobrados, o que poderá acarretar uma mudança no perfil dos usuários, impedindo a
participação do contingente de menor renda.
Da receita total de 1996, destaca-se que a quantia de R$ 1,2 milhões está associada a rubrica
aluguéis, demonstrando pouca expressividade diante do acervo de bens patrimoniais pertencentes à Instituição.
No tocante às despesas processadas no exercício de 1996, a administração central demandou
gastos no total de R$ 78,1 milhões (o equivalente a 27% das despesas correntes), os quais acrescidos aos
custos administrativos das áreas finalísticas (Serviço Social, Educação, Saúde, Lazer e Alimentação) atingem
a cifra de R$ 110,5 milhões (qual seja: 38,4% das despesas de custeio).
Registra-se, por oportuno, que algumas áreas de atuação do SESI despenderam recursos de
pequena monta na atividade fim, como, por exemplo, a área de odontologia, cujos gastos diretos de R$ 9,9
milhões representaram apenas 3,4% das despesas de custeio.
Do valor líquido das arrecadações destinadas ao Regional, são pagas taxas de subvenções à
FIESP, cuja base de cálculo é o valor total das arrecadações antes do desconto de 25% referente ao repasse
ao Departamento Nacional do SESI.
Do citado montante, são deduzidas as despesas de taxa de administração devida ao INSS (1%
até outubro de 1996 e 3,5% a partir de novembro de 1996), bem como as reversões de contribução às
indústrias que optam pelo recolhimento direto ao SESI.

•

Tal grupo de despesas pesa na estrutura orçamentárias do SESI/SP. Em 1996, foram
transferidos R$ 47,3 milhões, dos quais R$ 25,9 milhões à FIESP, a título de taxa de administração, e R$ 20,8
milhões a empresas privadas, por conta do desconto por arrecadação direta.
A obrigatoriedade legal de transferência de recursos à FIESP existe desde a criação do
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SESP/SP, quando este não contava ainda com a sua estrutura administrativa.
É dado destaque ao fato de não se observar algum tipo de contrapartida da FIESP com relação
aos recursos recebidos do SESI/DR/SP, que, na realidade, responde por todos os custos administrativos. Há
de se destacar que o orçamento da FIESP provém, quase que totalmente, dos recursos transferidos do SESI
e do SENAI.
No campo dos investimentos, o Relatório de Auditoria Operacional dá ênfase ao esgotamento
da capacidade de investimento da Instituição. Para efeito ilustrativo, assinala que, no exercício de 1996, o
SESI/DR/SP investiu o equivalente a 4,1% das despesas totais, sendo que para o ano de 1997 estavam
previstos investimentos corresondentes a 3,8% da totalidade de despesas previstas.
Do montante de R$ 20,5 milhões investidos em 1996, a quantia de R$ 5,7 milhões foi utilizada
184
na aquisição de equipamentos e a cifra de R$ 14,8 milhões em obras e instalações.
5. Produto: serviços oferecidos
O tópico em referência está orientado para o exame dos aspectos associados à atividade fim
185
desenvolvida pelo Regional de São Paulo. Abrange, assim, questões quantitativas e qualitativas, bem como
o impacto incidente sobre a atuação operacional do ente jurisdicionado.
A análise está desdobrada em nível de Divisão Técnica, tendo em vista a estrutura
compartimentalizada do Regional, o que faz com que as ações de cada Centro de Atividade e Unidade
Operacional fiquem atreladas às diretrizes da respectiva diretoria.
Antes, porém, serão consignados os comentários alusivos à situação encontrada nas unidades
visitadas no Estado, a saber: Centro de Atividades localizados nas cidades de Campinas, Santos, Cubatão,
Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Ribeirão Preto, Diadema, Santo André e São Paulo capital (bairros
do 'piranga e Vila Leopoldina).
Em relação à manutenção das instalações prediais, foi assinalada no Relatório de Auditoria a
188
preocupação do SESI/DR/SP com a diminuição e a racionalização dos custos. Os CATs implantados em
período próximo à data da fiscalização, em número de 15 (quinze), observaram um padrão definido,
denominado "projeto modular", como no caso do CAT José Roberto Magalhães Teixeira (município de
Diadema).
Segundo alegações da Divisão de Engenharia e Obras - DOB, os projetos modulares
189.
apresentam as vantagens de redução de custos de obra e dispensa de novos projetos quando da construção
de outras unidades, sendo necessárias apenas adaptações nas fundações. São identificadas ainda vantagens
operacionais, porquanto o referido projeto permite obter uniformizações das ações, oferecendo inegáveis
vantagens em termos de previsão mais precisa dos custos da obra e da manutenção, assim como possibilita
o correto dimensionamento do número de funcionários necessários ao funcionamento do Centro de Atividades
- CAT
.

Nos CATs antigos observou-se a prática de efetuar apenas a manutenção corretiva, o que
190
reflete em maiores custos operacionais.
A localização de diversos CATs fica condicionada à doação de terrenos pelas prefeituras, de
191.
modo que, em muitos casos, são construídas instalações em áreas periféricas, sem infra-estrutura e de dificil
acesso aos usuários. Pode-se inferir que o local da construção é determinante para a freqüência dos usuários.
192

Tal raciocínio se aplica aos CATs Décio de Paula Leite Novaes, no Município de Cubatão, e
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Morvan Dias de Figueredo, em Guarulhos, os quais estavam funcionando em condições precárias por ocasião
da auditoria De questionar, portanto, os altos investimentos para construção destas unidades, uma vez que,
naquela oportunidade, não haviam sido inauguradas oficialmente em função de pendências com as prefeituras
locais, que não haviam concluído as obras de infra-estrutura necessárias ao acesso dos usuários.
Compreende a equipe de auditoria que não basta haver a doação do terreno, mas,
principalmente, a realização de estudo de viabilidade aplicado à região. Pelo que foi levantado, a entidade não
tem por norma realizar estudos de viabilidade econômica para a construção dos CATs, o que representa um
óbice ao bom desempenho operacional, dado que existem investimentos na construção de CATs em locais
inacessíveis ao usuário, implicando no desperdício de recursos.
Os elementos colhidos sugerem, em relação ao CAT localizado em Cubatão, a existência de
capacidade ociosa no atendimento promovido pelas Unidades de Reabilitação, Medicina Preventiva e
Assistencial e Odontológica. Ademais, problemas de construção estavam a afetar a Divisão de Esporte e Lazer,
uma vez que 4 (quatro) piscinas tinham sido interditadas, ocasionando, como reflexo, a drástica redução do
n° de associados de 5.500 (em janeiro de 1996) para 2.400 após a interdição das piscinas.
Por outro lado, o CAT José Roberto Magalhães Teixeira, no Município de Diadema, situado
em área de alta concentração de população carente (cercado por uma favela), tem grande parte da parcela de
usuários constituída de pessoas da comunidade. Diante das poucas opções de lazer disponíveis na região e da
boa infra-estrutura oferecida pelas instalações, a unidade é bastante frequentada.
Já o CAT Roberto Simonsen, localizado no bairro do 'piranga, que era inicialmente um bairro
196
de feição industrial e hoje apresenta população basicamente de classe média, possui frequência restrita, à
exceção da área educacional, pois a região oferece farta opção de lazer e cursos por parte de outros
provedores
O CAT Theobaldo de Nigris, no Município de Santo André, por seu turno, está localizado em
197
região de fácil acesso (linhas de trens e ônibus), existindo, no entanto, dificuldade quanto à falta de segurança,
no período noturno, para que se possa a ele chegar. As instalações e equipamentos, modestos e antigos,
associados a ausência de divulgação dos serviços, limitam o número de usuários.

•

Em Campinas, foi assinalada a existência de um pequeno staff de odontólogos e médicos,
198.
comparativamente às instalações reservadas para esse fim, bem como a capacidade ociosa do laboratório, cuja
capacidade para 1.500 (mil e quinhentos) exames/mês só era utilizada em 1/3 do seu potencial.
Igual situação de ociosidade, na capacidade de atendimento médico e odontológico, foi
199
observado no CAT de Ribeirão Preto.
É de se registrar que o processo de informatização dos serviços nos Centros de Atividades, por
200
ocasião da Auditoria, estava em etapa inicial, ante a falta de equipamentos e treinamento de funcionários.
Apenas a Divisão de Educação Básica é que dispunha de um serviço informatizado (Sistema
201
de Administração Escolar - SISAE). Decorre, pois, que diversas tarefas que poderiam ser simplificadas, com
o devido uso da informática, demandavam mais tempo de realização e não alcançavam o nível de eficiência
desejável.
1) Divisão de Educação Básica - DEB
O SESI/DR/SP tem como área forte o setor educacional, sendo que em 1996 empreendeu
202.
gastos diretos de R$ 123,5 milhões, o equivalente a 58,8% das despesas alocadas na área fim. Nesse segmento,
20,5 milhões).
a ênfase ficou com o ensino fundamental, (R$ 76,7 milhões) seguido do ensino supletivo (R$
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A Divisão de Educação Básica tem por objetivo oferecer aos beneficiários (trabalhadores da
indústria e seus dependentes) formação escolar de nível infantil, 10 grau, supletivo de 1° e 2° graus e na
modalidade telecurso. Presta também serviços de creche e berçário.
SESI/DR/SP contava com 166.089 alunos matriculados em fevereiro de 1996, com a seguinte
distribuição:

Nántein de Alunos
Interior
Capital
8.196
635
109.104
16.932
15.241
7.839
5.839
2.303
138.380
27.709
:

Curso
Infantil
1° Grau
Suplência I e II
Telecurso 2.000

Total
8.831
126.036
23.080
8.142
166.089

Observa-se que a capital do Estado, embora seja a área mais industrializada, participa com
205
apenas 16,68% dos alunos matriculados No tocante à proporção de vagas entre beneficiários e não
beneficiários do Serviço Social da Indústria, a situação observada encontra-se estampada no quadro adiante.

Curso
Infantil
1° Grau
Suplência I e II

Beneficiário(%)
78,55
48,45
52,55

Não Beneficiário(%)
21,45
51,55
47,45

Por meio da Ordem de Serviço n° 04/94, de 29/09/94, ficou estabelecido que a reserva de vagas
206
deve ser realizada com prioridade para os beneficiários (trabalhadores da indústria), notadamente aqueles de
nível de renda mais baixo, como segue
filhos ou dependentes de beneficiários
filhos ou dependentes de funcionários do Sistema FIESP
comunidade
transferências internas
207

80%
15%
3%
2%

Quanto à variável renda, a pretensão de distribuição de vagas está assim disciplinada:
até 2 salários mínimos
entre 2 e 4 salários mínimos
acima de 4 salários mínimos

70%
20%
10%

Com tal balizamento, o Regional buscou dirimir antigas distorções no desenvolvimento de suas
atividades institucionais, uma vez que, por ser a demanda muito superior à oferta, não eram empregados
critérios objetivos para o preenchimento de vagas. Na atualidade, a prática adotada é a de realizar sorteio entre
os candidatos, os quais, no ano de 1996, foram 68.291 para 22.695 vagas.
A meta de que 80% do atendimento seja destinado aos beneficiários (trabalhadores da indústria
e seus dependentes), não havia sido alcançada quando da realização do trabaho de auditoria. A justificativa
é de que muitas escolas foram instaladas em áreas não industrializadas, não havendo, nessas localidades,
beneficiários em número suficiente para o preenchimento das vagas.
Na área de educação básica (1° grau) o SESI/DR/SP apresenta vantagens sobre a rede estadual
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de ensino, principalmente no aspecto disciplinar (inexistência de greves) e na rápida substituição de
professores. Vale lembrar que é o único caso no Regional em que a admissão independe de prévia aprovação
do Superintendente e do Diretor de Recursos Humanos.
A Entidade ministra outros cursos gratuitos (1° grau, supletivo e telecurso) e pagos (educação
211.
infantil). Nos casos em que a empresa solicita os cursos de supletivo e telecurso, esta reembolsa o SESI.
Existem estudos para cobrança do curso de 10 grau.
DR/SP atua em diversas localidades por intermédio de parcerias com prefeituras e outras
212
instituições, as quais cedem os prédios onde são instaladas as escolas e fornecem a merenda, ficando a cargo
do SESI disponibilizar os recursos humanos.
No exercício de 1997, a Entidade não obteve repasse dos recursós provenientes do Salário
Educação, pois o Fundo Nacional de Educação (FNDE) deixou de considerá-la habilitada. A atitude em
questão decorre da recusa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em fornecer a Certidão Negativa
de Débito (CND) ao SESUDR/SP, sob o pretexto de a Instituição não ter imunidade tributária em relação aos
recolhimentos exigidos pelo INCRA, FUNRURAL, SENAI e LBA.
O SESI assevera que, por ser entidade sem fins lucrativos, dedicada à assistência social, estaria
isento dessas contribuições. Por seu turno, o INSS argumenta que não se pode equiparar contribuições sociais
a tributos para efeito de isenção ou imunidade, beneficio este que só se aplica aos tributos, nos termos da
Constituição de 1988.
Em vários Estados decisões da Justiça Federal têm dado ganho de causa ao SESI. No Estado
de São Paulo, estava, à época da fiscalização, sendo aguardada uma decisão, de modo que o INSS permanecia
cobrando tais contribuições.
2) Divisão de Alimentação - DAL
No exercício de 1996 essa atividade gerou prejuízo de R$ 2,5 milhões, pois os custos diretos
foram de R$ 11,4 milhões e as receitas alcançaram o montante de R$ 8,9 milhões.

•

No citado ano, foram servidas 4.149.020 refeições, produzidas pelas cozinhas distritais, cozinha
escola e cozinha do hospital, atendendo 12.710 usuários, mais 176.601 refeições e merendas escolares nas
lanchonetes, para 1.033 pessoas.
Nova modalidade de prestação de serviço, implantada pela Divisão de Alimentação, prevê que
as refeições sejam preparadas pelos fimcionários do SESUSP nas próprias empresas, como meio de minimizar
custos
Diante do processo de mudanças operado na estrutura do parque industrial paulista, com a
219
conseqüente redução de empregos, a clientela da DAL vem diminuindo nos últimos anos, o que implica em
elevação do custo fixo por refeição. Como resultado, o quadro de funcionários foi reduzido de 386 pessoas,
em 1995, para 330 em 1996.
No tocante à política de preços, o objetivo declarado é o de conseguir o ressarcimento dos
220
custos e não a obtenção de lucro. Como citado anteriormente, a receita do exercício de 1996 totalizou 80,9%
das despesas efetuadas naquele período. Vale lembrar que no valor relativo às despesas incluem-se merendas
oferecidas gratuitamente aos escolares da DEB e subsídios às refeições dos funcionários
Consta, no Relatório de Auditoria, advertência no sentido de que a venda de refeições
221
embaladas a empresas poderia suscitar a pretensão de cobrança por parte do Fisco Estadual, a exemplo do que
ocorreu com as vendas efetuadas nos postos de abastecimento
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No Município de Santos, o restaurante foi apontado como deficitário. Segundo consta, as
222.
instalações e equipamentos foram dimensionados para uma demanda superior. Das 1.200 refeições diárias
servidas em 1995, no exercício seguinte o fornecimento caiu para a metade. Não havia distinção de preços para
beneficiários e não beneficiários
3) Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural - DDS

A Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural é fruto da fusão de três unidades, extintas a
223.
partir de dezembro de 1996 (Desenvolvimento Profissional, Difusão Cultural e Promoção Social). Engloba
quatro subdivisões: Controle e Planejamento, Projetos Culturais (núcleos de arte cênica, lazer musical e
bibliotecas), Cursos e Campanhas (segurança e saúde, educação familiar, costura, artesanato e terceira idade)
e Atividades Artísticas e Culturais (Teatro e Galeria de Arte na Av. Paulista).
No exercício de 1996, o Teatro Popular do SESI atraiu 202.872 espectadores (quatro peças
224.
teatrais e projeto "Terças Musicais"), enquanto a Galeria de Arte recebeu 93.248 visitantes. Os atores,
diretores e demais empregados têm sido contratados como celetistas.
As 39 bibliotecas possuem um acervo de 235.176 livros, sendo realizada em média 1.600
275.
consultas e 1.100 empréstimos mensais. As 18 caixas estantes, com acervo de 165.125 livros, atendem 630
empresas e emprestam 7.000 livros por mês.
Por falta de uma definição mais precisa da lei que instituiu o SESI, foram realizados cursos
226.
destinados às empresas industriais, como os relativo à segurança, qualidade e liderança. A partir de julho/97,
o SESI deixou de ministrar esses cursos, transferindo essa atribuição ao SENAI, devido a maior identificação
desse ente com os cursos profissionalizantes.
São ministrados nos Centros de Atividades cursos de Aprendizagem Doméstica (CAD) nas
227.
áreas de saúde, educação familiar, corte e costura, artesanato e terceira idade. Mantém-se ainda curso de corte
e costura fora da estrutura dos CATs. Grande parte dos interessados não é de trabalhadores da indústria e seus
dependentes.
Entende a equipe de auditoria que estas atividades fogem ao escopo de criação do SESI, muito
228.
embora sejam bastante valorizadas pela comunidade e autoridades municipais.
4) Divisão de Atendimento Médico - DAM

Consta do Relatório de Auditoria que a área de saúde do SESI/SP está passando por uma
229.
situação de subutilização, haja vista a expressiva quantidade de ambulatórios médicos e odontológicos com
longo período de inatividade.
No ano de 1996, as despesas diretas da área alcançaram R$ 48,7 milhões, dos quais algo em
230.
torno de R$ 10 milhões referem-se a encargos como SESIMED, o plano de saúde dos funcionários.
A DAM contempla em sua estrutura organizacional as Subdivisões de Reabilitação, Medicina
231.
Preventiva e Assistencial, Odontológica, Higiene e Segurança Industrial e Controle de Convênios. Conta com
1.350 funcionários, sendo 146 médicos, trabalhando em 14 ambulatórios, e 243 dentistas, lotados em 23
postos e 32 ambulatórios odontológicos.
Diante de nova diretriz interna do SESI/SP, a Subdivisão de Medicina Preventiva e Assistencial
232.
foi reestruturada, de modo a pautar suas ações, prioritariamente, para o campo preventivo, em lugar do
curativo.
A Subdivisão de Odontologia tem como orientação promover, proteger e recuperar a saúde
233.
bucal dos usuários do SESI, por meio de medidas preventivas e curativas, dirigidas aos 135.0000 escolares
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da Divisão de Educação Básica, aos beneficiários e seus dependentes, bem como à comunidade. O tratamento
odontológico engloba serviços de cirurgia, periodontia, radiografia e prótese.
Setor de Higiene e Segurança Industrial atua na área de Medicina do Trabalho, voltado à saúde
ocupacional, prestando serviços de avaliação ambiental, inspeção de segurança, exame médico admissionais,
exames médicos periódicos e especiais e exames médicos demissionais, para empresas ligadas ao SESI.
O Regional possui um Plano de Assistência Médica - SESIMED, gerido na forma de auto
gestão pela Subdivisão de Controle de Convênios, que atinge atualmente 45.000 usuários, dentre seus
funcionários e dependentes e empregados da FIESP,CIESP e IRS.
De acordo com dados estatísticos, a DAM efetuou, no ano de 1996, 1.338.152 atendimentos,
considerados os 1.012.686 procedimentos odontológicos realizados pela Subdivisão de Odontologia, que, por
sua vez, incluem as aplicações semestrais de flúor nos 135.000 escolares da DEB.
O total das receitas arrecadadas no ano de 1996, R$ 2.375.282,38 (dois milhões, trezentos e
setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), corresponde a somente 7,28% das
despesas realizadas nesta área de atendimento médico, as quais atingiram o valor total de R$ 32.605.955,58
(trinta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos).
Não obstante o quantum dos atendimentos prestados, foi verificada a existência de ociosidade
de recursos humanos e materiais alocados nas áreas médico e odontológica, o que foge à suposição natural
de que existiria elevada demanda para estes serviços, uma vez que o poder público enfrenta dificuldades nestas
áreas.
5) Divisão de Esporte e Lazer - DEL
A Divisão de Esporte e Lazer é constituída de uma Diretoria e quatro subdivisões, sendo três
239
operacionais e uma administrativa. Estas três subdivisões operacionais coordenam as atividades dos atuais 50
centros esportivos do SESI/SP, situados na Grande São Paulo e cidades do interior do Estado.
A coordenação de eventos e atividades esportivas fica a cargo da Subdivisão de Lazer Social,
240
geralmente em parceria com empresas e prefeituras municipais, para realização de torneios esportivos, provas
ciclísticas, festivais, etc.
A Subdivisão de Desportos de Competição coordena, basicamente, dois programas . o Atleta
241
do Futuro, dirigido às crianças e jovens até 15 anos, dependentes de beneficiários e da comunidade, e o de Alto
Nível, dirigido aos atletas maiores de 15 anos, que tenham se destacado em alguma modalidade esportiva.
Nesse programa, o SESI/SP, em parceria com empresas (patrocínio), procura atender às
necessidades básicas do atleta (alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica), assim
como promover a inscrição e acompanhamento dos atletas e equipes nas federações esportivas, e treinamentos
para competições regionais, estaduais e nacionais
A Subdivisão de Lazer Físico e Desportivo tem sob sua responsabilidade as competições
internas e em níveis regionais (jogos operários), cursos e aulas oferecidos nos centros esportivos e controle
das atividades e instalações relativas aos centros esportivos, que, normalmente, dispõem de piscinas, campo
de futebol, quadra poliesportiva e dependências próprias para a prática de outras atividades esportivas, como
cursos de defesa pessoal, musculação, etc.
Em razão de ter verificada a subutilização de dependências, o Regional, à época da auditoria,
estava procurando implementar um programa de terceirização, mediante a formalização de contrato, com o
objetivo de ceder as instalações para profissional devidamente capacitado, cobrando o percentual de 20%
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sobre os serviços prestados.
Os quadros seguintes retratam, respectivamente, o número médio de associados no ano de
245.
1996, por categoria, e o comparativo, no último triênio, do número de participantes nos Programas Esporte
e Lazer, por tipo de programa:

Média Mensal .

Categoria

49,69
21,30
26,39
2,62
100,00

108,979
46.716
57.878
5.753
219.326

Beneficiário
Comunitário
Isentos *
Militantes
Total
* Isentos - menores de 15 anos e aposentados
(D`

. 1' pO t. ie Programa
Cursos Formais
Cursos Informais
Cursos Terceirizados
Atleta do Futuro
Atleta de Alto Nível
Jogos e Competições
Jogos Desp. Operários
Lazer Social

19:

. 1995
,

1. 94 ''
6.771
18.205

4.294
16.288

8.432
328
702.448
128.699
12.285.188

7.552
258
279.643
144.745
8.390.901

661
9.605
545
5.113
208
197.207
144.474
5.477.399

Depreende-se do quadro anterior que o número de participantes nos eventos esportivos vem
diminuindo gradativamente ao longo dos exercícios considerados, implicando em uma capacidade ociosa da
ordem de 49% em relação ao melhor índice de atendimento obtido pela Divisão em anos anteriores.
A razão dessa queda está associada a vários fatores, sendo os principais: falta de divulgação
dos serviços oferecidos pelo SESI; crescente desemprego na área industrial; localização dos centros esportivos
nem sempre coincidente com a região do seu público alvo; correção das taxas e mensalidades ocorridas no ano
de 1996; e sazonalidade da freqüência dos associados (reduzida freqüência no inverno).
As receitas da Divisão de Esporte e Lazer são provenientes de taxas de inscrição de associados,
mensalidades e serviços (tais como cursos, aulas especiais e aluguel de dependências e quadras esportivas).
O total arrecadado em 1996 foi de R$ 2.378.076,45 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, setenta e seis
reais e quarenta e cinco centavos), enquanto a despesa total atingiu R$ 6.899.452,01 (seis milhões, oitocentos
e noventa e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e um centavo).
O total da receita no citado período correspondeu a 34,47% da despesa. Todavia, apesar de
ser um resultado desfavorável, representa uma melhoria comparativamente ao exercício de 1994 (Receita:
R$ 2.016.051,81 e Despesa: R$ 11.007.780,52). Tal fato encontra explicação no significativo aumento das
taxas e mensalidades, que variaram em índices superiores a 303%.

6. Óbices existentes para o cumprimento das metas
A equipe técnica, ao formular diagnóstico acerca dos fatores capazes de interferir no efetivo
alcance dos objetivos institucionais do SESI, Departamento Regional de São Paulo, conferiu ênfase às
seguintes questões de índole administrativa: concentração de poderes; excesso de níveis de autoridade;
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ausência de setor administrativo nos centros de atividades; e desproporção entre a participação financeira do
SESI/SP no convênio celebrado junto à FIESP, CIESP e SENAI, e as possíveis vantagens institucionais
obtidas pela entidade em decorrência de tal compromisso.
7. Denúncias
De conformidade com a Decisão n° 334/96-Plenário, proferida na Sessão de 05/06/96, nos
autos do TC n° 008.004/96-0 (Sigiloso), que determinou a realização da presente auditoria, a equipe deveria
apurar também possíveis desvios de finalidade denunciados por parlamentares e imprensa em geral.
Assim, visando verificar a procedência das denúncias, foram examinados documentos relativos
à construção da Colônia de Férias no município de Presidente Epitácio, à aquisição de conjunto de prédios na
Rodovia Anhanguera, à locação de parte de edificios na Av. Paulista à FIESP e ao CIESP, e à aquisição de
bens para revenda nos postos de abastecimento, avaliando-se o impacto de tais atos de gestão no bom
desempenho das atividades do Órgão.

•

1)

Centro de Lazer de Presidente Epitácio

A Equipe de Auditoria buscou verificar se a construção da Colônia de Férias, supostamente
com padrão de hotel cinco estrelas, no município de Presidente Epitácio, configurava desvio de finalidade, haja
vista notícias veiculadas na imprensa (jornal Folha de São Paulo, em 26.05.96), no sentido de que o referido
empreendimento se encontrava concluído, há quase dois anos, ao custo de US$ 15 milhões, e abandonado.
A matéria informava também que o Centro de Lazer só mantinha em funcionamento as quadras
poliesportivas e um camping, estando o setor náutico desativado há um ano. O restaurante da unidade,
explorado por um particular em regime de arrendamento, tinha um movimento tão baixo, segundo o
arrendatário, que impossibilitava o pagamento do aluguel. Outrossim, caso ocorresse a terceirização em
estudo, o trabalhador não teria condições de pagar uma diária normal, porquanto os que viessem a explorar
o hotel evidentemente visariam lucro.
A equipe fez um visita in loco ao local, a fim de averiguar as atuais condições de funcionamento
do empreendimento, ao tempo em que examinou a documentação relativa à aquisição na DPJ.
Trata-se de uma área de 330.902,53 m 2 nas margens do Rio Paraná. O Centro de Lazer é
256.
constituído de um hotel com 128 apartamentos, quadras de esporte e piscinas, e um CAT (Centro de
Atividades), com piscinas, quadras esportivas, áreas sociais, clube náutico com 2 lanchas e 50 barcos, 50
bicicletas, área de camping e chalés.
O Hotel, de 13.580 m 2 de área construída, possui uma ala central contendo restaurante, cozinha,
recepção, diversas salas, salão de convenções, salão de leitura, saletas, e grande área com um bar, na
cobertura. Juntando o andar da recepção com os dois superiores, as áreas sociais somam 4.782 m 2, o que
representa 35,2% da área total.
Segundo informações, o hotel fora projetado pelo proprietário anterior (Aruá Hotel Beira Rio
Ltda.) para ser um cassino, daí que 35,2% do prédio tenha sido destinado às áreas sociais.
No que tange ao padrão do Hotel, foi consignado o entendimento de que este pode ser
classificado como de nível médio. Poderia apresentar maior padrão se fossem efetivadas algumas alterações.
Porém, não se pode eximir a Administração de responsabilidade pela aquisição e conclusão de um imóvel que,
segundo a equipe, afasta-se da finalidade institucional do SESI. Constam dos processos examinados diversas
listas de abaixo-assinado de funcionários pleiteando a citada compra. Todavia, aparenta ser insuficiente para
nortear tal decisão, eis que, afora a questão do desvio de finalidade, sobressaem os elevados custos.
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O que deveria ter sido feito à época, no mínimo, seria um estudo de viabilidade econômica do
ernpreendimento, o que efetivamente não ocorreu. Se houvesse tal estudo, os dirigentes concluiriam que o
custo/beneficio não justificaria esse ato de gestão. Tanto é assim, conforme a situação encontrada, que não
há demanda. O Centro de Lazer dista quase 700 km da Capital (ao lado da Rodovia Raposo Tavares, próximo
à ponte que liga São Paulo ao Mato Grosso do Sul), sendo distante, inclusive, de outras Regionais distribuídas
pelo Estado, uma das principais razões de inviabilidade da Colônia de Férias.
Além disso, a região é carente de indústrias, de maneira que parece ser desarrazoada a
construção do citado CAT no local. Em função desses fatores, o número de associados, em outubro/96, foi
de apenas 975, para 2.363 em Presidente Prudente, que também apresenta baixa frequência.
Acerca da análise empreendida nos documentos relativos ao Centro de Lazer, importa relevar
os aspectos seguintes.
Consta da Escritura de Doação com Encargos, contante dos autos, que a Prefeitura Municipal
de Presidente Epitácio doou à Aruá Hotel Beira Rio Ltda. uma área de terras, em 16/12/88, com a condição
de que fosse lá construído um hotel de alto padrão, no prazo de dois anos. Na hipótese de não construção da
obra de acordo com o estipulado, as áreas doadas reverteriam à municipalidade, com todos os acessórios nelas
edificados.
A despeito dessa condição, a empresa Aruá Hotel Beira Rio Ltda. vendeu ao Departamento
Regional de São Paulo a área epigrafada (314.600,00 m 2 ), com anuência da Prefeitura, pela quantia de Cr$
330.676.762,08 (trezentos e trinta milhões, seiscentos e setenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois
cruzeiros e oito centavos). Após retificações, a área do terreno totalizou 330.902,53 m 2, tendo sido paga a
diferença de CR$ 55.601.187,77 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e um mil, cento e oitenta e sete
cruzeiros e sete centavos), em 23 04 92.
Caberia também ao SESI/SP concluir a construção já iniciada, obedecendo ao projeto
apresentado pela denominada ex-donatária, com as modificações necessárias a melhor adequação às suas
finalidades. Assim, para contratação dos serviços de acabamento do Centro de Lazer, foi realizada a
Concorrência n° 01/92, na modalidade empreitada global.

•

Concluídas as obras do Hotel, este se manteve fechado por falta de infra-estrutura
administrativa, bem como de demanda. O serviço náutico chegou a funcionar por determinado período, bem
como o restaurante, mas foram ambos desativados, encontrando-se em funcionamento apenas o CAT, e,
mesmo assim, precariamente.
O Regional procedeu à Concorrência Pública n° 01/96 com vistas ao arrendamento do imóvel,
consignando o valor mínimo de R$ 7.050.700,08, a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 97.926,39.
Somente três empresas retiraram o edital, mas nenhuma apresentou proposta, sendo declarada deserta a
Concorrência.
Assim, e antes de uma nova licitação, foram contratados os serviços da Adviser Consultores
para obtenção de um estudo de viabilidade para a exploração do potencial econômico representado pelo
imóvel e suas instalações hoteleiras. Seriam também pesquisados eventuais usos alternativos e
complementares, ou mesmo a hipótese de um novo arrendamento a um gestor hoteleiro, como alternativa ao
processo de venda. Em síntese, buscava-se identificar e quantificar a oportunidade de mercado da propriedade
no estágio em que se encontrava e a provável agregação de valor diante das providências sugeridas.
Os resultados dos estudos em tela indicaram, como valor patrimonial (valor do terreno mais
valor atual das construções, benfeitorias e instalações), o montante de R$ 11.630.000,00, em dezembro/96.
Contudo, considerado o valor de mercado, no estado em que se encontrava o bem, o Hotel foi avaliado em
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), isso tendo-se por pressuposto que estivesse em pleno funcionamento,
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um tema mercadologicamente correto e, se possível, ancorado por uma rede hoteleira que lhe emprestasse

garantia de qualidade.
A empresa de Consultoria advertiu também que não caberia imaginar que o valor avaliado
270.
pudesse ser obtido antes de cumpridas as pré-condições citadas, uma vez que as grandes operadoras não
investem no que se denomina "casco"; os investidores não se animariam a imobilizar antes de ver o modelo
hoteleiro funcionando e gerando resultados, de modo que o valor aludido deveria ser entendido apenas como
uma referência.
Foi analisado ainda o resultado econômico capaz de ser auferido mediante um investimento
271.
adicional. Isto porque, na sua configuração atual, argumenta a Adviser, o prédio não atende a certos
parâmetros normalmente exigidos, de economicidade e funcionalidade, citando-se, em síntese:
setor de hospedagem representa apenas 1/3 da área construída, índice muito inferior ao
ideal, considerando que é este departamento que gera as receitas;
as áreas de uso comum estão superdimensionadas em relação tanto ao setor de hospedagem
quanto ao de alimentos e bebidas e salões de convenções, existindo, pois, demasiadas áreas ociosas em
confronto àquelas que efetivamente geram receitas; e
recheio do Hotel não se enquadra nos standards das grandes redes operadoras, faltando,
por exemplo, cartões magnéticos nas portas, detetores de fumaça etc..
Foram sugeridos diversos investimentos e adaptações para enquadrar o Hotel nos citados
272.
das
grandes
redes operadoras, especialmente providências de natureza temática, calcadas nas figuras
•tandards
das marinas e esportes náuticos, consideradas de grande apelo mercadológico, e operacionais, como
implantação de um pavilhão de exposições e expansão futura de unidades habitacionais. As medidas para
compor um modelo de hotel mais completo demandariam, segundo esse estudo, recursos em torno de R$
3.000.000,00.
Quanto ao valor do arrendamento, no modelo atual, foi avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta
273.
mil) mensais, portanto, muito inferior ao valor estipulado na Concorrência citada. Ressalva-se que, ainda
assim, "seria dificil encontrar um interessado entre as empresas de primeira linha, que estão sendo hoje
disputadas por investidores, fundos imobiliários e outras entidades ou empresas com hotéis em
desenvolvimento."
Os consultores argumentam ainda que a modalidade arrendamento "está completamente fora
274.
da filosofia de negócios de todas as redes de primeira linha, que estão vinculadas a sistemas internacionais de
promoções e reservas, uma vez que representa um substancial aumento de risco, incompatível com a postura
dessas gestoras hoteleiras."
Em conclusão, ficou caracterizado que, mesmo por R$ 6.000.000,00, derivado da capacidade
275.
do hotel em gerar renda, com seu perfil fisico-funcional atual, será dificil encontrar interessados na compra
ou arrendamento, à vista da condição inercial em que se encontra atualmente.
Em suma, a aquisição do Hotel, além de incompatível com as finalidades institucionais do
276.
Regional, redundou em prejuízo vultoso. Isso porque, de acordo com o estudo supra, um empreendimento
que foi avaliado em R$ 6.000.000,00, com a ressalva de que seria dificil encontrar interessados, custou aos
cofres da Entidade a quantia de US$ 18 040 009,34 ou R$ 16.993.688,80, apenas no período de junho/91 a
junho/95.
Além do mais, trata-se de um ato de gestão antieconômico e ineficiente, porquanto, ao tempo
277.
em que o SESI resolveu o problema da ex-donatária, que não cumpriu o acordo imposto pela Prefeitura local
e ainda assim repassou o hotel inacabado ao SESI, amealhando, com isso, o montante de aproximadamente
US$ 1.146.001,36 (fl. 95), criou para si um problema maior, visto que, qualquer que seja a alternativa de
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destinação para o empreendimento, incorrerá inequivocamente em prejuízo
Locação de Prédio na Av. Paulista

2)

A locação de prédio num dos pontos mais valorizados de São Paulo, a preços inferiores aos
praticados no mercado, também constitui objeto da presente Auditoria.

O jornal Folha de São Paulo, de 26/05/96, com o título "SESI e SENAI gastam verbas sem
critério", informou que: " Parte dos recursos para educação e lazer de trabalhadores é gasta em obras
faraônicas e eleitoreiras. Um exemplo: O SESI é dono de 2/3 do imponente edifício sede da FIESP, no
número 1.313 da Av. Paulista. E aluga à própria FIESP e CIESP (Centro das Indústrias de São Paulo) uma
área de 4.317 metros quadrados. O preço do aluguel reajustado em julho/95 é hem camarada: R$ 9,00/m2.
Os valores reais de mercado oscilam de R$ 28,00 a 30,00/m 2 . Assim a FIESP/CIESP paga ao SESI, pelo
menos RS 19,00 abaixo dos valores de mercado por m 2."
O imóvel objeto da reportagem tem as seguintes características: área total de 42.384 m 2
dispostos em 16 pavimentos, dois pavimentos intermediários e quatro subsolos (garagem com 367 vagas).
Pertencem ao SESI 2/3 do edificio (do térreo ao 7° andar) e ao CIESP a área restante.
Conforme levantamentos efetuados pela auditoria operacional, tomando por base os contratos
de locação relativos ao prédio em epígrafe, foram alugadas à FIESP/CIESP as dependências indicadas no
quadro a seguir:
Andar

Locatário

Área
(m2)

4°
5°
6°

FIESP
FIESP
FIESP
CIESP
CIESP

1.351,80
1.231,80
237,00
450,00
352,00

CIESP
CIESP

100,80
594,00

CJ 701
7°- CJ 702
CJ 703 _

Valor Original
(contrato)
Cr$ 29.166 869,37
Cr$ 26.577.717,14
Cr$ 5 113 589,03
558.384,90
Cz$
207 961,60
NCr$

Data da
Locação
01/04/92
01/04/92
01/04/92
01/01/89
15/03/90

Valor Unit.
(USS/m 2)
10,75
10,75
10,75
1,62
18,81

59 552,64
350.935,20

15/03/90
15/03/90

18,81
18,81

NCr$
NCr$

Apesar de não disponíveis os dados indicativos do valor de mercado nos períodos supra
indicados, o demonstrativo acima revela um valor muito baixo (em US$/m 2 ) contratado com o CIESP em
janeiro/89. Verifica-se ainda que os contratos firmados com à FIESP em abril/92 apresentavam preços
inferiores aos celebrados com o CIESP em março/90.
Além disso, todos os contratos de locação com a FIESP (4°, 5° e parte do 6° andar) sofreram
reajustes ainda em abril/92, logo após a assinatura, passando a US$ 5,00/m 2 , conforme elementos examinados.
Em julho/94, os aluguéis foram novamente reajustados para US$ 6,00/m 2 . Para visualização desses reajustes,
utiliza-se a tabela e o gráfico a seguir:
Evolução do Valor do Aluguel (USS/m 2 )
Andar/Data

4°, 5° e 6°
7° Cjs. 701, 702 e 703

01/04/92 30112/93 30103/94 30/06/94 30/06/95 30/06/96

10,75
5,00
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Evolução do Valor Unitário do Aluguel (US$1m2)
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4,0000
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Foi observado, ainda, que o SESI/SP reformulou as locações à FIESP/CIESP e reajustou os
284
valores de locação para valores mais próximos ao de mercado, em julho/96, após a denúncia veiculada pela
Folha de São Paulo, de acordo com o quadro abaixo:

•

Andar

Locatário

2°
4°
5°
6°
70

FIESP
FIESP
FIESP
FIESP
CIESP

Área (m2)

497,00
1 351,80
1.231,80
1.200,90
1 046,80

Valor do
Aluguel (RS)

Data do
Contrato

9.940,00
27.036,00
24 636,00
24.018,00
20.936,00

16/01 /97
01/07/96
01/07/96
01/07/96
01/07/96

Valor
unitário
(RS/m2)
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

,

O valor de R$ 20,00/m 2 estaria ainda abaixo do valor de mercado, que, segundo a denúncia,
285.
seria de R$ 28,00 a R$ 30,00/ m 2 .
Entretanto, mediante pesquisa realizada em anúncios veiculados na imprensa escrita,
286
publicações de 22 e 26/06/97, e contatos telefônicos com empresas de administração imobiliária da região da
Av. Paulista, foi possível concluir que o valor unitário de R$ 20,00/m 2 estava dentro da faixa de mercado então
vigente. Ainda segundo essas informações, nos últimos doze meses (tomando-se como referência a data de
realização da auditoria), os valores de locação mantiveram-se estáveis, e os valores indicados pela Folha de
São Paulo (de R$ 28,00 a 30,00/ m2 ) não seriam usuais para locação de escritórios comerciais e sim para lojas
comerciais
Dessa forma, a denúncia em questão tinha fundamento à época em que foi veiculada, levando
287
o SESI/SP, inclusive, a reajustar os contratos de locação para valores efetivamente praticados no mercado
imobiliário
Conquanto tenham sido ajustados os contratos do imóvel da Av. Paulista, o SESI/SP possui
288.
também um prédio no centro da cidade (Edificio Thomaz Edison) alugado a entidades patronais a preços
simbólicos. No fim de 1996, alguns desses contratos foram renegociados para R$ 5,40 m 2 ; mas havia ainda
outros com valores totais de R$ 0,22 e R$ 0,38 o m 2 por mês, consoante relatado anteriormente.
3)

Contratos de Vigilância e Segurança
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Conforme o Programa de Auditoria, coube também à Equipe verificar se havia despesas
correspondentes às áreas locadas sendo pagas pelo Departamento Regional. Nesse sentido, foram analisados
processos de administração condominial, vigilância, limpeza etc, merecendo destacar os aspectos abaixo.
O SESI/DR/SP terceiriza os serviços de limpeza e de vigilância e segurança. No edificio sede
os serviços de limpeza estão incluídos como despesas comuns de condomínio, rateadas na proporção das
respectivas frações ideais dos terrenos.
De relevar, ainda, que os processos examinados não contêm elementos que permitam inferir
se ocorre rateio de despesas entre as áreas ocupadas pelo SESI e as demais, locadas à FIESP, CIESP e
Sindicatos Patronais.
4) Aquisição de Prédios na Rodovia Anhanguera
O SESI/DR/SP teria adquirido um conjunto de prédios na Rodovia Anhanguera pelo dobro do
preço do mercado, segundo notícias veiculadas na imprensa (jornal Folha de São Paulo, de 26/05/96), in
verbis: " Desalojado da Av. Paulista o SESI foi acomodado num conjunto de prédios, na Rodovia
Anhanguera, que é fruto de outra transação polêmica, noticiada na época. O SESI pagou pelo imóvel da
Anhanguera, em 92, a quantia de (15$ 14,5 milhões. Dois anos antes, avaliação da Caixa Econômica
Estadual havia cotado o imóvel por bem menos: US$ 6,9 milhões."
Conforme levantamento efetuado durante a Auditoria Operacional, o SESI celebrou, em 15 de
outubro de 1990, pelo prazo de 3 anos, contrato de locação com a empresa Incremento Informática S/A, tendo
por objeto o mencionado imóvel, sito na Av. Mutinga, 4935 - 31° Subdistrito Pirituba. À época, a empresa
Incremento Informática e sua sucessora, o Banco Auxiliar S/A, já estavam em liquidação ordinária por atos
do Banco Central do Brasil.
O contrato de locação dava ao locatário, durante a vigência do contrato (cláusula 12'), o direito
de preferência na aquisição do imóvel e suas benfeitorias, na forma dos arts. 24 e 25 da Lei n° 6.649/79, que
regula a locação predial urbana, sendo complementado pelo documento "Opção de Compra", que estipulava
as condições do direito à opção e definia a forma de avaliação do valor do imóvel.
Desde o início das negociações houve interesse expresso das partes na concretização da
transferência da propriedade, sendo o único óbice o ônus hipotecário pendente sobre o imóvel, a favor do
Banco Central do Brasil SA. Em 28/11/91, o Banco Central, por meio da correspondência DESPA/REFIS/IIISERES/91, concordou com a realização da venda do imóvel, condicionando-a, tão somente, à anuência do
Agente Fiduciário, o Banco Brasileiro Comercial SA, com relação ao preço mínimo, condições de pagamento
e forma de avaliação.
A aquisição foi concretizada 11/03/92 com anuência do Agente Fiduciário e do Banco Central
do Brasil, que compareceram na lavratura da escritura pública, liberando expressamente a hipoteca.
O valor do imóvel, conforme previsto no documento "Opção de Compra", seria o resultante
da média aritmética de 03 (três) laudos de avaliação elaborados por empresas de reconhecida idoneidade,
sendo um laudo realizado por empresa indicada pelo Auxiliar, outro a partir da escolha do SESI e o terceiro
elaborado por empresa indicada por consenso de ambas as partes. Constava ainda do documento, a faculdade
de qualquer das partes instar a outra a realizar nova avaliação, caso qualquer dos laudos apresentasse
divergência no valor apurado, superior a 15%.

•

298
empresas

Para avaliação do valor do imóvel em questão, foram elaborados laudos pelas seguintes
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por indicação do SESI - Adviser Consultoria S/C Ltda., em 08/08/91 (acatado pelo Auxiliar
em 28/08/91);
por indicação do Auxiliar - Consult Engenharia de Avaliações, em 15/07/91 (acatado com
reservas pelo SESI em 02/10/91),
por indicação das partes - SETAPE - Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e
Engenharia S/C Ltda., em 02/08/91 (aceito pelo Auxiliar e SESI).
Pelo critério comentado, obteve-se o valor médio de US$ 14.575.686,05, consoante
299.
demonstrado nos quadros a seguir:
Avaliadora
Adviser
Consult
SETAPE

Valor (Cr$)
5 001.786.893,06
4.832.699.689,00
5 319 027.058,00

Data-base
08/08/91
15/07/91
02/08/91

Valor (US$)
13.918.983,06
14.702.918,43
15.105.155,76

Valor (US$) *
Média Aritm. Aval.
(Cr$)
14 575 686,05
5 051 171 213,33
taxa de câmbio utilizada - média aritmética das taxas de câmbio nas datas-base dos laudos de avaliação.
Segundo a matéria veiculada pela imprensa, em 1990, a Caixa Econômica Estadual havia
300
avaliado o mesmo imóvel por US$ 6.900.000,00, mas, de acordo com os documentos requisitados por esta
Equipe à CEE e ao SESI, o valor real encontrado foi de US$ 10.708.164,98, utilizando-se o mesmo critério
aplicado nas avaliações anteriores.
Valor (US$) *
Data-base
Valor (Cr$)
Avaliadora
10.708.164,98
09/05/90
547.540.600,00
Caixa Ec. Est.
câmbio na data-base Cr$ 51,133/US$ - Boletim Mensal - Banco Central do Brasil A diferença real, em dólares, entre o valor de compra e o valor avaliado pela Caixa Econômica
301
Estadual é da ordem de 36,12%, que por si só não indica um superfaturamento, visto que as referidas
avaliações foram efetuadas em épocas distintas (um ano de diferença), em condições de mercado
diversificadas
No tocante aos critérios de avaliação, empregou-se o método de comparação para determinar
302.
valor do terreno, utilizando-se como paradigmas terrenos similares, tendo em vista a localização, nível de
benfeitorias, acesso, etc. Para se determinar o valor das instalações e equipamentos, utilizou-se o método do
custo de reposição depreciado. O comparativo entre os laudos constantes do quadro a seguir demonstra a
origem da diferença entre os valores avaliados:

Laudo
Adviser
Consult
SETAPE
, CEE

Terreno (US$)
6.919.429,42
6.686.256,09
6 667.607,86
2.705.356,62

Construções (US$)
5.693.190,29
6.710.298,07
7.131.183,03
5.460.418,91

Equipam. (US$)
1.306 364,27
1.306.364,27
1.306.364,27
2.542.389,46

Verifica-se que as diferenças mais significativas foram nos itens terreno e equipamentos. No
303.
item Equipamentos, as avaliações das empresas Adviser, Consult e SETAPE coincidem. Releva destacar que,
originariamente, os laudos das empresas Consult e SETAPE, apontavam para esse item respectivamente US$
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2336.549,54 e US$ 831.455,60. Posteriormente, em comum acordo com o SESI e o Grupo Auxiliar,
adotaram o valor avaliado pela Adviser, considerado mais real e vantajoso ao SESI, por redundar em uma
média aritmética menor
Já o valor estimado pela Caixa Econômica Estadual no item Equipamentos é 94,62% maior que
os das empresas citadas.
No tocante ao item Terreno, de acordo com a metodologia empregada nas avaliações
(comparações com terrenos similares, localizados na mesma região, nas respectivas épocas), observa-se uma
diferença, em dólares, da ordem de 150%, comparativamente com o determinado pela Caixa Econômica
Estadual, conforme quadros abaixo:
Caixa Ec. Estadual
Anhanguera km 16,5
Área 100.000 m2
Cr$ 325.000.000,00
Cr$ 3.539,00/m2
Anhanguera km 16,5
Área 66.000 m 2
Cr$ 72.930.000,00
Cr$ 1.509,00/m 2
Anhanguera km 16
Área 26.000 m 2
Cr$ 52.000,000,00
Cr$ 2.160,00/m 2
Anhanguera km 12
Área 10.000 m 2 Cr$
20.100.000,00 Cr$
1.899,00/m2

Adviser
Anhanguera km 16,5
Área 106.000 m 2 US$
10.600.000,00 US$
100,00/m2
Anhanguera km 18
Área 3.600 m 2
US$ 360.000,00 US$
100,00/m2
Anhanguera km 14
Área 35.000 m 2
US$ 2.450.000,00 US$
70,00/m2
Tamboré- Barueri Área
26.000 m2
US$ 2.210.000,00 US$
85,00/m2
Av.Mutinga
Área 21.000 m2
US$ 1.680.000,00
US$ 80,00/m 2
Tamboré- Barueri Área
40.000 m2
US$ 4.800.000,00 US$
120,00/m2

Avaliadora

Consult
Anhanguera km13
Área 35.000 m 2
Cr$ 864.850.000,00
Cr$ 28.914,00/m 2
Anhanguera km 16
Área 33.723 m2
Cr$ 952.337.520,00
Cr$ 31.378,00/m 2
Anhanguera km 15.6
Área 15.700 m 2
Cr$ 1.059.000.000,00
Cr$ 35.300,00/m 2
Anhanguera km 16
Área 5.000 m 2
Cr$ 564.800.000,00
Cr$ 31.378,00/m 2
Anhanauera km 18
Área 420.000 m 2
Cr$22.965.200.000,00
Cr$ 31.859,00/m 2

Data

SETAPE
Anhanguera km 14 Área
35.000 m2
Cr$ 955.500.000,00
Cr$ 27.300,00/m2
Anhanguera km 17
Área 1.600m2
Cr$ 49.920.000,00 Cr$
31.200,00/m2
Anhanguera km 16
Área 15.700 m 2
Cr$ 822.870.000 Cr$
52.412,00/m2
Anhanguera km 16
Área 5.000 m 2
Cr$ 241.000.000,00
Cr$ 48.200,00/m 2

Valor Unitário
(USS/m2)*
101,09
97,68
97,36
39,52

08/08/91
Adviser
15/07/91
Consult
02/08/91
SETAPE
09/05/90
CEE
* taxa de câmbio da data dos respectivos laudos - Boletim Mensal do Banco Centra
No entanto, torna-se complexo determinar com exatidão a causa da divergência, tendo em vista
• que as condições de mercado variam com o tempo, com o agravante da ocorrência de um plano econômico
(Plano Collor) na época analisada. A isso, alia-se o fato de que o valor de terreno e a base de dados (terrenos
disponíveis à venda em um período) sofrem influência de vários fatores (topografia, facilidade de acesso,
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proximidade de rodovias, distância do centro etc.).
Pesquisas efetuadas pela equipe de auditoria no jornal O Estado de São Paulo (de 22 e
307.
26/07/97), apontaram terrenos à venda na faixa de R$ 25,00 a R$ 100,00 o metro quadrado, similares aos
valores determinados pelas avaliadoras. Os terrenos no limite superior da faixa são os normalmente já prontos
(terraplenados, com serviços públicos à disposição e com benfeitorias), bem localizados, o que, em princípio,
é o caso do terreno do SESI. Considera-se, s.m.j., que a divergência detectada decorre de diferentes fatores
de ponderação utilizados pelas avaliadoras, não se caracterizando uma superavaliação.
5) Aquisição de Bens para Revenda nos Postos de Abastecimento
A questão relativa à aquisição de bens para revenda faz parte do escopo desta Auditoria, tendo
368.
em vista não somente a expressividade do volume de recursos envolvidos, como também o fato de que, dentre
0
as ações estabelecidas nos arts. 4 e 5° do Regulamento do SESI, não se inclui a ação empresarial, o que
sugere possível desvio de finalidade.
O Departamento Regional mantinha uma rede de aproximadamente 120 postos de
abastecimentos (supermercados), distribuídos pelo Estado de São Paulo. No passado, tais postos funcionaram
como importante mecanismo de abastecimento e até mesmo como reguladores de preço. Entretanto, com o
decorrer do tempo, os equipamentos se tornaram obsoletos, houve perda de competividade, e essa atividade
do SESI/SP perdeu espaço para as redes privadas. A situação se agravou a partir do plano real, com
sucessivos e crescentes prejuízos.
A esses problemas, associaram-se dificuldades com a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado
de São Paulo, relativamente à isenção do ICMS sobre as mercadorias vendidas nos postos de abastecimento.
Alega o Regional que era imune pela Constituição anterior. Já a CF/88 dispõe que a imunidade se aplica
somente nas funções essenciais. Em razão disso, o Governo Estadual autuou o SESI, dando ensejo a um
processo criminal de sonegação de impostos.
Acordo firmado com o Fisco Estadual isentava o Regional de multa e juros, mas não do
principal. Foram consolidados numa só dívida 120 parcelas, totalizando, em valores atuais, aproximadamente
10 milhões de reais.
Além dessa dívida com o Fisco Estadual, nos dois últimos exercícios anteriores à realização da
312
Auditoria, os postos foram responsáveis por déficit de aproximadamente R$ 40 milhões, considerando apenas
os custos diretos, conforme quadro abaixo:

ITENS
RECEITA BRUTA
DESPESAS Pessoal e Encargos
Outras Despesas Operacionais
Custo das Mercadorias
Custo Total
RESULTADO OPERACIONAL

R$ 1000
1995
115.246
16.114
34.612
84.379
135.105
(19.859)

1996
118.646
18.154
31.334
88.873
138.361
(19.715)

Devido a estes resultados negativos, o Conselho Regional do SESI aprovou, em 08/08/96, a
313.
transferência para terceiros da gestão dos Postos de Abastecimento, ou o encerramento de suas atividades,
na impossibilidade de serem transferidos. Assim, os Postos de Abastecimento foram desativados em janeiro
1997
314

É de se esclarecer que, realizada licitação para alienação dos postos de abastecimento, apenas
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seis foram vendidos, o que comprova a precariedade destes. Inviabilizada a venda ao setor privado, decidiu-se
simplesmente pelo fechamento.
Os gêneros alimentícios foram em parte aproveitados pelo próprio SESI/SP e parte doados a
315
instituições filantrópicas Os móveis e utensílios e equipamentos estão sendo alienados por leilão, rescindindose os contratos de locação.
Os gastos com a desmobilização, incluídas as despesas com rescisões trabalhistas, a serem
316.
incorridos no presente exercício, estão estimados em R$ 8,5 milhões, de acordo com dados extraídos da
prestação de contas de 1996.
8. Desdobramentos processuais
Em termos conclusivos, o Relatório de Auditoria Operacional, considerando detectadas práticas
317.
de gestão ilegais, ilegítimas e antieconômicas, propôs, liminarmente, fosse promovida a audiência do Sr. Carlos
Eduardo Moreira Ferreira, acerca dos fatos elencados
O Sr. Secretário de Controle Externo, por seu turno, recepcionou a orientação preconizada para
318.
a matéria, ressaltando, todavia, a conveniência de chamar aos autos, também, o Sr. Carlos Cardoso de Almeida
Amorim, no tocante à questão especificada.
319.

Os fatos argüidos por meio de audiência foram os seguintes:

concentração de recursos para convênio celebrado entre a FIESP, SENAI e CIESP, em
02/01/96, cuja parcela integralizada pelo SESI/SP (40%) é desproporcional em relação ao beneficio auferido
pelo entre repassador, porquanto grande parte dos recursos do citado convênio é utilizada para ações dirigidas
aos industriais e entidades patronais;
realização de vultosos dispêndios com consultorias, a despeito da situação deficitária dos
últimos exercícios, excedendo a despesa autorizada em mais de R$ 2,8 milhões (1996), em detrimento do
emprego de recursos na atividade fim, especialmente nos Centros de Atividades em funcionamento;
aquisição e conclusão de Hotel em Presidente Epitácio, sem prévio estudo de viabilidade
econômica, ao custo de R$ 16,9 milhões, no período de junho/91 a junho/95, com avaliação de mercado de
R$ 6 milhões;
serviços de manutenção no empreendimento retrocitado pela Construtora Fakrani, com
presença de engenheiro e pessoal de faxina, numa obra concluída desde 1992, devendo-se, ainda, encaminhar
o respectivo contrato, solicitação não atendida durante a auditoria, para se aferir o custo/beneficio da
contratação;
inobservância do princípio constitucional da isonomia contido no art. 2° da Lei n° 8.666/93,
tendo em vista contratação, desde 1983, sem procedimento licitatório, de serviços de vigilância e segurança
com a Empresa de Segurança em Estabelecimentos de Crédito - Protec Bank Ltda;
O contratos de locação no Edificio Thomás Edison por preços irrisórios, muito aquém do
praticados no mercado
Chamados à lide, por meio dos Oficios n's 979 e 980, de 24/10/97, os responsáveis em questão
320.
apresentaram, a título de razões de justificativas, os elementos contidos nos Volumes 1 e II do TC-700.199/977 e demais documentos, inseridos nos volumes de II! a XIX, anexos ao processo principal.
321. A análise levada a termo pela SECEX/SP centra atenção nos argumentos expendidos pelos
interessados, para, ao final, posicionar-se favorável à aceitação dos esclarecimentos pertinentes aos subitens
"e" e "f' precedentes, refutando as demais sustentações.
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Propõe a instrução, conclusivamente, com o aval do Sr. Secretário de Controle Externo, as
322
seguintes providências:
I - seja determinado ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional em São Paulo
que:

•

implante mecanismos objetivos de avaliação de desempenho de seus funcionários, de forma
a estimular a eficiência e obter subsídios para uma melhor exploração do potencial humano disponível,
estruture adequadamente o Setor de Recursos Humanos, definindo uma política que
assegure o aprimoramento profissional mediante um programa de capacitação contínua,
adote mecanismos gerenciais que elidam a ociosidade de recursos humanos, instalações e
equipamentos verificada em muitos Centros de Atividades, especialmente na área de saúde,
promova uma simplificação, descentralização e enxugamento de níveis hierárquicos na
condução de problemas burocráticos, a fim de agilizar a tomada de decisões,
proceda a uma centralização de setores com processos de trabalho similares, mormente nos
CAT's, onde cada divisão é responsável pelo recebimento de taxas e matrículas, o que vem gerando custos
excedentes com recursos humanos e materiais;
O estabeleça metas e diretrizes que visem a atender especialmente o público alvo da Entidade
(industriários e seus dependentes), eliminando os entraves burocráticos que afastam o usuário, tais como,
inúmeros procedimentos entre o primeiro contato e o efetivo atendimento médico, deficiência de divulgação
nas micro, pequenas e médias empresas etc.;
desmobilize recursos financeiros, canalizando-os para investimentos na atividade fim, com
vistas à implementação e modernização da infra-estrutura dos Centros de Atividades,
institua estudos prévios de viabilidade econômica para construção de novos Centros de
Atividades, a fim de evitar investimentos antieconômicos, em locais inacessíveis aos usuários, com prejuízo
da relação custo/beneficio;
dirija os investimentos em propaganda e markefing especialmente para divulgação dos
serviços oferecidos nas áreas fim,
estabeleça política de avaliação de prioridades, dirigindo a atuação para atividades não
empresariais, em consonância com as atribuições estatutárias, tendo em conta a situação deficitária presente
nos últimos exercícios,
1) reavalie o convênio com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, cuja
parcela integralizada pelo SESI (40%) é desproporcional em relação ao beneficio por este auferido, tendo em
vista que grande parte dos recursos deste convênio são utilizados para ações dirigidas aos industriais e
entidades patronais,
evite despender recursos com consultorias técnicas acima da dotação orçamentária anual,
e sem uma definição precisa dos objetivos a serem atingidos e de uma avaliação sistemática dos projetos já
realizados,
adote providências relativamente ao Hotel de Presidente Epitácio, cuja ociosidade tem
gerado prejuízo à Entidade, haja vista ainda os pagamentos por serviços de manutenção, não justificados
considerando que o emprendimento é relativamente novo, bem como a ausência de fundamento legal para a
prorrogação contratual até a sua efetiva implantação operacional,
II - seja determinado à CISET/Ministério do Trabalho que, por ocasião do exame das contas
do Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento Regional de São Paulo, informe a este E Tribunal acerca
da efetividade das medidas implementadas em cumprimento às recomendações que vierem a ser aprovadas,
e

•

III - sejam os autos juntados às pertinentes contas para exame em conjunto e em confronto
Em etapa seguinte, a Dra Rita de Cássia Gomes Fontoura, na condição de Representante legal
323
do Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de São Paulo e dos interesses do Sr Carlos Cardoso
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de Almeida Arnorim, dirigiu a este Relator solicitações específicas com o objetivo de, à época do julgamento
do TC-700 199/97-7, ser credenciada a oferecer sustentação oral e a apresentar memorial aos Senhores
Ministros
324
02/12/98

Os referidos pedidos foram aprovados pelo Sr Presidente do Tribunal de Contas da União em

Por último o Sr. Max Heinz Gunther Schrappe, Diretor Regional em exercício, à data de 14
325.
de julho de 1998, conferiu à De Christina Aires os poderes da cláusula ad judicia, com reserva de iguais aos
advogados Rita de Cássia Gomes Fontoura e Bernardo Sinder, para as iniciativas que são previstas no Termo
de Procuração.
Diante do pedido de vista dos autos e fornecimento de cópias movido pela
326
Corrêa Lima, autorizado por este Relator, foram atendidas as providências requeridas.

De Christina Aires

C. Departamento Regional de Minas Gerais

O trabalho de Auditoria Operacional correspondente deu origem ao TC-375.273/97-2. Na linha
327.
das apresentações anteriores, passam a ser destacados os principais aspectos relacionados à fiscalização feita
e à orientação preconizada para o processo.
1. Introdução

O Relatório de Auditoria Operacional, buscando oferecer uma visão geral acerca do ente
328
auditado, apresenta, logo de início, um sumário das características e da situação levantada por ocasião do
trabalho
Ao referir-se à estrutura organizacional, esclarece que o Conselho Regional é composto pelo
Presidente (Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Minas Gerais - FIEMG), por três
representantes efetivos e três suplentes das atividades industriais e por dois representantes efetivos e um
suplente do Ministério do Trabalho.
A Diretoria Regional conta com o Diretor Regional (Presidente da FIEMG), dois Diretores
Regionais substitutos e um Diretor tesoureiro.
Em relação à força de trabalho, o comportamento histórico do n° de empregados é o seguinte:
3 212 em 31.12.94, 2.194 em 31.12.95, 1.588 em 31.12.96 e 1.553 em 31.04.97.
No tocante à situação econômica, financeira e patrimonial, os Balanços Patrimonial e Financeiro
em 31.12 96 e a Demonstração dos Resultados para o citado exercício demonstram, resumidamente, a seguinte
condição:
Receita Arrecadada

R$ 70.580.182,67

Despesa Realizada

R$ 63.104.489,22

SUPERÁVIT
Disponibilidade final em 31 12.96

R$ 7.475.693,45
R$ 19.081.640,84

Segundo o grupo auditor o SESI-MG tem apresentado dificuldades no cumprimento às suas
333
tendo
sido verificado decréscimo nos atendimentos realizados por programa a partir de 1994.
finalidades,
Observa-se, ademais, crescente alocação de recursos à área administrativa, a qual passou de 35,4%, em 1994,
para 41%, em 1995, e 54,7%, em 1996. Reclama atenção, também, a crescente situação financeira
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superavitária, possível sinal de que os recursos não estão sendo integralmente aplicados.
2. Aspectos relevantes
334.
segue:

Passam a ser assinalados a partir de agora os principais assuntos enfocados no Relatório, como

1) Controle Interno
No complexo organograma do Sistema FIEMG, o controle interno é atribuído à Auditoria
335
Interna, que é subordinada à Superintendência Administrativa e Financeira - CIAF, que, por sua vez, se
subordina ao Comitê Executivo, órgão de hierarquia imediatamente abaixo à do Presidente do Sistema
FIEMG
Com a reestruturação administrativa ocorrida no âmbito do Sistema FIEMG (em que se insere
336
SESI), houve uma drástica redução no quadro de pessoal da Auditoria Interna, que passou a contar apenas
com cinco membros, sendo um Gerente e quatro auditores.
Trata-se de um efetivo insuficiente, considerando-se a quantidade de entidades integrantes do
Sistema sujeitas à auditoria, quais sejam, FIEMG, CIEMG, SESI, SENAI, IEL e CASFAM; a extensa base
territorial em que se desdobram ao longo de todo o estado de Minas Gerais (apenas o SESI compreende 91
unidades); e a complexidade dos trabalhos envolvidos, que aumentou sobremaneira com a integração e a
parceirização verificadas no âmbito do Sistema FIEMG.
Foi observado, ainda, não haver um programa que acompanhe as atividades das unidades
parceirizadas. Tais unidades, embora tenham suas gestões transferidas a terceiros, continuam sendo do
SESI/MG em termos de propriedade do imóvel, materiais didáticos, padrão de serviços e clientela a ser
atendida, etc.

•

Indica o Relatório de Auditoria Operacional que a programação da Auditoria Interna enfatiza
exame dos diversos pontos das áreas administrativa, financeira, de materiais e de pessoal. Entretanto, não
contempla a análise das questões de recursos humanos, que vão além daquelas meramente relativas a pessoal,
operacionais, principalmente no que tange à consecução dos objetivos institucionais do SESI/MG. Reclama
atenção o fato de que a mencionada entidade tem apresentado declínio no atendimento a sua clientela,
conforme demonstrado em tópico apropriado deste relatório. No entanto não contou com o necessário alerta
de sua Auditoria Interna nesse sentido.
Não há, ademais, segundo a equipe de auditoria, adequada independência da Auditoria Interna
340.
em relação à Diretoria Regional da entidade. As irregularidades apontadas neste relatório decorreram de atos
emanados da Diretoria Regional e poderiam, em princípio, ter sido evitadas, caso a Auditoria tivesse plena
autonomia e suficientes recursos humanos e materiais para realizar trabalhos de maior profundidade e
amplitude no âmbito do SESI/MG.
2) Contratos de aluguéis
Relativamente ao exame efetuado nos contratos de aluguéis em que o SESI/MG foi locador
341.
ou locatário, chamaram a atenção os fatos relativos aos imóveis abaixo relacionados:
a) "Edificio Américo René Gianetti" - Minas Trading Center

- Trata-se de um imóvel de construção luxuosa, situado em região nobre, praticamente no
centro de Belo Horizonte, cuja locação à FIEMG, para implantação do MINAS TRADING CENTER,
contém os seguintes dados:
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Locador: SESI
Locatário: FIEMG
Imóvel: "Edificio Américo René Gianetti", sito à Rua Timbiras, n.° 1.200, esquina com Rua Alagoas,
Bairro Funcionários, em Belo Horizonte - MG
Área total: 8.141 m2
Valor mensal: R$25,000,00
Vigência: 12 meses a partir de 02.09.96
b) Imóvel junto ao Conjunto Assistencial Mariza Araujo
Locador: SESI
Locatário: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
Imóvel: Rua Campos Sales, 438
Valor da locação: R$ 2.500,00 (preço abaixo mercado)
Finalidade: Hospital
Data da locação: 1963 (informações extra-oficiais, quando o SESI/MG prestava serviços de saúde)
Este Hospital é de significativa importância social, segundo apurado, notadamente em
face de sua localizacão (área carente) e da atual fase da saúde pública, com funcionamento precário de
hospitais e fechamentos de leitos hospitalares na região metropolitana de Belo Horizonte, conforme notícias
amplamente veiculadas na imprensa. O prédio foi recentemente reformado pela Secretaria de Saúde/SUS.
Segundo também nos foi informado, o SESI/MG tem tentado a troca e/ou a venda do referido imóvel, mas
não tem conseguido êxito.
c) Área situada na Av. Babita Camargos, 766, Cidade Industrial, em Contagem-MG
Trata-se de imóvel locado ao SESI/MG pelo CICI, para funcionamento da Central de
Suporte Odontológico, situado em região industrial da região metropolitana de Belo Horizonte. O CICI Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - é uma associação representativa da classe
industrial, filiada à FIEMG São apresentadas, a seguir, as principais informações referentes à locação:
Locador: Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - C1Cl/MG
Locatário: SESI
Imóvel: Área situada na Av. Babita Camargos, 766, Cidade Industrial, em Contagem-MG
Área total: 250 m2
Valor mensal: R$5.000,00
Vigência: 12 meses a partir de 01.03.96
d) Galpão localizado no bairro São Francisco, em Belo Horizonte
Trata-se de galpão de construção simples, em terreno de 1.000 m 2 , com instalações e
acabamento muito modestos, destinado à guarda, prioritariamente, de material inservível e, secundariamente,
de material que necessita de pequenas reformas ou em trânsito. A seguir os dados relativos à locação:
Locadores: Santiago Ballesteros Filho, Eloy Ballesteros Sobrinho, Noraldino Ballesteros, Letícia Ballesteros
e Mário López (Inventariante), juntamente com o Espólio de Célia Ballesteros López.
Locatário: SESI
Imóvel: Galpão localizado na Rua Caldas da Rainha, 809, Bairro São Francisco, em Belo Horizonte - MG
Área total: 1.000 m2
Valor mensal: R$3.500,00
Vigência: 12 meses a partir de 20.06.96
Observou-se não existir, em princípio, razões de conteúdo logístico que justificasse sua
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locação, pelo fato de situar-se a grande distância da Sede; nem de ordem financeira, visto que seu custo,
representado principalmente por aluguel, salários, encargos sociais e vigilância é muito superior ao beneficio
proporcionado e, principalmente, ao que pode ser auferido pela venda do material inservível.
- Em 1.996, houve um único leilão de bens inservíveis, que rendeu ao SESI/MG o valor
de R$8.251,20. Apenas o valor do aluguel anual do imóvel que guarda tais bens representa R$42.000,00.
Na vistoria, foi verificado que o layout não é adequado; não há extintores de incêndio
suficientes, inobstante haver material de madeira depositado; não tem sido feito inventário fisico dos bens;
e os funcionários não têm recebido suficiente treinamento.
Foram encontrados naquele local 22 compressores, para fins odontológicos, comprados
há cerca de 2 anos e ainda sem utilização. Preço unitário: cerca de R$ 1.500,00. Foi informado sucintamente
que tais aparelhos "não têm boa aceitação por serem barulhentos".
e) Cessão de espaço gratuitamente a entidades de classe e outros
Nas visitas efetuadas diversas unidades do SES1/MG (28 unidades: 16 na capital/região
metropolitana, e 12 no interior do Estado) foi observada a cessão gratuita de dependências a sindicatos ou
associações industriais. Cita-se a título de exemplo:
e. I) CAT "Barão do Rio Branco" em Juiz de Fora
Ainda que contando com espaço insuficiente para atender a demanda atual e não
estruturado para atender a demanda emergente, devido ao surto de desenvolvimento industrial de Juiz de Fora,
existem duas salas cedidas pelo SESI/MG para entidades patronais, Sindicato da Construção e Sindicato
Metalúrgico.
e.2) CAT "Oscar Magalhães Ferreira" em Barbacena
- Os sindicatos patronais da construção civil e metalúrgico, com o argumento de futura
parceirização, reservaram para si a melhor sala do CAT, desde janeiro/97, embora não a venham utilizando
plenamente Foi desconsiderada a carência do SESI/MG quanto a espaço para o desenvolvimento de suas
atividades fim.
e 3) Edificio "Centro Cultural Nansen Araújo"
Há espaços cedidos gratuitamente a terceiros, no 5. 0 andar, para a Magister Consultoria
Ltda., referente ao "Centro de Estudos da Ásia", e para a RCS - Produções Culturais e Artísticas Ltda., e
no I O ° andar, para a Comissão de Assuntos Legislativos, da FIEMG.
e.4) Clube do Trabalhador em Betim
Foi destacada e reformada parte das dependências do Clube para instalação do Centro
de Desenvolvimento Empresarial - CDE, que é órgão da FIEMG. O CDE conta com um auditório para 300
lugares e várias salas de apoio.
e.5) Edificio "Albano Franco"

•

Trata-se de edificio de propriedade compartilhada pela FIEMG, SESI e SENAI,
possuindo cada uma dessas entidades um terço do mesmo. Lá funciona a administração central do Sistema
FIEMG. Verificou-se in loco a existência de três andares do prédio cedidos para sindicatos ou entidades
patronais filiadas à FIEMG e uma sala cedida à UBQ - União Brasileira da Qualidade. A auditoria verificou
que o SESI não é remunerado pela parte que lhe pertence do espaço cedido (1/3).
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3) Subvenções
Trata-se de tipo de despesa de crescente significação no SESI, tendo apresentado em 1.996 o
valor total de R$4.321.503,32 e, em 1.997, para os meses de janeiro a abril, o valor de R$3.057.770,60. O
crescimento dos valores da conta Subvenções deve-se principalmente à parceirização em curso no SESI,
fazendo com que as despesas das unidades que passam a ser geridas por parceiros sejam contabilizadas nesta
rubrica e não mais como despesas de pessoal, manutenção, etc.
São indicadas a seguir, a título de ilustração, a situação de diversas subvenções (exceto
parceirização), selecionadas por apresentarem aspectos questionáveis quanto à finalidade, economicidade e
continuidade, ordenadas do valor maior para o menor, referentes a 1.995, 1.996 e 1.997, com os
correspondentes comentários.
a) Data: 05.12.96
N.° do Termo: Resolução 06/96 do Conselho Regional do SESI
Interessado: FIEMG
Objeto: Continuidade às atividades da FIEMG
Repasse do SESI: R$350.0000,00
Trata-se de transferência de recursos fora da finalidade do SESI para a FIEMG, e
portanto imprópria
b) Data: 06 03 97
N." do Termo: Memorando de Entendimento s/n
Interessado: Consulado Geral do Canadá
Objeto: Realização do festival "Canadá nas Gerais"
Repasse do SESI: R$ 200 000,00
Objetivo questionável tendo em vista as finalidades regulamentares do SESI.
Despesa efetuada em março/97 para evento a se realizar em setembro/97.
c) Data: 20.12.96
N.° do Termo: 2020020/96
Interessado: Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do Projeto Mãos de Minas
Objeto: Intercâmbio técnico em prol da difusão dos trabalhos artesanais mineiros
Repasse do SESI: R$ 60.000,00 (subvenção única)
R$100.000,00 (fundo financeiro)
Além do repasse no valor de R$160.000,00, a Associação em pauta foi contemplada pela
FIEMG com a cessão de espaço no andar térreo do Edificio "Américo René Gianetti", para operacionalização
de loja de artesanato. Para concretizar tal cessão, a FIEMG, como locatária do Edificio, formalizou a
autorização do locador, no caso, o SESI/MG.

•

Adicionalmente, o SESI/MG se comprometeu a assumir outras obrigações, conforme
cláusula segunda do Termo de Cooperação, nas seguintes alíneas: "b) ceder à MÃOS DE MINAS, quando
necessários, recursos humanos mencionados nos Planos de Atividades previamente analisados e aprovados
pelo SESIMINAS, d) disponibilizar recursos necessários para a divulgação e marketing das atividades
ajustadas; O ceder à MÃOS DE MINAS um ramal telefônico de sua central de PABX, privilegiado para
chamadas externas". Pelo Termo Aditivo de Rerratificação n.° 017/97, o SESI e a FIEMG se comprometeram,
ainda, a ceder à MÃOS DE MINAS mobiliário necessário à operacionalização de sua loja.
Evidencia-se a falta de critérios para a celebração de convênios que priorizem as finalidades
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institucionais definidas pelo Regulamento.
A legislação não contempla repasse de recursos a título de "fundo financeiro".
d) Data: 26.06.95
N." do Termo: 6213003145/95
Acordantes: Fundação Roberto Marinho, Governo do Estado de Minas Gerais, Fundo
das Nações Unidas para a Infància e FIEMG
Objeto: Implantação do PROJETO TELE ESCOLA sobre a temática "Gestão Escolar"
a ser desenvolvido em escolas de 1 ° e 2.° graus da rede pública estadual
Repasse da FIEMG: R$100.000,00
A FIEMG efetuou o pagamento, levando a débito do SESI e do SENAI, à razão de
R$50,000,00 para cada, conforme autorização do Diretor 10 Tesoureiro do Sistema.

110

e) Data: 05.07.96
N." do Termo: 2020010/96
Interessado: Instituto Histórico Israelita Mineiro
Objeto: Resgatar a memória da participação judaica na construção do desenvolvimento
industrial de Belo Horizonte e promover eventos culturais comemorativos do centenário desta cidade.
Repasse do SESI: Total de R$ 100.000,00 em 12 parcelas mensais-e consecutivas.
A cláusula segunda, inc. II, alínea d do Termo de Cooperação, referente à obrigações do
Instituto, estabelece: "publicar o trabalho resultante da pesquisa desenvolvida pelo Centro de Memória, em
1997, dentro das comemorações do Centenário de Belo Horizonte, salientati'do que se trata de uma
contribuição do empresariado e comunidade judaica à memória da cidade". Na verdade, a contribuição é do
SESI.
- Objetivo questionável. Considerando-se as finalidades do SESI, este não poderia assumir
o ônus de "contribuição" feita pelo "empresariado"
O Data: 01 07 96
N." do Termo: 12020006/96
Interessado: Pitágoras Administração e Participação Ltda.
Objeto: Apoio financeiro do Sistema FIEMG referente ao IV Congresso de Qualidade em
Educação
Repasse do SESI : R$ 50.000,00
Repasse do SENAI: R$ 50.000,00
- A instituição interessada constitui patrimônio particular, sendo sócio majoritário o ViceGovernador do Estado de Minas Gerais (à época da auditoria). Tal subvenção não está de acordo com o Dec.
93.872/89 (art. 60, § 3.°, alínea b).
Verifica-se falta de critérios que definam a relação custo/beneficio na concessão de
subvenções
Evidencia-se, ademais, falta de critérios específicos para a celebração de convênios, que
levem em consideração exclusivamente dados eminentemente técnicos e afastem quaisquer ingerências ou
interesses de outra ordem.
g) Data: 01.08.96
N." do Termo: Convênio s/n
Interessado: Associação Comunitária São Jorge das Pedras
46 \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc

:5 5 o
Tribunal de Contas da União

elentr ir. o
seczetaxxa

TC-650 138/97-0

Objeto: Repasse financeiro para a construção do Centro Comunitário e desenvolvimento
de programas educativos e de formação profissional
Repasse do SESI: R$ 35.000,00
Repasse do SENAI: R$ 35.000,00
Não consta dotação orçamentária
O SESI/MG repassou o valor de R$10.000,00 em setembro de 1.996, não tendo, após essa
data, repassado mais qualquer valor. Visitada a associação, ficou patente que a obra encontrava-se paralisada.
- A conferência in loco indicou que se trata de uma região carente de Belo Horizonte, com
grande população industriária e que não conta com CAT nas proximidades.

•

- Constata-se alto risco em subvenções destinadas a cobrir despesas de instituições sobre as
quais não se tem controle: já houve repasse de verba e não há qualquer previsão de quando a obra será
concluída.
A celebração deste convênio evidencia a falta de uma política atual do SESI/MG para
atendimento aos industriários que vivem em regiões destituídas de unidades da entidade.
h) Data: 19.02.97
N." do Termo: Termo aditivo n.° 033/97 ao T.C. n.° 2020021/96
Interessado: Centro de Capacitação e Apoio ao Pequeno Empreendedor - CAPE
Objeto: Levantamento da realidade artesanal e dos artesãos que atuam com madeira e
metais, incluindo o diagnóstico setorial e a implantação do programa de crescimento do artesão produtor e
empresário, radicados no município de São João Dei Rei - MG.
Repasse do SESI: R$ 43.600,00
A presidente do CAPE é também presidente da Associação dos Artesãos e Produtores
Caseiros do Projeto Mãos de Minas, que em dezembro de 1.996 foi contemplada com a subvenção de
R$160.000,00
objeto do termo, na verdade, é trabalho de assessoria/consultoria, que requer contrato
como instrumento próprio e obediência a processo licitatório.
O SESI/MG tem concedido subvenções sem observar/estipular as condições prévias cabíveis
344.
para tais concessões, a serem cumpridas principalmente pelas instituições interessadas
Também não tem havido comprovação, por parte das instituições beneficiadas, do bom e
345
regular emprego dos recursos recebidos e dos resultados alcançados. A equipe de auditoria alega que não
estão havendo as devidas cobranças dos comprovantes por parte do SESI/MG.
4) Orçamento e custos
A elaboração do orçamento é feita pelo setor de Orçamento e Custos conjuntamente com o
346.
setor de Planejamento, levando em consideração a tendência histórica de desempenho da entidade e as metas
e diretrizes emanadas da Diretoria Regional Neste trabalho conjunto, o Planejamento é o responsável pelo
Plano de Metas, que contém os objetivos das atividades fim em termos quantitativos e o Orçamento e Custos
pelos objetivos traduzidos financeiramente em termos de receitas e despesas. Presentemente, intenta-se a
fusão desses dois setores com o objetivo de conseguir sinergia que represente maior eficiência e economia no
desempenho das tarefas realizadas.
347

O acompanhamento da execução orcamentária, correspondente à matéria de cunho financeiro,
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e da realização das metas, alusivas aos objetivos quantificados, é feito mensalmente, de forma sistemática, em
relatórios apropriados Como os dados são orçados em bases anuais, a comparação do real com o orçado
pressupõe a anualização do real, ou a adequação do orçado aos meses transcorridos, de forma linear, sem
consideração da sazonalidade existente dentro do período de um ano. Assim, qualquer um dos critérios
escolhidos prejudica a análise dos resultados.
O sistema de custos é integrado com os demais sistemas da entidade, facilitando a utilização
para as pesquisas e relatórios necessários O setor de Orçamentos e Custos, entretanto, não tem participação
na formação de preço dos diversos produtos do SESI, nem, tampouco, considera os custos unitários dos
produtos na determinação dos custos incluídos nos orçamentos.
5)

Gestão financeira

Atualmente, a execução financeira nas diversas unidades do SESI/MG é realizada a partir dos
recursos auferidos nas próprias unidades, que são destinados, prioritariamente, ao pagamento de suas despesas.
Se tais recursos não forem suficientes, a Sede os complementa; se sobrarem, após os pagamentos dos
compromissos assumidos, o excedente é transferido para a Sede.
Através das visitas realizadas às diversas unidades do SESI/MG e entrevistas na Gerência de
350
Finanças da entidade, foi possível atestar que esta sistemática é adequada, não havendo casos de atrasos nas
remessas de numerários, por parte da Administração Central, que comprometam as atividades Na verdade,
a transferência dos recursos ocorre via on une, com um dia de antecedência em relação ao dia de pagamento
nas unidades, garantindo o atendimento aos compromissos financeiros assumidos.
Cabe esclarecer que os gerentes das unidades operacionais têm autonomia para comprar e pagar
bens ou serviços cujos valores se situam abaixo do limite de licitação. Os valores correspondentes a salários,
a contas de água, luz, telefone e a aquisição de bens ou serviços decorrentes de processos licitatórios são
pagos de maneira centralizada, na Sede da entidade.
Os Serviços Sociais Autônomos estão condicionados a aplicar suas disponibilidades de recursos
em Certificados de Depósitos Bancários - CDB's e Recibos de Depósitos Bancários - RDB's junto ao Banco
do Brasil e à Caixa Econômica Federal, desde que tal procedimento não traga prejuízo à consecução dos
objetivos para os quais foram constituídos, consoante Ata n.° 24/94 - Plenário, Decisão n.° 362/94 do TCU
Embora limitado em sua capacidade de aplicação financeira e mesmo considerando que já tenha
tomado medidas para carrear mais recursos para serem aplicados por sua Administração Central, garantindo
a obtenção de melhores receitas financeiras, o SESI/MG ainda tem margem para maximizar os resultados de
sua gestão financeira. Para isso deve canalizar todos aqueles recursos gerados pelas Unidades Operacionais
para seu Caixa Central imediatamente após a sua ocorrência. A centralização da aplicação financeira na
Unidade Central representa um volume maior de recursos a serem aplicados por esta unidade, aumentando-lhe
o poder de negociação e assegurando para a entidade como um todo a obtenção de melhores receitas
financeiras.
Para viabilizar este procedimento, torna-se necessário o estabelecimento de Fundos de
354
Contingências ou Fundos Fixos de Caixa para todas as unidades operacionais do SESI. Tais fundos devem ser
criados considerando-se as necessidades de cada unidade por um período de tempo não superior a uma
semana. Nas entrevistas realizadas foi revelada a intenção de proceder da forma acima descrita.
A rubrica contas a receber registra os valores que o SESI/MG tem a receber das empresas
355
relativamente ao fornecimento de refeições por parte de seu Restaurante do Trabalhador, situado em
Contagem
356.

Foi verificado que, desde 1.994 até a data do trabalho de auditoria, os valores têm apresentado
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crescimento considerável, em decorrência principalmente da inadimplência de algumas empresas. Assim, ao
final do ano de 1994, o saldo do Contas a Receber era de R$59 231,56 , passando para R$237 876,16 ao
final de 1.996.
O Balancete de abril de 1.997 apresenta um saldo a receber de R$290.164,88, sendo
R$96.360,80 da IG Construções Elétricas Ltda., R$61.339,50 da Machado Correa Engenharia Indústria e
Comércio Ltda. e R$85.394,40 da Rabelo Indústria e Comércio Ltda. Ou seja, de um total a receber de
R$290.164,88, R$243.094,70 referem-se a apenas três empresas, representando aproximadamente 84% do
total.
As empresas IG Construções Elétricas Ltda. e Machado Correa Engenharia Indústria e
Comércio Ltda. que somam R$157.700,30, ou seja, mais que 54% do total do Contas a Receber ao final de
abril de 1.997, têm o Sr. Olavo Machado Júnior - 1. 0 Secretário da Diretoria Executiva do Sistema FIEMG
- como detentor da maioria de seu Capital Social.
Não obstante os significativos valores dos débitos das três empresas e o tempo decorrido de
sua formação (que, no caso da IG Construções Elétricas Ltda. e Machado Correa Engenharia Indústria e
Comércio Ltda., remonta ao princípio de 1.994), o SESI continuava mantendo o fornecimento de refeições,
conforme visto inclusive na Gerência do Restaurante.
Consta da fiscalização que não há receitas ou despesas decorrentes de atividades exercidas ou
compromissos assumidos pelo Departamento Regional quanto ao desempenho de atividades nitidamente
empresariais, tais como redes de supermercados e farmácias, a exemplo do assinalado no Relatório da
Auditoria da Fase de Planejamento, em relação a outros Departamento Regionais do SESI/MG.
No que se refere ao repasse de recursos pelo Departamento Nacional, foi possível observar
aplicação nos seguintes programas nacionais patrocinados pelo referido Departamento:
Modalidade

1.995

1.996

1.997

Total

o
o
o

o
O
40.000,00
O
39.196,27

o

103.891,08
200.000,00
89.983,64
18.666,00
40.254,47
14.997,00

79.196,27

467 792,19

Odontologia social
Lazer junto à empresas
Ensino fundamental de adultos
Educação infantil
Desenvolvimento de recursos humanos
Programa Nacional saúde da mulher

18.666,00
O

103.891,08
200.000,00
49.983,64
O
1.058,20
14.997,00

Total

18.666,00

369.929,92

o

Além dos recursos acima descritos, o Departamento Regional recebeu outros recursos mediante
362.
repasse A seguir os mais significativos:

•

Modalidade

Remetente

Projeto de informática
Reforma de Vila Velha
Reforma de Vila Velha

Depto. Nacional
Depto. Nacional
Cons. Nacional

Total

1.997

Total

O
3.000.000,00
200.000,00 100.0000,00
O
300.000,00

3.000.000,00
300.000,00
300.000,00

1.996

3.500.000,00

100.000,00 3.600.000,00

A equipe de Auditoria assinala que os programas nacionais patrocinados pelo Departamento
363.
Nacional, executados pelo Departamento Regional do SESI/MG cumpriram suas finalidades, tendo alcançado
os objetivos sociais que almejavam.
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Publicidade e propaganda

As diretrizes de Publicidade e Propaganda do SESI/MG estão inseridas no Projeto de
Marketing do Sistema FIEMG, dentro da política de integração em vigor no referido Sistema.
Tal projeto foi elaborado pela Unidade de Promoções e Marketing, que se se subordina
diretamente ao Presidente do Sistema FIEMG.
Insere-se no Projeto de Marketing um plano de mídia, cuja implantação, no entanto, está
condicionada à aprovação do Plano de Ações.
Segundo tal plano, todos os eventos deverão ser previamente avaliados, considerando-se a
367
demanda de mercado, público alvo, custos, receitas e tempo de organização, possibilitando um melhor
dimensionamento do evento, otimização de recursos e alcance de objetivos.
368.

Quanto a este assunto, foram observadas as seguintes situações:
Ênfase à FIEMG em detrimento do SESI/MG

- Existem as mais variadas demonstrações de que o Sistema FIEMG tem enfatizado a
participação da própria FIEMG, em detrimento do SESI, nas publicidades e propagandas das diversas
realizações do SESI.
Participação financeira junto ao promotor do evento
Conforme Projeto de Marketing do Sistema FIEMG, o critério sugerido para participação
em feiras é o de não participar financeiramente junto ao promotor do evento. Entretanto o SESI/MG tem
participado com subsídio no Congresso de Qualidade em Educação, promovido pela empresa Pitágoras
Administração e Participação Ltda., sendo que, apenas em 1.996, a participação foi de R$50.000,00.
c) Impropriedades em contrato de patrocínio a filme e série para TV
Em 07.10.96, o SESI/MG celebrou contratos com a empresa RCS Produções Culturais e
Artísticas Ltda., realizados a título de publicidade e propaganda, inclusive contabilizados em tal rubrica, com
as seguintes características:
N." do contrato: 1140001/96
Denominação: Contrato de Patrocínio à Produção Cinematográfica
Objeto: Patrocínio pelo SESI/MG do filme "Os Nomes do Rosa", dirigido por Pedro
Bial, com aproximadamente uma hora e 40 minutos de duração
Valor: R$300.000,00
N.° do contrato: 1140002/96
Denominação: Contrato de Patrocínio à Produção de Série para TV e Documentário
Compacto
Objeto: Patrocínio pelo SESI/MG de uma série para TV intitulada "Os Nomes do Rosa
Veredas do Sertão Mineiro", dirigida por Pedro Bial, com cinco episódios de cerca de 44 minutos de duração
cada, sobre a vida e a obra de Guimarães Rosa.
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• Valor: R$192.413,45
Observam-se as seguintes impropriedades relativamente aos dois contratos supracitados:
patrocínio indevido e utilidade questionável.
A distribuição da série dar-se-ia em função do Encontro da Américas, sendo, portanto, de
interesse exclusivo da FIEMG. Assim, torna-se evidente que o custo relativo à sua produção - R$192 413,45
- deve ser, por conseguinte, de sua exclusiva competência.
- Quanto ao filme, analisando-se as cláusulas do contrato de sua realização, verifica-se que
a publicidade do patrocínio é compartilhada entre a F1EMG e o SESI, embora o custo recaia apenas sobre a
última entidade. Ademais, a alínea "d" da cláusula terceira obriga a Patrocinada a exibir filme promocional da
FIEMG de 3 minutos nas festas de lançamento do filme em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.
Os objetos do filme e da série não atingem, em princípio, o público alvo do SESI, sendo
destinados a outros extratos da sociedade. Ademais, o patrocínio do filme e da série montam a R$492.413,45,
quantia excessiva considerando-se a relação custo/beneficio e as finalidades regulamentares do SESI.
d) Impropriedade em patrocínio de artista
Detectado o pagamento de R$20.000,00 à Quilombo Criação e Produção SC Ltda.,
conforme Nota de Despesa n.° 236/96, vencimento em 24.06.96, relativo à participação do SESI no patrocínio
da apresentação do artista Milton Nascimento, orquestra e corais, em Nova York, na Brooklyn Academy of
Music, no dia 20 de junho de 1.996.
Tal participação do SESI/MG em patrocínio de artista é indevida, por não se coadunar com
suas finalidades regulamentares.
São apresentados a seguir os resultados de 1.994, 1.995 e 1.996, com as análises pertinentes,
de modo a permitir uma visão da performance do SESI/MG nos últimos anos. Os resultados de 1.994, que
seriam o melhor referencial para análise dos anos seguintes, ficaram prejudicados para tal finalidade devido
à introdução do Plano Real, em julho daquele ano, descaracterizando os valores auferidos para efeito
comparativo. Entretanto, os percentuais apurados continuam sendo válidos para comparação.
SESI/MG apresentou a seguinte evolução de receita de 1.994 a 1.996:
Valores em milhares de Reais
1.994
%
Valor
Contribuição
Industrial
Serviços
Outras
Alienação de bens móveis
Sub-Total
Patrimoniais
Total

1.995
Valor °A

Valor

1.996
(Yes

1.996/1.995
Variação %

24 188
1 014
1.048
1.090
45

38,4
1,6
1,7
1,7
0,1

44.529
1.481
4.030
881
73

77,2
2,6
7,0
1,5
0,1

51.384 72,8
1.854 2,6
7 155 10,1
4.679 6,6
82 0,1

15,4
25,2
77,5
431,1
12,3

27.385

43,5

50.994

88,4

65.154

92,3

27,8

35.592

56,5

6.707

11,6

7,7

-19,1

62.977

100,0

57.701

100,0

70.580 100,0

22,3
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Antes de proceder à análise dos resultados, faz-se necessário proporcionar uma visão geral
sobre a sistemática de arrecadação do SESI.
A receita do SESI/MG, proveniente da contribuição compulsória das indústrias, no percentual
de 1,5% sobre a folha de pagamento dos empregados (Decreto n.° 57.375, de 02.12.65), é arrecadada de cerca
58.000 indústrias do Estado.
A arrecadação indireta, através de GRPS, é realizada pelo INSS, que cobra taxa de 3,5%

373

A arrecadação direta, correspondente a 70% do total da receita, é efetuada mediante convênio
' 374
firmado com 646 indústrias.
De acordo com a Resolução n.° 02/93, contendo normas de arrecadação direta mediante
375
convênio, o SESI concede à empresa conveniada desconto no percentual de 8% sobre os 75% da contribuição,
ou seja, já descontada a remessa ao Departamento Nacional, ou 6% sobre o total da contribuição devida,
sendo o resultado idêntico nos dois cálculos.
O SESI/MG busca ampliar o universo de empresas que optam pela arrecadação direta, através
de visitas às empresas, propondo celebração do citado convênio. O interesse pela arrecadação direta é
atribuído ao tempo gasto para remessa dos recursos pelo INSS, atrasando em média 60 dias; evasão de
receita devido a erro no preenchimento da guia própria; e dificuldade de controle pelo SESI, em razão da
demora no recebimento da respectiva documentação.
Sem desconsiderar, no entanto, as questões acima mencionadas, a equipe de auditoria entende
que, face ao índice de inflação verificado por ocasião da fiscalização, próximo de 10% ao ano, o índice mensal
de 8% de desconto praticado para incentivo à arrecadação direta poderia ser revisto, de modo a não constituir
diferença excessiva em relação ao percentual de 3,5% cobrado pelo INSS.
A comparação dos resultados de 1.996 com 1.995, propriamente dita, possibilita deduções
acerca das tendências das receitas, como indicado a seguir.
Excluindo-se as receitas patrimoniais, que têm caráter atípico, verifica-se acentuado crescimento
anual, com ênfase para o aumento das receitas classificadas sob a rubrica de contribuição e outras.
O crescimento das receitas de contribuição (15,4%) concentrou-se mais nas contribuições
diretas (15,8%), resultado do empenho da entidade em incrementar esta modalidade de receita.
O acréscimo nas outras receitas ocorreu basicamente na rubrica auxílios especiais e donativos,
que passou de R$68, em 1.995, para R$3.972, em 1.996, devido principalmente a um auxílio financeiro do
Departamento Nacional e do Conselho Nacional no valor de R$3.000.000,00 e a uma verba do Departamento
Nacional destinada à reforma da Colônia de Férias de Vila Velha - ES no valor de R$500.000,00.
As receitas de serviço cresceram devido à política de preços adotada pela administração atual
do SESI, que muitas vezes prejudica o atendimento ao industriário e seus dependentes.
7)

Despesas realizadas por categoria
A seguir tem-se as despesas realizadas nos exercícios de 1994/1995
Valores em milhares de Reais

•

1.994
Valor °A
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14.231
6.958

28,1
13,7

23.592
12.280

37,5
19,5

18.750
11925

29,7
18,9

-20,5
-2,9

Total despesas de Custeio

21.189

41,8

35.872

57,0

30.675

48,6

-14,5

Contribuições
Subvenções sociais
Auxilio Financeiro a estudantes
Material de consumo
Prêmios e condecorações
Passagens e desp. c/ locomoção
Publicidade e propaganda
Serviço de consultoria
Outros serviços de terceiros- PF
Locação de mão de obra
Outros serviços de terceiros - PJ

2.355
32
2.032
29
68
105
44
239
3
5.441

4,6
0,1
4,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,5
10,7

4.173
3
1
2.085
28
189
119
23
401
46
9.816

6,6
3,3
0,3
0,2
0,6
0,1
15,6

4.807
613
30
2.511
44
348
471
143
772
53
18.784

7,6
1,0
4,0
0,6
0,7
0,2
1,2
0,1
29,8

15,2
*
*
20,4
57,1
84,1
295,8
521,7
92,5
15,2
91,4

Total Transf. Correntes

10.348

20,4

16.884

26,8

28.576

45,2

69,3

Total Despesas Correntes

31.538

62,3

52.755

83,9

59.252

93,9

12,3

18.329
791

36,2
1,6

9.194
935

14,6
1,5

2.922
930

4,6
1,5

-68,3
-0,5

Total despesas de capital

19.120

37,7

10.129

16,1

3.852

6,1

-62,0

Total Geral

50.658

100,0

62.884 100,0

Vencimentos e vantagens fixas
Outras despesas de custeio

Total Investimentos
Total Inversões Financeiras

63.104 100,0

0,3

A comparação das despesas de 1.996 com as de 1.995, permite algumas conclusões, que são
384.
apresentadas nos parágrafos que se seguem.

a

As reduções ocorridas em vencimentos e vantagens fixas são atribuídas à redução de cerca de
385
500 funcionários, em 1.996, decorrente das políticas de integração, parceirização e terceirização implantadas
na entidade.
As despesas classificadas como transferências correntes cresceram em decorrência das
parceirizações e terceirizações implementadas, das novas unidades que entraram em operação e da ênfase
crescente em despesas de subvenções, serviços e publicidade e propaganda.
O decréscimo em investimento ocorreu devido à política de apenas concluir as obras em
andamento, evitando-se gastos em novas construções.
Destacam-se, a partir de agora, as despesas do SESI/MG para os anos de 1.994 a 1 996,
segregadas entre as áreas de Administração, correspondentes à atividade meio, e as áreas de Educação, Saúde,
Lazer e Assistência, correspondentes à atividade fim. A discriminação das despesas na forma apresentada a
seguir é de suma importância para que se possa avaliar as prioridades da Administração da Entidade
relativamente à aplicação de seus recursos financeiros.
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Valores em milhares de Reais

Administração
Educação Pré Escolar
Ensino fundamental
Ensino Supletivo
Educ. Física e Desportos
Assistência a Educandos
Cultura
Saúde
Seg. Hig. Med. Do Trabalho
Assistência
Total

1.994
Valor
17.928
1.286
2.390
1.423
2 159
210
795
4.595
199
19.671
50.656

%
35,4
2,5
4,7
2,8
4,3
0,4
1,6
9,1
0,4
38,8
100,0

1.995
%
Valor
41,0
25.777
4,5
2.844
8,6
5.393
4,7
2.964
6,3
3.953
0,4
222
2,2
1.393
13,0
8.158
0,6
366
18,8
11.813
62.883

100,0

1.996
Valor
%
34.524
54,7
3,9
2.434
8,9
5.229
5,3
3.325
8,9
5.645
0,3
210
2,2
1.410
9,6
6.044
0,8
474
6,0
3.790
63.085

100,0

Verifica-se, nos últimos anos, acentuado crescimento dos recursos aplicados à atividade meio
em detrimento da atividade fim. Quanto aos recursos alocados na atividade fim, há acréscimo na área
educacional, decréscimo razoável em saúde e decréscimo substancial em assistência. Dentro do programa
Assistência, o subprograma Serviço Social foi o mais afetado, tendo os recursos alocados passado de
R$18.336.733,05, em 1.994, para R$9.930.845,42, em 1.995, e R$2.285.795,03, em 1.996.
Considerando-se suas finalidades, conforme determinado em Regulamento, torna-se premente
que o SESI/MG reavalie sua prática de alocação de recursos, priorizando as atividades fim.
8) Gestão de recursos humanos
São apresentados dados dos últimos anos relativos à área de pessoal, com relação às despesas
correntes.
Valores em milhares de reais
1.994

1.995

1.996

Receitas Correntes
Total salários e encargos sociais
% sal. E enc. soc./rec. Correntes

62.932
21.188
33,7

57.626
35.872
62,2

70.498
30.675
43,5

N." de empregados - fim do ano

3.212

2.166

1.588

A redução do número de empregados verificada ao longo dos últimos anos não representou
redução proporcional de salários e encargos sociais
Cabe aludir que tal redução tem prejudicado a prioritária atividade de assistência social aos
industriários e seus dependentes. Na verdade, o pessoal do SESI tem tentando adequar-se às dificuldades
oriundas de uma política de redução de quadros, mas sem condições de tomar iniciativas para incrementar
ação social da entidade.

•

O Plano de Demissão Voluntária implantado no SESI/MG vigorou apenas no período de maio
a setembro de 1996, custou cerca de R$ 156.921,69, e resultou em apenas 115 demissões, segundo dizem,
e pela auditoria verificado, devido à pouca atratividade das vantagens oferecidas.
Paralelamente ao PDV continuou havendo demissões no SESI/MG e concomitantemente
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havendo também novas admissões, através de processos seletivos realizados pelo Setor de Recursos Humanos.
Merece registrar que, pela natureza dos cargos envolvidos, não se justifica a alta rotatividade
396.
verificada, e conseqüentemente os custos dos processos seletivos (salário estimado na contratação x 13 x 12
x 8% de taxa administrativa + ISS, PIS, FINSOCIAL).
Para cargos considerados estratégicos e funções que exigem maior qualificação, a seleção é
397
feita através de firmas especializadas em recrutamento e seleção de pessoal
398
autorizado

Não existe de forma regulamentar a fixação de lotação ideal ou quantitativo de pessoal

O elevado número de demissões reflete a tendência em relação à atividade-meio de
terceirização, em relação à atividade-fim de celebração de convênios e contratos de cessão de espaço,
formalizando a gestão de unidades por parceiros ou paraceirizações parciais, ou seja, exploração de atividadesfim da entidade, como cursos de informática, dança, música, escolinhas esportivas, etc.
Também a integração do Sistema FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG, LEL e CASFAM, entidades
juridicamente distintas, desenvolvendo ações conjuntas e racionalizando esforços, acarretou diminuição do
Quadro de Pessoal. Dentro do mencionado Sistema, o SESI/MG participa com cerca de 60% do quantitativo
de força de trabalho.
A adesão do empregado à integração do Sistema é formalizada através da assinatura do Termo
de Concordância à utilização comum dos empregados das entidades. Assim, o funcionário de qualquer
entidade do Sistema presta serviços, quando necessário, às demais entidades.
Outro fato que chamou a atenção por ocasião da auditoria foi que, na redução do quadro
402
resultante de contratos de parceria, vários profissionais demitidos, alguns com 20 anos de trabalho dedicados
ao SESI/MG, em geral professores, constituem Cooperativas e continuam a prestar serviços à entidade, em
alguns casos até mesmo sem interrupção de tempo. A redução no gasto com pessoal é função da redução do
ganho mensal do cooperado, que passa também a arcar com os riscos inerentes à variação na demanda dos
serviços e em relação ao ganho auferido. O procedimento poderá acarretar ao longo do tempo ações
trabalhista e pior qualidade na prestação de serviços da área-fim, à medida que os profissionais competentes
poderão não se sujeitar ou não suportar a drástica redução de rendimentos, e custos de adaptações e aluguéis
de espaço, quando a cooperativa não funciona em dependências do próprio SESI.
O treinamento, realizado de forma centralizada, é coordenado pela Gerência de Recursos
Humanos. Há também treinamento de forma descentralizada, a critério dos Gerentes de unidades, se o valor
da despesa estiver compreendido dentro do limite de dispensa de licitação, em relação ao qual o Gerente
possui autonomia.
Em média é possibilitado ao servidor 40 horas anuais de treinamento, realizado de conformidade
com o diagnóstico de necessidade, denominado Programa de Desenvolvimento Individual - PDI. Parece-nos
satisfatória a atual política de treinamento adotada pelo SESI/MG.
Após a significativa redução do quadro de pessoal, foi implantado Programa de Cargos e
Salários. Tal programa começou em novembro de 96, tendo sido contratada a empressa Bozza Consultores
Associados. Foram criados internamente Comitês para avaliação de 210 cargos e realizada pesquisa de
mercado através de cadastro contendo dados sobre 250 empresas. Foram reajustados salários somente dos
cargos com desvios em relação ao mercado.
A maioria dos cargos têm três seriações: júnior, pleno e sênior. No enquadramento do cargo
considerou-se 80% do salário de mercado para a última seriação (sênior). A ascensão profissional pode
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possibilitar atingir 100% e até 120% do salário de mercado, de acordo com avaliação de desempenho a ser
implantada, prevista para agosto ou setembro de 97.
Em face das pesquisas realizadas no mercado, conclui-se que as discrepâncias de salários
davam-se nos cargos de nível hierarquicamente superior. Assim, os que tiverem reajuste foram os melhores
remunerados em termos absolutos, acentuando-se as diferenças internas.
Na prática ocorre uma diferença acentuada entre os salários de maior valor, no nível de
Coordenadoria, Gerência Geral de Recursos Humanos e Superintendência Administrativa e Financeira e
aqueles de Chefias intermediárias e Gerências de unidade operacionais.
Contra o SESI/MG tramitavam, no mês de junho de 1997, 227 ações trabalhistas, sendo que
a contratação de advogados trabalhistas acarreta como despesa fixa o valor mensal de R$ 18.000,00. O
percentual de êxito nas ações situa-se em torno de 60 a 70%, e o valor relativo a depósito recurso é da ordem
de R$ 533.000,00, segundo informações obtidas no Setor de Pessoal.
Política de investimentos

9)

Para se ter uma visão geral da política de investimentos do Departamento Regional do
SESI/MG, há que se voltar aos primórdios da atual Diretoria Regional.
Quando da sua posse, em janeiro de 1.995, o SESI contava com 32 Centros de Atendimento
4 ï 1.
ao Trabalhador - CAT's - em construção e com 115 terrenos doados por prefeituras para a construção de
futuros CAT's. Nessa época, o Diretor Regional determinou as seguintes diretrizes:
2

fosse dada continuidade às obras dos 32 CAT's, regularizando a respectiva documentação;
fossem estabelecidas parcerias para gerir os novos CAT's, após concluídos;
fossem devolvidos às prefeituras os terrenos para os quais não havia intenção de construir

novas unidades.
Em maio de 1 996, o Conselho Regional referendou decisão da Diretoria no sentido de cancelar
412
os 115 convênios para construção de novas unidades, assinados ao final da administração passada, e autorizou
a devolução dos terrenos
As 32 obras em andamento recebidas da gestão anterior foram todas concluídas até maio de
413
1 997 e encontram-se todas funcionando
Com referência à "denúncia" veiculada na "Folha de São Paulo", de 26-05-96, sobre a
construção indiscriminada de CATs no interior do Estado de Minas Gerais, por supostos motivos "políticoseleitorais", nas eleições de 1994, quando era candidato a governador o então Diretor-Regional do SESI,
merece registrar que a matéria foi tratada no subitem 2.2 e item 4, alínea "a" do Relatório de Auditoria
constituído nos termos do art. 28, § 1°, da IN 9/95 (parte não operacional: legalidade/regularidade). Foi
proposto o encerramento do assunto, ante informações obtidas, providência adotadas pela atual administração
e ausência de indícios de prejuízos.
A política atual é no sentido de otimizar a utilização do patrimônio existente, reformando-o e
suprindo-o de benfeitorias e equipamentos adequados ao seu bom funcionamento.
Vislumbra-se, nesse ponto, a existência de disfunções, com o aproveitamento do patrimônio
do SESI/MG em prol da FIEMG ou suas afiliadas, o que é comentado em item específico deste relatório.
Outra forma de otimizar a utilização do patrimônio existente consiste no desinvestimento, a que
o SESI/MG também tem recorrido. Como exemplo, a venda de sua frota de veículos, com exceção dos
utilitários, mas com locação de veículos de terceiros. No entanto, há que se ressaltar o fato de que a entidade
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é proprietária de vários terrenos e edificações ociosas, a saber:
Prédio na Rua Castigliano, Bairro Padre Eustáquio, com 250 m2, onde funcionava a antiga
gráfica. Está sem utilização a cerca de 2 anos;
Terreno, área de 23.000 m2, situado entre a Rua Bambira e Via Expresso, Bairro Gameleira.
Atualmente ocupado precariamente para guarda de material e máquina utilizadas na construção do metrô de
Belo Horizonte.
Após a conclusão dos novos CATs em 1995/96, o SESI/MG tem evitado investir em novas
418
obras, priorizando a manutenção e o aprimoramento de suas instalações, dentro da filosofia de sua política
atual de investimentos.
Os valores totais de investimento corresponderam à aproximadamente R$10.000.000,00 em
e
R$3.000.000,00
em 1.996, com ampla predominância de construções, devido às 32 obras em
1995
.
andamento, sendo cerca de R$9.000.000,00 em 1.995 e R$2.000.000,00 em 1.996. Para 1.997, foi orçado o
valor aproximado de R$200.000,00, para término do último CAT em construção.
O orçamento para 1.997 contemplava R$4.500.000,00 para investimentos, sendo
R$2.000.000,00 para obras e instalações e R$2.500.000,00 para equipamentos e material permanente.
Coerente com sua política de não investir em novas obras, do valor de R$2.000.000,00 destinado à obras e
instalações, apenas R$200.000,00 aproximadamente são destinados a construção, sendo R$1.800.000,00
destinados a reformas.
Dentre os investimentos em obras e instalações previstos para 1.997, chama a atenção o valor
de R$226.493,00, que é o segundo em ordem de grandeza, previsto para reforma e adaptação do edifício sede
onde funciona a administração central do Sistema FIEMG.
No que diz respeito ao atendimento às necessidades dos usuários, o SESI/MG conta com 91
unidades de atendimento, que se situam em 70 cidades de Minas Gerais e na cidade de Vila Velha - ES, onde
possui uma colônia de férias.
Abrange razoavelmente bem as diversas regiões do Estado de Minas Gerais, mesmo
423
considerando que algumas cidades foram beneficiadas com unidades de serviço por motivos não
exclusivamente técnicos.
Entretanto, houve a percepção, por ocasião das visitas realizadas no Estado de Minas Gerais,
424
que existem cidades com concentração razoável de industriários que não estão assistidas, a contento, em
termos de serviços prestados pelo SESI/MG. Por exemplo, Barbacena e Congonhas.
O Estado de Minas Gerais tem apresentado indicadores de crescente industrialização, superiores
425.
à média nacional, conforme tem sido sobejamente exposto pelos meios de comunicação nacionais e
internacionais. O crescimento industrial gera, evidentemente, necessidade de prestação de serviços a um
número adicional de industriários e seus dependentes.
Nas várias entrevistas realizadas com membros da direção do SESI/MG houve a oportunidade
426
de confirmar a inexistência de uma política que vise incorporar usuários situados fora da sua rede atual de
unidades
Merece registrar ainda que a disponibilidade financeira do SESI apresenta tendência crescente,
427
conforme apurado nos Balanços Financeiros, ao final de cada período:
1.994:
1.995:
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R$19.081.640,84
R$ 19.998.200,22

1.996:
1.997 (abril)

Nesse ponto, reclama atenção o fato de que acumular recursos financeiros não faz parte das
428.
atividades do SESI, definidas em regulamento. Merece registrar ainda que em caso de extinção do SESI é
previsto no Regimento que seu patrimônio reverterá ao Conselho Nacional da Indústria.
10) Restaurante do trabalhador

Quanto ao restaurante do trabalhador, a unidade visitada está localizada na Cidade
429
Industrial/Contagem, próximo à interestadual Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo O acesso a
ele é prejudicado pelo excesso de tráfego na região, e apenas os empregados de indústrias da proximidade têm
facilidade de utilizá-lo
As atividades do Restaurante foram bastante reduzidas nos últimos 3 anos (tendo como
referência o ano de 1997), sendo que chegava a servir 7.000 refeições diárias, na data da inspeção servia
apenas cerca de 2.500.
Tal reducão deve-se essencialmente aos seguintes fatores:
a) reajustes nos preços da refeição, cobrados do industriário, para acompanhar os custos de
produção:
Julho de 94
Março de 95
Abril de 96
Maio de 97

R$ 1,70
R$ 2,10
R$ 2,40
R$ 2,55,

achatamento salarial e demissões de empregados na região (registre-se que não é dado
subsídio ao industriário carente/desempregado), e
preparação de refeições/lanches pelas próprias indústrias em restaurante montados em
suas respectivas instalações, encerrando os convênios anteriormente mantidos com o Restaurante do
Trabalhador
.

Das cerca de 2.500 refeições preparadas, 1.380 eram servidas no refeitório e 1.120 eram
fornecidas a empresas em marmitas isotérmicas.
No sentido de recuperar o nível de produção anterior (7.000 refeições), estava sendo levado
para empresas interessadas o serviço de preparação de refeições, por empregados do SESI/MG, no próprio
local das empresas, mediante a cobrança de taxa de administração de 10% sobre todas as despesas realizadas.
Outra mudança em estudo era a instalação, em espaço próprio ao lado do refeitório principal,
de uma restaurante SELF SERVICE, visando a atender um público mais exigente e demanda diversificada.
Em relação à meta da autosustentação implantada no SESI/MG, o restaurante é o que mantém
a melhor posição (mês de abril: receita R$ 124.029,79; despesa R$ 106.991,34; superávit R$ 17.038,45).

•

Embora seja modelo de autosustentação, ao ver da equipe de auditoria ele não atende
plenamente sua finalidade, pois não ampara os industriários carentes que, por conta própria e sem
comprometer os encargos de família, não têm condições de arcar com o custo da refeição a R$ 2,55.
Em 31-10-95, na estrutura do SESIMINAS, foi implantado o NOT - Núcleo de Oportunidade
de Trabalho, com a finalidade, em síntese, de realizar a requalificação e reconversão profissional do
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trabalhador, com vistas às sua inserção no mercado de trabalho; reciclar os empregados da indústria, em face
de suas novas necessidades; e incrementar o atendimento às indústrias dentro de suas próprias instalações. O
NOT é um centro informações com dados completos de empregados e empregadores, elaborado de acordo
com modelo austríaco, com as necessárias adaptações à realidade atual do Estado de Minas Gerais.
Existem atualmente 3 unidades do NOT no estado: Contagem (cidade industrial/região
Metropolitana de B. Horizonte), Juiz de Fora e Uberlândia.
É grande a importância do referido Núcleo, em face do atual cenário da economia de crescente
e elevado desemprego, em consequência do desenvolvimento tecnológico e do processo de globalização.
Estima-se, segundo notícias veiculadas na imprensa, que existiam cerca de 300.000 desempregados no Estado
de Minas Gerais por ocasião do trabalho de fiscalização, não obstante o crescimento industrial acima da média
nacional. Verifica-se também o fechamento de indústrias do setores têxtil, siderúrgico e de calçados. Em
função do alto grau de automação da indústria moderna, com destaque para as automobilísticas, as instalações
de novas/grandes empresas absorve pouca mão-de-obra.

•

O perfil do profissional "empregável na indústria" mostra-se influenciado pelas exigências
impostas pela abertura do mercado e integração ao MERCOSUL. Entretanto, distancia-se da realidade do
Brasil. Segundo reportagem da Veja, edição 1.497, de 28-05-97, pág. 92, dos trabalhadores brasileiros com
carteira assinada, 43% são analfabetos ou possuem o 10 grau incompleto. O trabalhador do Brasil permanece
na escola por um período inferior a quatro anos, contrastando até mesmo com o que acontece em outros países
dá América do Sul (Chile, 11 anos; Argentina, 8 anos). Tais fatos justificam a necessidade de requalificação
profissional e orientação do desempregado na busca de nova colocação no mercado de trabalho.
De janeiro a abril do exercício de 1997 os NOTs de Contagem e Juiz de Fora apresentaram os
seguintes resultados (fonte: SIGO/SESI n° 16):
Candidatos inscritos
Vagas preenchidas
Encaminhamentos p/treinamentos
Empresas conveniadas

2.930
194
528
148

O NOT de Contagem é uma das unidades com maior desequilíbrio no atual sistema de
autossustentação implantado pelo SESI (período de janeiro a abril: despesas R$ 100.244,36; receitas R$
8.864,73; saldo negativo R$ 91.379,63). Tal fato é plenamente justificado uma vez ele lida com industriários
desempregados, arcando com despesas, em geral, de transportes e de cursos de requalificação. A receita
própria do NOT é constituída apenas de 20% da primeira remuneração do empregado recolocado.
11) Produtos do SESIMINAS
A Equipe de Auditoria, para proceder a análise dos vários produtos do SESIMINAS, realizou
levantamentos estatísticos referentes ao período de 1994 até abril de 1997, e entrevistou vários funcionários
da entidade na capital e no interior do Estado.
Os produtos desenvolvidos pelo SESIMINAS e oferecidos, consoantes suas finalidades, são
idênticos àqueles dos outros Departamentos Nacional:
Educação: Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Supletivo, Telecurso, Cursos Técnicos
(formação gerencial, Turismo e Cooperação com CEFFET-MG)
Saúde: Ocupacional, Engenharia e Segurança, Prevenção à Tuberculose, Prevenção de Câncer,
Prevenção de Ler-Lesões por esforços repetivos
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Odontologia: Tratamentos e Prenvenções
Alimentação: Refeições, Lanches, Merenda Escolar
Serviço Social: Requalificação do Trabalhador e Colocação no Mercado de Trabalho
Lazer Cultural: Apresentações (orquetras, Teatro, Ópera, Coral, Ballet, Recital, Show
Musical), Cursos, Bibliotecas
Lazer Esportivo: Associados em Clubes, Hospedagens (Clube do Trabalhador em Betim e
Colônia de Férias em Vila Velha-ES)
Projetos Especiais: Ação Global, Ação Comunitária, Mãos à Obra, Cidadão Rural, Passeio
Ciclistico.
Na escala de prioridades, em relação à atividade-fim, a ordem adotada é a seguinte: educação,
445.
saúde e lazer.
De acordo com os dados levantados na Auditoria, ocorreu significativo decréscimo no
446
quantitativo de serviços prestados, excetuando-se apenas as áreas de educação e serviço social
DESEMPENHO DO SESI-MG POR PROGRAMA
1994
UNIDADE
ÁREAS

•

1995

1996

1DUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR
FUNDAMENTAL
SUPLÊNCIA - 1" GRAU
SUPLÊNCIA - 2 GRAU
SI JPRIMENTO

MATRÍCULAS
MATRÍCULAS
MATRÍCULAS
MATRÍCULAS
MATRÍCULAS

5.159
5.770
5.892
2.635
21.775

5.930
4.904
7.736
2.944
25.515

7.206
4.864
11.232
4.550
27.589

13IBLIOTECA
LEITORES

QUANTIDADE

59.234

33.995

25.527

SAÚDE
AÇÃO MÉDICA
PREVENTIVO DO CÂNCER
CLÍNICOS
ENPERMACiIN
SAÚDE OCUPACIONAL

1" ATENDIMENTO
I" ATENDIMENTO
1" ATENDIMENTO
PESSOAS ATENDIDAS

12.735
13.145
47.302
1.025

6.918
8.581
33.125
2.940

3.460
7.863
12.346
2.840

AÇÃO ODONTOIAGICA
PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
TRATAMENTO COMPLETADO

QUANTIDADE
QUANTIDADE
QUANTIDADE

1.273.156
226.950
111.779

1.038.387
202.756
95.043

526.084
220.916
61.099

QUANTIDADE
PESSOAS ATENDIDAS
QUANTIDADE
PESSOAS ATENDIDAS

1.578.301
10.952
1.959.127
16.597

895.079
7.705
1.936.614
23.076

931.798
12.293
1.510.163
9.039

23.990
74.877

19.732
47.503

48.167
10.452

7.192
111.424
28.701
1.333.067

4.485
39.410
28.555
581.670

4.589
12.690
23.325
194.135

COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA
REFEIÇÕES
MERENDAS
SERVIÇO SOCIAL
'ATENDIMENTO INDIVIDUAL E GRUPAL
TRABALHOS REALIZADOS
LAZER
ARTÍSTICO
SPO R TI VO
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Na área odontológica houve diminuição na quantidade de tratamentos curativos e aumento de
447
procedimentos preventivos (de grande importância também, mas de custo mais baixo e possibilidade de atender
público maior, não surtindo efeito, porém, em casos de necessidades de tratamentos curativos, naturalmente)
a) Educação

•

Quanto à área de Educação, segundo registrado nas atas de Reunião do Conselho Regional do
448
SESI-SENAI dos 3 últimos exercícios, verifica-se um redirecionamento das ações de Educação, que deverão
priorizar cursos profissionais e supletivo, com retração de investimento no Ensino Pré-Escolar e Fundamental,
que estão sendo gradualmente desativados Essa medida, se adotada generalizadamente, representará prejuízos
irreparáveis para várias crianças filhas de pais com rendas modestas, ou mesmo carentes, residentes em locais
não suficientemente contempladas com Escolas da Rede Pública, como é o caso verificado na Região do Vale
do Jatobá - Belo Horizonte, região com elevado índice populacional de industriários de baixa renda.
Os cursos de caráter profissionalizante recém criados são cursos de formação gerencial em
449.
turismo e curso de formação gerencial. A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases do Ensino, estabelecendo
que as instituições federais de ensino não ministrarão curso técnico profissionalizante, correspondente a 20
Grau, o SESI/MG, através do Termo de Cooperação com o CEFET-MG, mantém turmas de 2° Grau no
COMAR, onde é ministrada a parte teórica do currículo, ficando as aulas práticas de laboratório a cargo do
CEFET-MG
As áreas de Ensino Fundamental, Supletivo, Telecurso e Cursos de Formação Gerencial são
450
supervisionados pela Coordenadoria de Educação e Tecnologia, cujo titular pertence ao Quadro do
SENAI/MG, nos termos da integração estabelecida no Sistema FIEMG.
Saúde

•

Na área de saúde, a partir da NR n° 7 do Ministério do Trabalho, estabelecendo a
451.
obrigatoriedade da elaboração e implementação dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais e de
Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA e PCMSO, respectivamente, houve um redirecionamento nas
ações de saúde do SESI-MG, que desativou o atendimento médico clínico, visto que passou a ser exigido das
empresas a estruturação de Setor de Medicina do Trabalho, para cumprir as citadas normas.
A atuação da área de saúde ocupacional atualmente compreende suporte técnico às indústrias
452
nas atividades: PCMS, PPRA, PCA - Programa de Conservação Auditiva e GST - Gestão de Segurança no
Trabalho.
Ação odontológica
Quanto ao tratamento odontológico, em geral não há pleno atendimento da demanda,
organizando-se lista de espera nos diversos postos odontológicos do SESI-MG, com um tempo aproximado
para chamada de 3 (três) meses, em média.
Verifica-se, entretanto, elevado índice de faltas dos pacientes às consultas marcadas, bem como
evasão, muitas vezes em face da dificuldade do cliente de efetuar os pagamentos nas datas combinadas. No
COMAR - Central Odontológica foi verificado procedimento a esse respeito, realçando os prejuízos que
podem causar, ao cliente e ao próprio SESI (dentista fica ocioso naquele horário), no caso de faltas, sendo
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concedidos incentivos para sanar as questões, por exemplo, limpeza grátis Semelhante procedimento, a nosso
ver, poderia ser, de maneira geral, adotado por outras unidades odontológicas, caso não utilizem algum critério
de incentivo
d) Lazer cultural
Para desenvolver atividades relacionadas ao lazer cultural, o SESI conta com a estrutura do
Centro de Cultura "Nansen Araújo"e dos CATs.
Centro de Cultura é um edificio de 9 andares, destinados em geral á atividade da área-fim da
entidade. Os principais espaços são o Teatro SESIMINAS, com capacidade para 684 pessoas, Biblioteca que
também coordena Bibliotecas ambulantes (caixa de aço com capacidade para cerca de 70 livros que, conforme
sugestões recebidas, é encaminhada às indústrias) e salas de cursos ministrados por parceiros:
idiomas (inglês, italiano, espanho, francês): IBL - Instituo Brasileiro de Línguas;
dança de salão: Kina Núcleo de Dança de Salão Lida;
dança clássica: Stúdio de Dança Cristina Helena Ltda;
música popular: Sociedade Civil Orquestra Herci Aquino;
artes cênicas: Grupo de Teatro Amador do Centro de Pesquisas Teatrais;
violão: Paulo Henrique Ferreira;
piano: Bellamúsica;
informática: Informare Ltda.
Centro de Cultura abriga também grupos artísticos como Orquestra de Câmara SESIMINAS,
457.
Coral SESIMINAS, Coral MADRIGAL RENASCENTISTA e Ballet SESIMINAS.
No Centro de Cultura, localizado em área nobre de Belo Horizonte, são apresentados alguns
458
espetáculos gratuitamente, patrocinados pelo SESI/MG. Ocorre também a cessão de espaço do Teatro a
produtores que, em contrapartida, reservam parte de ingressos para distribuição a industriários, ou cedem ao
SESI percentual de participação no resultado da bilheteria, conforme negociado.
Foi observado quanto à presença de público nos espetáculos, que muitos deles não atingem
459
sequer 50% da capacidade de ocupação do auditório, o que pode ser atribuído à localização do Teatro
SESIMINAS, distante da região de maior concentração de industriários e à divulgação restrita pelos meios
de comunicacão, face ao alto custo que representariam as propagandas pagas (jornais, rádio e televisão).
Entretanto, nos eventos para os quais é disponibilizado o transporte gratuito, a freqüência atinge o nível
Máximo.
12) Terceirizações
A terceirização, como é notoriamente sabido, consiste na transferência da produção de bens
ou serviços para outra empresa ou pessoa que não aquela que, primitivamente, os produzia.
Segundo observado, trata-se de prática empírica, não alicerçada em princípios administrativos
sólidos, sujeitando-se a mudanças de avaliações no decorrer do tempo.
Não há evidências de que as terceirizações conduzam a reduções de custos. Na realidade,
presume-se que são mais onerosas que os serviços realizados por conta própria, devido ao lucro embutido no
preço do prestador de serviço. Da mesma forma, não há garantias de que haja aumento da eficiência e eficácia
dos serviços prestados, a longo tempo.
Nas visitas efetuadas às diversas unidades do SESI, verificou-se que existe insatisfação com
serviços terceirizados, principalmente em relação à limpeza, por falta intermitente de material e atrasos de
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pagamento por parte do prestador de serviços aos seus funcionários. Por outro lado, foi detectado a existência
de satisfação com os serviços realizados por pessoal próprio nas unidades que puderam optar por não aplicar
a terceirização.
Outra objeção que se coloca à terceirização, quando os serviços terceirizados são realizados
nas dependências do contratante, refere-se à defasagem dos funcionários do prestador de tais serviços em
relação aos funcionários do tomador, afetando o clima organizacional. Concretamente, são profissionais
reunidos para atingir fins sobrepostos, sendo que alguns, os funcionários terceirizados, têm menores salários,
treinamento e oportunidades profissionais.
A terceirização dos serviços, no SESI, vem sendo adotada em grande escala e
indiscriminadamente, atingindo atividades-meio, como serviços advocaticios, vigilância, limpeza e transportes
e atividades-fim, como escolas, orquestra de câmara, etc., consumindo enormes recursos financeiros.
Esta prática não considerou, sequer, que a contratação de ex-empregados pode conduzir a
riscos de natureza trabalhista. A entidade contratou serviços de ex-empregados, quer na atividade-meio (ex.:
serviços advocaticios), quer na atividade-fim (ex.: orquetra de câmara/área cultural).
Apenas a titulo de ilustração, cabe citar que foram pagos, em 1.996, R$724.581,92 à
Conservadora Arizona Ltda., referente a serviços de conservação e limpeza, e R$817.281,36 à Prosemig
Empresa de Proteção e Vigilância Ltda., referente à vigilância
Conforme verificação feita junto à Gerência de Suprimentos do SESI/MG, em 1.995 houve
licitações para os serviços de conservação e limpeza e, ainda, vigilância. Em 1.996, os contratos referentes a
tais serviços foram prorrogados, tendo por base as licitações de 1.995.
Cotejando-se a prática de terceirização indiscriminada adotada pelo SESUMG com os critérios
legais pertinentes ao assunto, conclui-se que as terceirizações de serviços da atividade-fim carecem de amparo
legal, representando riscos para a Entidade, com destaque no tocante à contratação de ex-empregados, como
mencionado acima.
3. Desdobramentos processuais

A partir da situação retratada, a equipe de auditoria assinalou o elenco de recomendações que
470
entendeu apropriadas à Entidade
O escalão dirigente da SECEX/MG, após detido exame da matéria, recepcionou a orientação
471
preconizada pelos seus imediatos, conferindo, todavia, nova redação para as sugestões a serem dirigidas ao
SESI/MG, a saber
I - Recomendar ao Conselho Regional do SESI a adoção de estudos com vistas à
viabilização de providências no sentido de:
na estrutura organizacional, vincular a Auditoria Interna ao Conselho de Representantes
Regionais, com vistas a autonomia em relação aos órgãos executivos da Administração do
SESIMINAS/FIEMG, proporcionando-lhe maior independência de ação para que assim possa acompanhar
as medidas corretivas no âmbito do SESI, até o saneamento total das irregularidades/disfunções detectadas;
prover a Auditoria Interna de recursos humanos e materiais suficientes para que possa
abranger áreas da Entidade que ainda não foram auditadas, enfocando aspectos operacionais, controles
preventivos e áreas potencialmente mais sujeitas a riscos; e
c) direcionar a ação da Diretoria Regional para examinar a possibilidade da aplicação do
superávit financeiro, priorizando as áreas de educação e saúde, como convém às finalidades regimentais, vez
63 . \\min-lnu_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc

ceohNsit 3,nto
5.6 7

emir et •a `-tjo pionádo
Souotut

Tribunal de Contas da União

TC-650.138/97-0

que a área administrativa vem sendo contemplada, gradativamente, com maior parcela do total de recursos,
em detrimento das áreas sociais objeto primordial da Entidade.
II - Recomendar ao Diretor Regional do SESI/MG a adoção de estudos para viabilizar
providências no sentido de.
1) Quanto a aluguéis e cessão gratuita de Imóveis e Equipamentos a Entidade de Classes:
a) Evitar alugar imóveis de terceiros (excetuando apenas casos de comprovada necessidade,
após esgotadas todas as possibilidades de acomodação em imóveis próprios), observando o disposto no art.
24, X, da Lei n° 8.666/93;
b) Suspender a cessão de imóveis gratuita ou mediante contraprestação de serviços, que não
correspondam ao preço de mercado imobiliário, em detrimento da finalidade institucional da Entidade;

•

c) quanto ao imóvel localizado no Bairro São Francisco
utilizar, se ainda não instalados, de forma adequada os 22 compressores odontológicos,
novos e guardados naquele local, adotando-se ainda as necessárias medidas para resguardar o SESI de
possíveis prejuízos à finalidade da entidade;
rescindir, se ainda vigente, o respectivo contrato de locação, tomando-se as devidas
cautelas para não incorrer em multa contratual;
utilizar outro imóvel de propriedade do SESI/MG para atender às finalidades porventura
remanescentes do referido galpão, como, por exemplo, o Centro Cultural "Nansen Araújo", no qual teria
espaço suficiente e/ou o Conjunto Castelo Branco, Rua Castigliano, que está situado em região relativamente
próxima a Sede do SESI, com fácil acesso, com aproximadamente 250 m2, e sem uso quando da realização
da Auditoria;

•

d) adotar procedimentos, tais como, reaproveitamento, leilão, doação ou outros meios (v.
Decreto 99.658/90 que regulamenta a matéria no âmbito federal) assegurando rapidez de
utilização/desfazimento de material reaproveitável/inservível/irrecuperável (móveis de escritório, carteiras
escolares, eletrodomésticos, equipamentos odontológicos, etc.), de um modo em geral e, em particular,
daqueles guardados no imóvel em referência, delegando decisões às unidades operacionais, para evitar
despesas desnecessárias com guarda ou transporte dos bens.
2) no tocante à transferência de recursos por meio de Subvenções ou Auxilio:
observar critérios técnicos e as finalidades institucionais do SESI, na sua concessão
evitando o ocorrido nos eventos registrados nos autos do TC-375.273/97-2;
recorrer à subvenção social apenas nos casos comprovados em que a aplicação desses
recursos, por meio de terceiros, revelar-se mais econômica;
atender às condições prévias, notadamente aquelas estipuladas nos arts. 60, 64 e 65 do
Decreto 93.872/86, que regulamenta a concessão dos beneficios em tela, na esfera federal;

•

para projetos cuja realização exija recursos em montante superior ao da concessão,
condicionar a sua concessão à comprovação, pela entidade interessada de que os recursos
complementares estejam assegurados por fontes certas e determinadas (Parágrafo 1° do art. 64 do Decreto
93.872/86);
exigir a prestação de contas da boa e regular aplicação dos recursos repassados e dos
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resultados alcançados, consoante dispõe o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 66 do
Decreto 93.872/86, adotando-se, em caso de irregularidade, as providências mencionadas no art. 8° da Lei n°
8.443/92
3) Sobre o Orçamento e Custo
Integrar o setor de Planejamento, responsável pelo Plano de Metas, ao setor de Orçamentos
e Custos, buscando maximizar os resultados;
Elaborar os orçamentos e planos de metas em bases mensais, o que ensejaria demonstrativo
do orçado e do realizado mais próximos da realidade,
Estabelecer critérios para a fixação de preços dos produtos pelos setores operacionais
responsáveis, com a participação do referido Setor de Orçamento e Custos, e

•

Apurar os custos dos produtos incluídos nos orçamentos anuais e revisar o orçamento a
partir da estipulação de custos unitários, possibilitando, análises mais precisas de variações de receitas
4) em relação à gestão financeira e à transferência de recursos para as unidades agilizar
a implantação dos Fundos de contingência, ou Fundos Fixos de Caixa, bem como adotar, se ainda não o fez,
procedimento no sentido de que a receita arrecadada pelas unidades operacionais seja imediatamente
disponibilizada para a unidade central, que gerencia o Caixa Centralizado.
5) No que concerne a Contas a Receber, estabelecer critérios de gestão evitando novas
inadimplências, a exemplo do que vem ocorrendo com as contas das emrpesas IG Construções Elétricas
Ltda. e Machado Correa Engenharia e buscar evitar o crescimento do débito na conta acima mencionada,
interrompendo o fornecimento de refeições para empresas inadimplentes, bem como, tomando medidas efetivas
de cobrança, até mesmo judiciais, se necessário.
6) quanto:
à Educação Infantil verificar a possibilidade da aquisição de dispositivos compatíveis, que
possam tornar os televisores adquiridos para o Projeto Sesinho aptos à utilização prevista; no entanto, caso
sejam constatadas falhas do fornecedor dos bens que não possam ser sanadas por via de negociação, não
descartar a possibilidade de recorrer a medidas judiciais para a solução adequada;
ao Projeto de Informática evitar a solicitação de recursos extras ao Departamento
Nacional, em situação de disponibilidade financeira favorável, considerando-se a posição presente e as
perspectivas futuras, pelo fato de que o recebimento de tais recursos resultam em desvio de aplicação, em
detrimento das atividades-fim do sistema SESI, em geral exercida em região carente, uma vez que são
aplicados no mercado financeiro pelo Departamento Regional, tal como exposto nos expedientes SUP-C.2667,
de 8.296, e DR-C 325, de 8.2.96;
à Reforma da Colônia de Férias em Vila Velha/E.S., em caso de imprescindível
solicitação de aportes financeiros ao Departamento Nacional, evitar alegações que dêem a transparecer que
os serviços em andamento no Departamento Regional possam sofrer solução de continuidade;
7) quanto à Publicidade e Propaganda, a partir das disfunções operacionais verificadas por
ocasião da Auditoria:
priorizar a participação do nome SESIMINAS nas publicidades e propagandas relativas a
obras ou serviços que sejam de sua realização total ou majoritária:
evitar participação financeira junto a promotor de evento, conforme consta do Projeto de
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Marketing do Sistema FIEMG, tais participações financeiras representam, na realidade, beneficios ao
promotor, sendo questionável se acarretam algum beneficio ao SESI;
realçar os interesses e necessidades do cliente, que é o industriário e seus dependentes,
razão da criação e existência do SESI. No projeto de Marketing do Sistema FIEMG não foram encontradas
diretrizes que considerem preponderantemente tais interesses e necessidades.
evitar patrocínios a artistas ou obras de arte que não se compatibilizam inteiramente com
as finalidades do SESI e não tragam beneficios aos seus usuários (industriários e dependentes), promovendo
apenas os artistas ou produtores.
8) em relação à Análise dos Demonstrativos Financeiros, que contemplam informações
contábeis e de pessoal

•

rever o índice mensal de 8% de desconto praticado para incentivo à arrecadação direta, de
modo a não constituir diferença excessiva em relação ao percentual de 3,5% cobrado pelo INSS;
estabelecer uma política de preços dos serviços que seja compatível com o poder aquisitivo
da clientela e indutora à utilização crescente dos mesmos;
sanear as falhas/disfunções que causam grande rotatividade de mão-de-obra na Entidade
de modo a afastar o clima de insegurança no ambiente de trabalho, obtendo maior satisfação dos funcionários
em prol também da melhor eficiência no trabalho, e bem assim, diminuir os elevados gastos que poderiam ser
evitados com demissão/admissão de servidores;
adequar o número de empregados para que possam ser atingidas metas que atualmente
estão subestimadas, dentro de um novo contexto que contemple a mencionada transformação de
disponibilidades financeiras em beneficios sociais;
priorizar a aplicação de recursos financeiros na atividade-fim, comparativamente à atividade
meio;
O planejar e empreender ações no sentido de aplicar sua crescente disponibilidade financeira
nas finalidades sociais definidas no regimento, evitando aplicação de grande volume de recursos no mercado
financeiro, e
g) estudar a implantação da prática contábil de calcular e registrar correção monetária e a
depreciação, recorrendo, a titulo de contribuição, a leis próprias das sociedades anônimas.
9) no tocante à Política de Investimentos/Atendimento às necessidades dos usuários
segundo as finalidades e/ou necessidades do SESI, dar outra utilização ao imóvel situado
na Rua Castigliano, Bairro Padre Eustáquio, que está sendo subutilizado (como depósito de material
inservivel), podendo ser usado para instalação de consultórios odontológicos, adaptado para realização de
cursos, depósito de material, etc, ou tentar permutá-lo ou mesmo aliená-lo;
tentar permutar o terreno situado na Rua Bambirra, Bairro Gameleira, caso não seja viável
sua utilização a curto prazo, locar, ou mesmo aliená-lo, com aplicação dos recursos nas finalidades do SESI,
enquanto o terreno estiver desocupado, promover fiscalização a fim de evitar danos (invasão, depósito de lixo,
etc.),
ao ceder, parcial ou totalmente, imóveis de sua propriedade para outras instituições, como
a FIEMG, suas filiadas e outras, formalizar contrato de locação, cobrando valores alicerçados em pesquisas
de mercado,
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realizar as obras não úteis/necessárias e de adaptações em edificações de propriedades do
SESI que tenham por objetivo a sua utilização por terceiros (inclusive pela FIEMG e suas afiliadas), por conta
destas instituições,
ratear os investimentos realizados em edificações ou terrenos nos quais o SESI possua
propriedade e cujos beneficios serão auferidos por todos, e
avaliar a possibilidade de voltar a investir em obras destinadas a servir unidades
operacionais - CATs , adotando critérios técnicos quanto à finalidade e localização, bem como assegurando
sua exeqüibilidade por meio de previsões orçamentárias e de custos
10)Relativamente ao restaurante do trabalhador viabilizar estudos, com a participação do
pessoal responsável pelo restaurante, com vistas a que os industriários carentes, que não podem por conta
própria arcar com o custo atual das refeições, recebam desconto (preço escalonado por faixa salarial, subsídio
específico, mediante estudo sócio-econômico, etc.), e assim contar com os beneficios do aludido Restaurante,
pelo menos enquanto perdurar a situação de carência,
Concernente ao Núcleo de Oportunidade ao Trabalho implantar e/ou estender os
beneficios dos atuais NOTs a outros municípios mineiros, identificados (mediante critérios técnicos objetivos)
como potenciais geradores de empregos na indústria, e com elevado índice de mão-de-obra ociosa, carente
de oportunidades no mercado de trabalho
Sobre os Produtos SESIMINAS - Educação, Saúde, Ação Odontológica, Lazer
Cultural:
Rever a decisão de desativar o ensino pré-escolar e fundamental, especialmente quando a
demanda da região onde se encontra a unidade do SESI comportar considerável população de industriários
de baixa renda e não estiver devidamente servida pela rede pública estadual e/ou municipal, como é o caso
particular da Região do vale do Jatobá,
Dar prioridades aos tratamentos odontológicos, não apenas preventivo, através de
instalação de novos postos em regiões de maior concentração de industriários, considerando a situação
peculiar dessa área da saúde: alto custo de tratamentos por dentistas particulares e não atendimento adequado
pela rede pública,
Sensibilizar os clientes odontológicos (através de comunicados, folhetos, avisos, etc) sobre
os prejuízos que podem advir de faltas não comunicadas (com a devida antecedência) às consultas marcadas,
visto que com esse comportamento o dentista deixa de atender outro paciente, com prejuízo para os clientes
em geral,
Facilitar para os industriários e seus dependentes, quando houver espetáculo, o acesso ao
Teatro SESIMINAS, em transportes coletivos gratuitos, partindo das regiões de industriários;
Adotar, quanto aos Projetos Culturais patrocinados pelo SESI-MG, um sistema
regulamentar de cadastramento de propostas, com critérios objetivos de seleção pré-definidos, observando
os princípios gerais de licitação, com a finalidade de captar e escolher de maneira transparente projetos que
melhor atendam às finalidades institucionais do SESI, evitando possíveis desgastes à imagem da entidade junto
à comunidades, a exemplo dos artigos publicados no Jornal Estado de Minas, de 27.02.97 e de 04.06.97,
caderno de Espetáculos, págs. 5 e 8, respectivamente.
•

13) quanto à política de terceirização:
a) reavaliar as vantagens das terceirizações, global e singularmente, sob os aspectos de
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eficiência, eficácia e economicidade;
b) avaliar a realização anual de licitações para os serviços de conservação, limpeza e
vigilância, em face do grande volume de recursos envolvidos (da ordem de CR$ 1.500.000,00 anuais), embora
haja previsão legal de prorrogação de contratos dessa natureza
Mediante solicitação do Sr. Diretor Regional do SESI/MG, foram autorizadas as providências
472
de vista ao processo e fornecimento de cópias à procuradora, Dr° Christina Aires Corrêa Lima. Tais medidas,
uma vez realizadas, foram objeto de declaração constante no processo.
D. Departamento Regional do Piauí
A Auditoria Operacional realizada no SESUDR/PI, no período de 31/03/97 a 06/05/97, consta
473
do TC-525 131/97-3, do qual são extraídas as questões adiante tratadas.
I. Introdução
DR/PI foi criado em 20 de junho de 1955, mediante a Ordem de Serviço n° 11/55 do Presidente
da Confederação Nacional da Indústria e Diretor do Departamento Nacional do SESI.
Encontra-se sediado, desde a sua criação, em Parnaíba, cidade onde surgiram as primeiras indústrias no
E s tado, localizada a 330 km da capital.
Em sua estrutura organizacional existem, além da Diretoria Regional, a Superintendência, a
Coordenadoria Regional da Atividade Meio, a Coordenadoria Regional da Atividade de Apoio e a
Coordenadoria Regional da Atividade Fim. O DR/PI desenvolve ações nas cidades de Parnaíba, Teresina,
Picos, Floriano, Buriti dos Lopes e Piracuruca contando com 04 Centros de Atividades, 12 Unidades
Operacionais e 04 Unidades Móveis.
De acordo com o art. 28, § 10 da Instrução Normativa TCU n° 09/95, os fatos apurados por
476
ocasião da Auditoria Operacional, ensejadores de imputação de débito ou cominação de multa ao responsável
são objeto de relatório e processo apartados (TC-525.187/97-9).
2. Recursos Humanos
Visando coletar as informações necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos, a equipe
477
de auditoria solicitou, inicialmente, o quadro de servidores efetivos e não-efetivos contendo a lotação, a função
e remuneração, e o organograma do Departamento Regional, dos Centros de Atividades (CAT) e Unidades
Operacionais. Segundo o informado, o SESI/PI, por ocasião da inspeção, possuía em seu quadro 558
servidores, sendo 105 em atividades administrativas e 453 em atividades ligadas à clientela.
Todavia, no que pertine à remuneração dos servidores efetivos, só foi possível obter dados
478.
referentes à remuneração média desse contingente, tendo em vista a inexistência de relatórios sintéticos apenas
sobre o salário de cada servidor. Já no que diz respeito aos organogramas solicitados, chegou ao conhecimento
dos auditores a existência do organograma do Departamento Regional. O organograma da Coordenação
Regional de Teresina estava, à época, em fase de estudos para implantação.
Tendo em vista a necessidade de entrevistar os dirigentes da área de Recursos Humanos, foi
479
concebido um questionário abrangendo todos os itens de verificação constantes do roteiro originalmente
enviado pela 1 SECEX.
No Departamento Regional do SESUPI, há apenas um servidor responsável pelo Setor de
480.
Recursos Humanos, o qual, uma vez entrevistado, permitiu levantar as informações apresentadas a seguir
(situação em 1997):
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Diretrizes relativas à contratação, demissão e cessão de servidores

Não há diretrizes no Departamento Regional quanto à contratação, demissão ou cessão de
481.
servidores, sejam eles efetivos ou não-efetivos, ou seja, tais atos não estão devidamente formalizados por meio
de normas que determinem quando, como e em que quantidade os servidores (efetivos ou não-efetivos),
poderão ser contratados, demitidos ou cedidos.
Outro aspecto digno de relato é a total falta de autoridade do Chefe de Recursos Humanos no
482
que pertine às já mencionadas contratações, demissões e cessões. O aludido Chefe simplesmente não toma
qualquer decisão a esse respeito. Quem decide sobre quem será contratado, demitido ou cedido é o Diretor
Regional.
Há uma orientação do Departamento Nacional no sentido de não se proceder a novas
483.
contratações devido as dificuldades financeiras por que passa o DR/PI, bem como o SESI como um todo,
neste momento.
Desta forma, não há perspectiva de aumento no quadro de pessoal, só se realizando nova
484.
contratação, caso algum servidor seja demitido, seja ele efetivo ou não.
Quanto às demissões, foi relatado que estas só ocorrem caso algum servidor manifeste interesse
485.
em sair do órgão, caso contrário a demissão não se concretiza. Todavia, a decisão final sobre demissões fica
a cargo do Diretor Regional.
Relativamente à cessão de servidores, a Resolução de n 2 123, de 05/09/1994, aprovada pelo
486.
Conselho Regional do Estado do Piauí, veda a cessão de servidores com ônus para o SESI/PI, com exceção
dos que compõem o Sistema FIEPI. É o que se depreende da transcrição abaixo:

usando
"O CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ES7ADO DO
257.375,
da competência que lhe confere o artigo 39, do Regulamento do S'ESI, aprovado pelo Decreto n
de 02 de dezembro de 1965, do Excelentíssimo Presidente da República;
CONSIDERANDO a proposição apresentada pelo Senhor Diretor Regional do SESI/Piauí; e atendendo
recomendações do Departamento Nacional do SESI.
RESOLVE:
Autorizar ao Senhor Diretor Regional do SESI do Piauí, a cancelar todas as disposições com ônus
para o SESI de funcionários da entidade, com exceção daquelas destinadas para outras entidades do
Sistema FIEPL
Ficar proibida, a partir desta data, disposições com ônus para entidades não pertencentes ao Sistema
['YEN."
Quando da auditoria, no SESI/PI, havia um servidor cedido à Prefeitura Municipal de Parnaíba,
487.
Sr. Francisco Canindé Correia, cuja renovação da cessão datava de 04/10/94 Como houve pleito eleitoral
em 1996, com eleição de nova Administração para cidade de Parnaiba, entende-se necessário argüir quanto
à continuidade da aludida cessão do servidor.
2)

•

Diretrizes relativas à execução direta X terceirização

Não há diretrizes formalizadas mediante normas que determinem quais setores poderiam ser
488
tercerizados, tais como informática, limpeza e conservação, vigilância, etc, quando e como ocorreria tal
tercerização
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O serviço de limpeza e conservação era tercerizado, porém, por medida de economia, o Diretor
489.
Regional do SESI/PI decidiu pela contratação direta.
Não há, no momento, qualquer perspectiva de tercerizar os serviços executados pelo órgão.

490.
3)

Programa de capacitação profissional

Não há programa de capacitação profissional no Departamento Regional do SESI/PI.

491.

Sendo assim, o referido órgão utiliza-se do programa de capacitação profissional oferecido pelo
492.
Departamento Nacional conforme as necessidades do Regional.Todavia, o referido programa só abrange a
área fim. Para a área meio, não incluída no mesmo, não há planejamento de cursos, os quais são realizados
somente quando necessidades de treinamento são detectadas.
4)

Plano de Cargos e Salários

Não existe Plano de Cargos e Salários no Departamento Regional do SESI/PI.

493.

Em decorrência da falta do referido plano, não há critérios para promoções de servidores,
494.
ficando estas ao alvedrio do Diretor Regional, que decide quem será promovido ou não.
Ainda em consequência da falta do Plano de Cargos e Salários, os reajustes ocorrem de acordo
495.
com a política salarial do Governo Federal para o salário mínimo. Para o servidor que ganha acima de um
salário mínimo é aplicado o mesmo percentual de reajuste dos servidores que ganham um salário.
5) Controle do Departamento Regional sobre as atividades do pessoal na sede e demais
unidades

No que se refere ás atividades dos servidores nas unidades do SESI/PI, o único controle
496.
existente é a folha de freqüência. Não há avaliação de desempenho nem indicadores de produtividade,
estabelecidos Tais avaliações são feitas pelos chefes imediatos que, sem parâmetros, avaliam, de forma
empírica, se o servidor está sendo eficiente ou não.
6)

497.

Existência de programa especial de desligamento

Não existe Programa Especial de Desligamento no SESI/PI.

Para suprir esta ausência, o DR/PI segue, de forma parcial, o P E.D do Departamento
498.
Nacional instituído pela Ordem de Serviço n 2 014/96.
O motivo pelo qual o Regional não segue, integralmente, o P.E.D. do Departamento Nacional
499.
deve-se, principalmente, a problemas financeiros que não permitem o SESI/PI oferecer as mesmas vantagens
concedidas pelo Nacional quando da demissão de servidores.
Segundo informado pelo Chefe do Setor de Recursos Humanos, todos os servidores têm
500.
conhecimento do Programa e a adesão ocorre voluntariamente.
Outro aspecto digno de nota diz respeito à falta de critérios para a adesão ao aludido Programa,
501.
ou seja, não há avaliação da eficiência ou ineficiência do servidor que está aderindo ao Programa.
Objetivando atender a diversos itens constantes do Roteiro de Verificação, a equipe de auditoria
502.
• elaborou um questionário com 12 perguntas o qual foi aplicado em 164 servidores do SESI/PI, em Parnaíba
e em Teresina, significando, em termos percentuais, 29,6% do total de servidores (554). É válido ressaltar
ainda que a amostra contém servidores da área fim e meio.
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São elencados a seguir os itens abrangidos pelo questionário e que serão analisados com base

503

nos resultados compilados
Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos em razão da existência
ou não de plano de cargos e salários;
Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos em razão da existência
ou não de estímulos, por parte da Direção, à capacitação profissional dos mesmos;
Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos em razão de eventuais
estímulos à eficiência dos mesmos,
Análise das atividades dos servidores efetivos, notadamente sob o aspecto da eficiência,
atentando-se para eventuais casos de desvio de funções, exercício de atividades estranhas às do órgão e os
casos de cessão de servidores com prejuízo ao Regional.

Pesquisa de opinião

7)

É apresentado, a seguir, o resultado da pesquisa feita junto aos servidores efetivos do SESI/PI,
quando da aplicação dos questionários
504

1. Você está satisfeito com o seu trabalho?

o
89,6%
D Não

Sim

D

9,1%
* Branco ou Nulo

1,2%

2 . Você está satisfeito com o seu salário?
O

O
18,4%
Sim

O Não

79,8%
* Branco ou Nulo

1,8%

3. Em qual faixa salarial você se enquadra?

o

A

o
9,2%

45,1%

43,2%

2,5%

Menos de R$ 200,00 o De $ 200,00 a R$ 500,00 * De R$ 500,00 a R$ 1.000,00 À De R$ 1 000,00
a R$ 2.000,00
4. Você está satisfeito com as perspectivas de crescimento dentro do SESI?

o

o

47,2%

Sim

o Não

49,1%
* Branco ou Nulo

3,7%

5. Você considera que o seu trabalho é importante para o SESI/PI?
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o
100%
Sim
6 Que tipos de atividades você desempenha no SESI/PP

o
8,0%
4,3%
8,6%
11,6%
21,5%
14,1%
31,9%
_ . .
' Pe ag gica
E Diversas Atividades (Admin'strat va)
Administrativa
4 Brancos e Nulos
V
Recreação
0 Saúde
A Vigilância, Limpeza e Conservação
7 Você desenvolve outra atividade além da exercida no SESI/PI?
O

E Não

S im

0,66%

64,4%
* Branco ou Nulo

35%

8 Qual atividade? (considerando apenas os 35% ou 57 servidores que desenvolvem outra atividade)

o

E
15,8%
Ei Profissional Autônomo

17,5%
Empresarial

66,7%
* Outras

9. Você já fez algum curso de capacitação profissional?

o
53,4%
Não

Sim

E
43,6%

3%

Branco ou Nulo

10 Há estímulo, por parte da Direção Regional do SESI, visando a capacitação profissional do servidor (tais
como perspectivas de promoção, melhoria salarial, etc)?
E

O
22,1%
E Não

Sim

73%
* Branco ou Nulo

4,9%

11 Há estimulo, por parte da Direção Regional do SESI, visando incentivar o bom desempenho das
atividades do servidor (tais como prêmios para servidor padrão, elogios por parte de chefias imediatas, etc)?

o

•

31,9%
Sim

El

Não

63,8%
* Branco ou Nulo
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12 De acordo com seu ponto de vista, qual a maior deficiência do SESI/PI nos serviços prestados aos
industriários e seus dependentes?

•
34%
13,6%
9,9%
5,5%
5,5%
18,5%
13,0%
Deticiencia na Area de Lclucaçao
O Não há deficiência D Falta de Estímu o ao Servidor
A Falta de Divulgação 0 Deficiência na Área de Saúde V Outros • Brancos ou Nulos
Após a apresentação dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários junto aos
505
servidores do SESI/PI, passamos a analisá-los em conjunto com os itens abrangidos pela pesquisa, conforme
segue
a) Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos em razão da
existência ou não de um plano de cargos e salários
Primeiramente, cabe evidenciar, mais uma vez, que no Departamento Regional do SESI no
506
Piauí não há plano de cargos e salários.
Sendo assim, o modo como esta inexistência influi na produtividade dos servidores da Entidade
507.
pode ser mensurada com a análise dos aspectos positivos e negativos detectados na pesquisa, os quais
influenciam no comportamento produtivo destes servidores.
Os aspectos positivos se revelam quando detectado que 89,6% dos servidores pesquisados
508
estão satisfeitos com o trabalho que executam, mais ainda quando se detecta que 100% dos servidores
consideram importante para o SESI o trabalho por eles executado.
Esta situação significa que há um campo muito favorável à motivação dos servidores e ao
509
estímulo à produtividade.
Todavia, quando detectado que 79,8% dos servidores estão insatisfeitos com o salário que
recebem; que 88,5% dos servidores entrevistados ganham até R$ 500,00, sendo que destes 43,2% ganham
menos de R$ 200,00, quando detectado que 49,1% não estão satisfeitos com as perspectivas de crescimento
dentro da empresa, e mais, que 18,5% dos servidores entrevistados apontam como a maior deficiência do
órgão a falta de estímulo ao servidor, identificam-se os fatores que emperram o crescimento da produtividade
e que estão diretamente relacionados com a criação de plano de cargos e salários.
A situação acima exposta só vem a demonstrar a necessidade premente que qualquer órgão ou
empresa (seja ela pertencente à Administração Pública ou não) tem de criar uma condição de parceria com o
seu servidor, objetivando o crescimento e a ampliação de suas atividades.
Neste sentido, faz-se necessária a implantação de um plano de cargos e salários para que o
512
servidor tenha a visão de que, trabalhando, poderá ter oportunidades dentro da instituição. A perspectiva de
crescimento faz com que ele se esforce para alcançar objetivos maiores e este esforço, certamente, se reverterá
em beneficio à instituição e melhoria de seus serviços.
b) Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos, em razão da
existência ou não de estímulos, por parte da Direção, à capacitação profissional dos mesmos.
Analisando o resultado da pesquisa feita junto aos servidores, verificou-se que 73% destes
513.
afirmaram não receber qualquer estímulo para capacitação profissional por parte da Direção do SESI/PI e
apenas 2,1% afirmaram que há algum estímulo. Como então explicar que 53% dos servidores entrevistados
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afirmam ter feito algum curso de capacitação 9 Esse fato demonstra o anseio e a receptividade dos servidores
em participarem de treinamentos que visem a aprimorar os trabalhos por eles desenvolvidos.
Não havendo estímulo por parte da Direção da Entidade para que os servidores se qualifiquem
514
e se aperfeiçoem, como, por exemplo, perspectiva de promoção, melhoria salarial, exercício de função
comissionada, também, não haverá estímulo a aumento de produtividade, quer tenha o servidor participado
de curso de capacitação profissional ou não.
Entende-se necessário criar, no SESI/PI, uma política de incentivos à capacitação profissional,
515
atrelada a um plano de cargos e salários, na qual o servidor treinado, seja valorizado e tenha perspectiva de
crescimento dentro da Instituição e, conseqüentemente, sinta-se estimulado a produzir mais e melhor.
c) Análise do impacto sobre a produtividade dos servidores efetivos em razão de eventuais
estímulos à eficiência destes

Da análise dos dados constantes da pesquisa supra, ficou caracterizado que 63,8% dos
516.
servidores entrevistados afirmaram não haver qualquer estímulo ao bom desempenho, enquanto que somente
31,9% afirmaram que há estímulo ao bom desempenho do servidor.
Isto significa que, para uma parcela significativa de servidores, não há diferença alguma se ele
517
está desempenhando bem ou não suas funções, pois a Direção não demonstra reconhecimento pelo bom
trabalho por ele realizado.
Se o servidor não obtém estímulo para bem executar suas atribuições (como por exemplo
prêmio para o servidor padrão, elogios por parte das chefias imediatas, etc) ele se acomoda e não procura
melhorar seu desempenho, por conseguinte, a produtividade deste servidor fica comprometida, pois ele não
se esforçará para desenvolver e aumentar o potencial que tem.
Sendo assim, julga-se salutar a implantação, no Departamento Regional do SESI/PI, de uma
política de estímulos à eficiência dos servidores objetivando o aumento de produtividade.
d) Análise das atividades dos servidores efetivos. Aspecto da eficiência. Eventuais casos
de desvio de função. Cessão de servidores com prejuízo ao Regional

Inicialmente, pode-se ressaltar que não houve constatação de cessão de servidores com prejuízo
ao Regional. Há, inclusive, Resolução de ng- 123, de 05/09/94, já mencionada, vedando tal prática na Entidade.
Quanto ao exercício de atividades estranhas às do órgão, de acordo com os resultados obtidos
da pesquisa junto aos servidores, 35% destes têm alguma atividade além da exercida no SESI/PI.
Considerando somente os servidores que exercem atividades estranhas à do órgão ou seja, 35%
ou 57 servidores que responderam o formulário, temos a seguinte distribuição: 17,5% desenvolvem atividade
empresarial; 15,8% são profissionais autônomos e 66,7% desenvolvem outra atividade que não as duas
primeiras, sendo, na maioria dos casos, a de lecionar em outra escola.
Não foi possível constatar se o desempenho, por servidores do SESI/PI, de outra atividade além
da exercida no DR/PI é causa de ineficiência. Restou comprovado, contudo, que apesar de descontentes com
a atual política de Recursos Humanos adotada pela Direção da Entidade, existem servidores dedicados ao
trabalho, desejosos que o SESI/PI cumpra suas funções institucionais a contento.
O Departamento Regional do Piauí não possui plano de cargos e salários. Para a remuneração
dos servidores que não possuem cargos de confiança, é utilizada a escala salarial abaixo, contendo vinte níveis
(com percentual de 5% de diferença entre níveis). O servidor com graduação em nível superior possui salário
fixado a partir do nível 10. Os valores existentes nesta escala foram fixados em maio/96, época do último
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reajuste salarial (20,96%) havido em relação à data da fiscalização (31/03 a 06/05/97).

•

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

114,79
136,72
143,56
150,73
158,26
166,17
174,48
183,21
192,36
201,92
212,08
222,69
233,83
245,52
257,80
270,70
284,23
298,44
313,37
329,04

Os servidores possuidores de cargos de confiança são remunerados mediante a escala a seguir,
525.
fixada em função do salário atribuído ao nível 1 da escala salarial retromencionada.

2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
10,0
12,0
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Existe, ainda, escala de gratificação e representação cujos valores são fixados, também, em
526
função do salário atribuído ao nível 1:

% SALÁRIO NI
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

114,79
172,18
229,58
286,98
344,37

Apesar das escalas salariais existentes, não há critérios definidos que estabeleçam o
527
posicionamento dos servidores nos níveis existentes A promoção do servidor (mudança de nível) é
determinada pelo Diretor Regional que arbitra, também, os valores das funções, exercidas pelos servidores
com cargo de confiança A concessão de gratificação e representação também é determinada pelo Diretor
Regional
Saliente-se que aprovar quadros, fixar padrões de vencimento, determinar o critério e a época
528
das promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários de pessoal, cabe ao Conselho
Regional do SESI e não ao Diretor Regional (alínea "f', art. 39, do Regulamento do SESI).
A folha de pagamento referente ao mês de março/97, corrobora a ocorrência de tais fatos,
conforme detalhado no processo.
Como já mencionado, o único controle existente, no Departamento Regional do SESI/PI,
sobre as atividades dos servidores é a folha de freqüência.

•

Tal situação demonstra, em primeiro lugar, que o controle é inconsistente, e em segundo lugar,
a necessidade de se implantar, com urgência, mecanismos objetivos de avaliação do desempenho de servidores
do Departamento de forma a estimular a eficiência e oferecer subsídios para uma melhor exploração do
potencial humano disponível.
Relativamente ao aspecto da economia, é notório que os custos representativos do controle
atualmente exercido são insignificantes, todavia, de nada adianta ter custos irrisórios quando a efetividade do
controle é inexpressiva.
Para fazer uma análise da adequação do número total de servidores às necessidades do órgão
para o exercício de suas atividades legais, a equipe de auditoria tomou como referência o Relatório de
Atividades do Departamento Regional do SESI no Piauí, exercício 1996.
Baseados nesses dados, foi possível identificar a existência de serviços não ofertados pelo
534
SESI/PI, em diversas áreas de atuação da Entidade, bem como a quantidade de recursos humanos disponíveis
em cada área de atuação.
Examinando os dados constantes do Relatório de Atividades do SESI/PI, a equipe de auditoria
535.
verificou que a eficiência operacional do órgão encontra-se prejudicada em função da carência de profissionais
e do significativo número de serviços não prestados.
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Os principais fatores que contribuiram para essa falta de eficiência estão na insuficiência de
recursos financeiros para que o órgão bem desempenhe suas atividades; na deficiência da infra-estrutura
administrativa e organizacional e no excessivo atendimento à comunidade, o que refoge à missão institucional
do órgão e contribui para a crônica insuficiência de recursos por que passa o SESI/PI no momento
No que pertine à análise de eventuais casos de excessos ou carências setoriais de servidores,
bem como de evetuais desequilíbrios na distribuição dos mesmos, a equipe de auditoria solicitou um
demonstrativo de dispêndio e classificação de recursos humanos contendo informações relativas ao tipo de
atividades (fim e meio) por município, conforme especificado a seguir:
Demonstrativo de dispêndio com Recursos Humanos por Município nas atividades meio e fim.
-

QUANTIDADE
PARNAIBA
TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
TOTAL
* fevereiro/97
valores em R$

55
41
09

29 090,90
21 350,39
3.722,15

7 825,78
5 532,74
1 091,57

105

54.163,44

14.450,09

ATIVIDADE FIM

im)oio
PRÇNEWQS

r i viDADE mEtsa

P.PRQ-VENIT.()$: ENCARGO

ENCA12008

,N(inpçAb.

VENTOS

QTD

QTD

PARNAIBA

220

22.416,14

6.515,93

93

43.180,29

12.607,62

127

FERI SINA

118

10.175,75

3.016,29

38

27.911,00

8.337,69

80

PICOS

47

2.660,69

824,81

II

11.660,76

3.414,16

36

F LOR IA NO

30

2.301,34

1.260,50

15

4.567,88

1,416,04

15

PIRACI JRUCA

20

2.301,34

713,41

7

3.616,04

1.117,63

13

BURITI DOS
LOPES

18

2.354,83

79,99

9

2.628,78

814,92

09

453

42.210,09

_ 12.410,93

173

93.564,75

27.708,06

280

TOTAL
* fevereiro/97
valores em12$

exame da composição dos quadros de pessoal, inserto no demonstrativo supra, revela a
desproporcionalidade de número de servidores da atividade meio em relação à atividade fim.
A concentração de 81,2% dos servidores na atividade fim da Entidade é positiva, em que pese
539
o desequilíbrio entre as duas áreas Todavia a carência de Recursos Humanos na área fim, ligada diretamente
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à produção dos serviços à clientela sesiana, pode ser comprovada por meio do Relatório de Atividades do
SESI/PI. O significativo número de serviços não ofertados e a carência de profissionais em áreas prioritários
(docentes, médicos, professores de práticas desportivas e áreas artísticas e culturais, assistentes sociais) ,
denota a desestruturação e o esvaziamento das atividades para as quais o SESI foi criado.
Quanto ao aspecto de carências ou excessos setoriais de servidores, procede enfatizar que há
540.
uma estranha concentração de servidores no município de Parnaíba (275) em detrimento do município de
Teresina (159), tendo em vista que o município de Parnaíba conta com 1.495 industriários enquanto que o
município de Teresina conta com 14.550 (segundo dados fornecidos pelo próprio órgão) ou seja, um
contigente de demanda quase dez vezes maior.

Gráfico servidores / industriários

1•-E]

Legenda
Senadores
ndustriãrlos !

Teresine

Out. Mun.

Tal situação só se explica em virtude de o SESI/PI atender uma parcela significativa da
comunidade no município de Parnaíba, comunidade esta que, à luz da normatização do órgão não tem direito
a tais serviços.
Um aspecto que merece relevância, do ponto de vista operacional, diz respeito ao acúmulo de
chefias de escalões inferiores por parte de chefias de escalões superiores. Tais acumulações, além de
quebrarem a cadeia hierárquica e caracterizarem desvio de função, ainda prejudicam as atividades do órgão
como um todo, pois estando os chefes de escalões superiores acumulando outras chefias, deixam de canalizar,
em tempo integral, força de trabalho nas atividades que estão sob a responsabilidade deles, o que leva a uma
queda na eficiência do desempenho das atividades do SESI/PI;
São conseqüências advindas da falta de uma estrutura organizacional adequada:
Impossibilidade de visualizar quem é quem na estrutura organizacional da Diretoria
Regional do SESI/PI, ou seja, quais os órgãos de linha existentes, quais os órgãos de assessoramento, quem
está subordinado a quem, quais os órgãos que mantêm ligações funcionais;
Impossibilidade de compreensão dos fluxos de autoridade, dos relacionamentos formais,
de caráter hierárquico ou funcional;
Impossibilidade de identificar a importância dos setores, em termos hierárquicos, bem
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como das atividades exercidas através da especialização dos mesmos.
A inconsistência administrativa tem constituído a principal origem dos entraves ao bom
desempenho operacional do SESI/PI Desta forma, sem uma política de priorização das tarefas e de pessoal
que assegure o aprimoramento profissional dos servidores, vem o órgão reduzindo sua capacidade de atuação,
fazendo-se mister otimizar a utilização dos recursos disponíveis, no sentido de impedir o completo desvio de
finalidade da Entidade e sua desestruturação
3. Recursos materiais
1)

Estrutura física

Foram realizadas visitas às Unidades Operacionais e aos Centros de Atendimento do SESI
localizados em Parnaíba e Teresina, incluindo a sede do Departamento, no intuito de coletar dados referentes
à estrutura fisica do Regional, compreendendo instalações e equipamentos. Constatou-se o que se segue:
a) Edifício José de Moraes Correia - Casa da Indústria.

Sede do DR/PI, localizado em Parnaíba, com área construída de 2.272,11 m 2, distribuída em
546
três pavimentos e compartilhado com a Federação das Indústrias do Estado do Piauí-FIEPI sob forma de
condomínio (o imóvel, incluindo o terreno, foi dividido igualmente entre as partes conforme comprovado em
escritura pública).
No primeiro pavimento e parte do pilotis, onde funciona a administração geral do DR/PI, as
547.
instalações prediais são de boa qualidade. No entanto, o espaço é pequeno para alojar os setores ali existentes.
Há carência de equipamentos de informática e aparelhos condicionadores de ar. No segundo pavimento,
localiza-se a FIEPI e, no terceiro, salão de recepção, sala de reunião e auditório.
b) Escola Integrada Deputado Moraes Sousa

Imóvel próprio, com dois andares, situado em Parnaíba, construído em 1992, contendo 62 salas
548.
de aula. Nele funcionam turmas do maternal a zP série do 1 2 grau, nos turnos da manhã e tarde; atendimento
Médico e odontológico. Em 1996 foram matriculados 1.955 alunos. Conta com boas instalações fisicas.
Quanto aos equipamentos, há necessidade de mimeógrafo a tinta, bebedouro adequado e aparelhagem de som.
c) Escola Paulino Basto

Funciona em imóvel cedido pela Prefeitura Municipal de Parnaíba cujas instalações fisicas são
549.
precárias. As paredes, o teto, o piso e os banheiros necessitam de manutenção. Escola de formação doméstica
que atualmente desenvolve somente curso de corte e costura, datilografia, artesanato e manicure. Os
equipamentos utilizados nos cursos, pela escola, estão em condições precárias, principalmente as máquinas
de costura que, além de antigas, são guardadas em local inadequado (área aberta). À época da auditoria
contava com somente 62 alunos. Possui atendimento médico e odontológico sendo que, dos dois consultórios
odontológicos existentes, somente um está funcionando.
d) Escola Simplício Dias

•

Primeira escola do SESI em Parnaíba. Funciona em uma antiga casa de dois andares (imóvel
550
próprio) Conta com prédio anexo, para salas de aula. A escola carece de espaço fisico para a parte
administrativa, visto que o segundo andar da casa antiga não é utilizado em razão da escada existente não
oferecer condições de segurança. A instalação elétrica da casa possui cerca de 100 anos. Há infiltrações no
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teto e o piso necessita de manutenção. Suas paredes receberam pintura a cerca de 10 anos.
Atende crianças do maternal a 4 2 série do primeiro grau, nos turnos manhã e tarde Em 1996,
551.
matriculou 1008 alunos. Oferece atendimento odontólogico aos alunos no período da tarde.
e) Escola Comendador Cortez
Localiza-se em Parnaíba e atende crianças do jardim I à quarta série do 1 2 grau no turno da
552.
manhã. Funciona em prédio próprio e em 1996 matriculou 175 alunos.
f) Centro Esportivo Dirceu Arcoverde - Verdinho

•

Complexo esportivo, localizado em Parnaíba, contendo quadra de esportes coberta, campo de
553.
futebol com arquibancadas, piscina, bar e áreas para lazer. No ano de 1995 suas atividades foram paralisadas
para reforma nas instalações, sendo reaberto em janeiro/1996. Atualmente desenvolve atividades na área de
natação, voleibol, basquete, balé, futebol de campo e de salão e karatê. Cerca de 90% de sua clientela são
alunos das escola do SESI.
O campo de futebol e as piscinas não possuem iluminação. A iluminação da quadra coberta é
554.
precária. As instalações telefônicas estão defeituosas. Há infiltrações nas paredes das salas localizadas abaixo
das arquibancadas. Existe carência de materiais esportivos (bolas, bóias, pranchas, raias, redes), jogos de salão
(sinuca, ping-pong, cartas, dominós) e professores para prática esportiva. Apesar de possuir boa infraestrutura,
encontra-se subutilizado.
g) Centro de Medicina Social Cândido Atayde
Imóvel próprio, localizado em Parnaíba, onde se desenvolvem atividades médicas,
555.
odontológicas e de assistência social. Tem necessidade de manutenção nas instalações prediais e conserto das
infiltrações no telhado. O prédio anexo possui um auditório, no andar térreo, com capacidade de
aproximadamente 400 pessoas. Neste anexo, encontra-se instalado o setor de saúde ocupacional, ainda não
funcionando e, em seu segundo andar, com cerca de 670 m2, hoje sem atividade, localizava-se a Escola de
Formação Doméstica, transferida para a Escola Paulino Basto, antes citada.
h) Centro Recreativo Lagoa do Portinho
Colônia de férias, localizada às margens da Lagoa do Portinha entre os municípios de Parnaíba
556.
e Luís Correia. Composto por 6 chalés e 18 apartamentos, restaurante e bar (arrendados), piscina (em desuso),
cabanas e ampla área verde. A última manutenção em suas instalações foi realizada há três anos. Sua maior
carência é em mobiliário e equipamentos para os apartamentos e chalés. É cobrada a diária de R$ 40,00 pelo
chalé e R$ 30,00 pelo apartamento à clientela sesiana e R$ 55,00 pelo chalé e R$ 45,00 pelo apartamento aos
não sesianos (preços considerados altos em relação à hotelaria local). Quando desta auditoria, o Centro
Recreativo não possuia hóspede. O sistema de reserva de vagas é centralizado em Teresina, o que dificulta o
bom gerenciamento das unidades vagas.
i) Clube do Trabalhador
Imóvel próprio, localizado em Parnaíba. Atualmente, abriga colégio pré-escolar (maternal ao
557.
alfabetização), nos turnos da manhã e tarde. Sua estrutura fisica necessita de reparos (piso, teto, paredes,
pintura, instalações). No turno da tarde, em algumas salas de aula, o sol incide diretamente nas carteiras dos
alunos elevando consideravelmente a temperatura ambiente. Não há bebedouro. Há carência de mobiliário e
equipamentos, principalmente carteiras e ventiladores.
80 \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc

584
Tribunal de Contas da União

tir. 9s/ (56""3
do Men
.6t eo
Secx atáaa
TC-650.138/97-0

j) Escola Conselheiro Saraiva

Prédio próprio, situado em Teresina, onde funciona escola com turmas do maternal à 4? série
558 .
do 1 9 grau, com vagas nos turnos manhã e tarde. Possui boa estrutura fisica e suas instalações estão em
ordem. Conta com atendimento médico e odontológico para os alunos. Necessita de uma quadra para
atividades esportiva. A instalação elétrica da área médica-odontológica precisa ser redimensionada, visto não
permitir o perfeito funcionamento dos compressores e aparelhos condicionadores de ar lá existentes.
I) Centro de Educação Familiar Jeanete Moraes Sousa

•

Escola de formação doméstica localizada no Distrito Industrial de Teresina. Imóvel próprio,
559 .
onde, atualmente, são desenvolvidos dois cursos: doces e salgados e datilografia. Dispõe, também, de seis
gabinetes odontológicos. Possui boa estrutura fisica. A carência de equipamentos, mobiliários e professores
impede o desenvolvimento de cursos, como corte e costura, bordado, tecelagem, arte culinária, pintura e
artesanato. A ausência de transporte coletivo na área onde está localizada diminue a demanda pelo cursos
oferecidos. Desta forma, a escola apresenta-se parcialmente desativada.
Clube do Industriário Petrônio Portela Nunes

Imóvel próprio, situado na zona norte da cidade de Teresina. Clube onde são desenvolvidas
560.
atividades esportivas (futebol de salão, natação, voleibol, karatê), dança, clube de senhoras e festividades.
Possui quadra coberta, duas piscinas e salão para festividades. Necessita de manutenção em suas instalações
fisicas. Há infiltrações nas paredes e teto.
Edifício Albano Franco

Edificio de 14 pavimentos, situado em Teresina. Possui ótimas estrutura fisica e instalações.
561 .
O prédio é ocupado pelo SESI, FIEPI, SENAI e unidades ligadas à indústria. O SESI ocupa 50% da área do
62 andar (administração local) e o 9 9 andar (direção regional). Possui atendimento médico e odontológico para
os servidores SESI. Os equipamentos são suficientes e encontram-se em perfeitas condições de uso.
Ao entrevistar o Chefe do Serviço de Administração e o Chefe de Patrimônio do Departamento
562.
Regional, com o intuito de se inteirar das diretrizes ou programas da Entidade na área de recursos materiais,
restou evidenciado que no DR/PI não existem programas definidos ou diretrizes estabelecidas que visem a
racionalização e economia no uso e na manutenção das instalações, bem como no uso, manutenção e alienação
dos equipamentos.
2)

563

Subutilização/ociosidade

Constatou-se, quando das visitas às unidades, seis áreas subutilizadas e/ou ociosas, a saber
a) Edificio Albano Franco.

Encontra-se com o 7 9, 49, 22 e 50% do 69 andar vagos. De acordo com informações
colhidas com o Diretor Regional Substituto Jorge Antônio Pereira Lopes de Araújo, somente o Diretor
Regional, que encontrava-se ausente, poderia dizer a destinação a ser dada aos mesmos.
b) Centro de Educação Familiar Jeanete Moraes Sousa.
Esta escola encontra-se com suas atividades parcialmente paralisadas. Dois amplos salões
estão vagos. De acordo com a Diretora da Escola, existe um projeto visando a utilização de um salão para
81 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc
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cursos de tecelagem.
c) Centro de Medicina Social Cândido Atayde e Prédio anexo.
Uma área de 116m2, localizada no fundo do Centro de Medicina Social está ociosa. Em
parte desta área, onde funcionou uma lanchonete para venda de produtos feitos por alunos do SESI,
encontrando-se, ainda, no seu interior, alguns equipamentos. O restante da área ociosa localiza-se acima do
espaço onde funciona o Serviço Social.
O pavimento superior do prédio anexo ao Centro de Medicina Social encontra-se
desocupado. Neste espaço, de aproximadamente 670m2, funcionou a Escola de Formação Doméstica que
atualmente desenvolve suas atividades na Escola Paulino Basto. No entanto, mostra-se evidente que o melhor
local para serem desenvolvidas as atividades ligadas à formação doméstica e à educação familiar da clientela
sesiana é o prédio anexo ao Centro de Medicina Social, pois:
goza de melhores instalações prediais;
é imóvel próprio do SESI;
tem localização previlegiada na área central da cidade; e
possui maior área e melhores condições de abrigar os equipamentos utilizados nos
cursos
Escola Comendador Cortez.
- Tem atividades estudantis somente no período matutino. O motivo, de acordo com sua
Diretora, é a pouca demanda pelo período vespertino. Informações dos servidores da escola indicam que há
muita procura por cursos de datilografia, corte e costura e culinária.
Centro Esportivo Dirceu Arcoverde
- Apesar de possuir boa infra-estrutura é subutilizado, visto desenvolver poucas atividades
para a clientela sesiana, principalmente em decorrência da carência de material esportivo e professores.
- Não há divulgação, nas indústrias, das poucas atividades existentes. Quase a totalidade de
seus usuários são alunos de escolas do SESI e pessoas estranhas à clientela sesiana (colégios particulares, times
de futebol). Nos finais de semanas e feriados, é fraca a participação dos usuários visto não oferecer atrativos
(música, jogos, competições, festas).
f) Centro Recreativo Lagoa do Portinha
Colônia de férias do SESI, de baixa demanda pela clientela sesiana. Somente nos períodos
de alta temporada consegue ter boa quantidade de hóspedes, em sua maioria, extra SESI.
O elevado valor cobrado pela hospedagem, equipamentos e mobiliário envelhecidos e a
dificuldade para se conseguir reserva são os principais motivos da pouca demanda. Os valores cobrados pelo
chalé e pelo apartamento (R$ 40,00 e R$ 30,00, respectivamente) são bem superiores aos cobrados por
colônias de férias do SESC e Governo do Estado, existentes nas proximidades, igualando-se a hotelaria de
nível três estrelas.
O DR/PI não realiza gastos com contratos firmados com empresas de limpeza e segurança. A
564.
manutenção das instalações de sua sede, Unidades Operacionais e Centros de Atendimento é realizada por
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servidores ou mediante prestadores de serviço.
565.

É necessária a análise dos gastos com manutenção de dois imóveis:
Edificio José de Moraes Correia - Sede do DR/PI.

- Apesar da área e terreno estarem divididas igualmente entre o SESI e a Federação da
Indústria do Estado do Piauí-FIEPI, como se comprova em escritura pública, os gastos com água, luz, telefone
e manutenção das instalações prediais de todo o imóvel são realizados pelo SESI. O regime de condomínio
adotado não é utilizado na prática.
Edificio Albano Franco.
b.1) Este Edificio, com 14 pavimentos, descrito mais detalhadamente no desdobramento (7.)
) e Sindicatos (3 2).
adiante, é compartilhado entre o SESI (2 2 , 62, 72 e 99 andar), H:EP' (9 2), SENAI (4 2 e 5 9
Esta divisão é meramente formal. Na realidade, não existe nenhum instrumento legal que indique a quem
pertence as diversas áreas do imóvel.
O SESI arca com as despesas de água, luz, telefone, manutenção das instalações prediais
(inclusive do material de limpeza) de todo o imóvel. Exclusão se faz somente aos gastos com material de
limpeza do 4 2 e 5 2 andares realizados pelo SENAI.
Custeadas pelo SESI, as despesas realizadas com manutenção no Edificio Albano Franco,
no exercício de 1996 e jan/maio//1997, foram as seguintes:

JAN/DEZ/96

62.951,34

643,87

16.379,14

7.444,13

JAN/MAI/97

26.678,39

540,87

8.335,60

2.519,03

Departamento Regional não possui imóveis alugados a terceiros. É locatário de uma casa, na
566.
cidade de Buriti dos Lopes, onde funciona o Centro de Atividades Deputado Moraes Sousa, cujo valor mensal
da locação é R$ 300,00.
Outro imóvel, também alugado pela DR/PI, localiza-se em Parnaíba, à rua Ceará s/n. Neste
galpão, pertencente à Piauí Industrial Ltda, funciona o Centro de Treinamento e Aprendizagem do SENAI.
O SESI utiliza somente determinada área externa do terreno para abrigar ônibus, caminhões e unidades
móveis de sua propriedade. O contrato de locação tinha vigência para 01/11/95 a 30/10/97, e valor mensal de
R$ 2.000,00. A partir de novembro/96, houve um reajuste no aluguel, elevando-o para R$ 2.205,00
por mês (10%). Desta forma, o SESI/PI realizou, com a locação deste imóvel, no exercício de 1996,
despesas no valor de R$ 24.410,00.
Quanto ao uso das instalações pertencentes ao SESI para atividades estranhas às funções do
órgão, restou evidenciado:
a) Centro Esportivo Dirceu Arcoverde.
- A quadra coberta é utilizada por colégios particulares para prática de esportes, mediante
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Departamento Regional. O uso dos veículos e telefones apresenta controle deficient:. a0tu;a s6°entidades, como
por exemplo, SENAI, FIEPI, SEBRAE, Santa Casa de Misericórdia, Sindicatos, CAIC's fazem uso de
equipamentos (cadeiras odontológicas, veículos, telefones, mobiliário em geral) do SESI.
No exercício de 1996, foram incorporados ao patrimônio do DR/PI bens móveis no valor
de R$ 227.600,20 A aquisição de equipamentos, da-se sem planejamento. É realizada de acordo com as
necessidades da Entidade e a disponibilidade financeira existente. Não é comum o DR/PI realizar alienação
de equipamentos.
Em visita realizada às Unidades Operacionais e aos Centros de Atendimento em Parnaíba e
Teresina restou evidenciada a adequação dos equipamentos existentes às necessidades operacionais do DR/PI.
Exceção é dada aos veículos, considerados em demasia para as funções da Entidade (48 veículos). É também
evidente, a carência de equipamentos nas Escolas Comendador Cortez, Paulino Basto, do Clube do
Trabalhador (mobiliário em geral, bebedouro, mimeógrafos), Centro Esportivo Dirceu Arcoverde e Clube do
Industriário Petrônio Portela Nunes ( mesas e cadeiras, jogos e material esportivo).
4. Recursos financeiros
Os Balanços Orçamentários relativos aos exercícios de 1994, 1995 e 1996 demonstram que a
previsão orçamentária da receita não foi atingida nesses períodos, conforme se evidencia no quadro a seguir:

1994

3 911 888,21

3 424 893,25

486 994,96

1995

5.200.000,00

4.912.388,20

287 611,80

1996

7.200.000,00

5.416.390,86

1.783.609,14

Nos anos de 1994 e 1995, o DR/PI manteve a despesa realizada menor que a receita realizada,
formando "superavit". No exercício de 1996 ocorreu o inverso, constituindo um "deficit" de R$ 767.339,51.
A inadimplência na arrecadação contribui significadamente na queda da receita prevista.

•

1994

3 424 893,25

2.448.301,97

976.591,28

1995

4.912.388,20

4.855.836,19

56.552,01

1996

5.416.390,86

6.183.730,37

(-)767 339,51

O SESI/PI firmou convênio com 16 indústrias visando a arrecadação direta de contribuição.
Comparando-se o valor arrecado mediante estes convênios, no ano de 1996, fornecido pelo setor de
85,, \\min-linr_482\zarquivo\voto1998\65013897 doc
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arrecadação da Entidade (R$ 1.410.619,69) com o valor constante no Balanço Orçamentário de 1996 para
receita de contribuições diretas realizada (R$ 1.163.755,90), verifica-se que os valores são divergentes.
As previsões de receita constantes no Balanço Orçamentário de 1996 principalmente as
581.
referentes a receita patrimonial, receita de serviços e alienação possuem valores bem superiores às
efetivamente realizadas, caracterizando previsões orçamentárias distantes da realidade da Entidade.

PREVISTA (
Aluguéis
Juros de Títulos de Renda
Serv. Saúde
Serv. Mat. Inf. - Creches
Alienação de Bens Móveis

200 000,00
300 000,00
100.000,00
700 000,00
100 000,00

21 810,00
106 583,16
47.111,71
32 989,54
8 000,00

Conforme dados colhidos na Sede do DR/PI, o SESI, no Piauí, não possui imóveis alugados
a terceiros, não possui creches e não realizou alienação de bens móveis no exercício de 1996. Desta forma,
os valores constantes no quadro acima necessitam ser apurados, visto levantar questionamento nos números
apresentados no Balanço Orçamentário de 1996.
Ressalte-se que, de acordo com informações fornecidas pelo setor de controle da arrecadação
e pelo Coordenador Regional da Atividade de Apoio do DR/PI, o Departamento Regional não tem acesso aos
dados referentes às contribuições arrecadadas de forma indireta pelo INSS, recebendo somente resumos de
rateios da arrecadação. Semelhante situação é vivenciada pelo Departamento Nacional do SESI, que somente
recebe relatórios e/ou demonstrativos dos valores arrecadados, não lhe sendo permitido, pelo INSS, promover
a verificação da cobrança das contribuições que lhe são devidas, bem como credenciar prepostos ou
9
mandatários para esse fim, direitos assegurados no art. 49, § 3 do Regulamento do SESI.
Ao entrevistar o Coordenador Regional da Atividade de Apoio com instuito de se inteirar dos
aspectos relacionados à elaboração do orçamento anual, à execução financeira e à política de investimentos
do DR/PI, restou evidenciado:
orçamento anual - é elaborado pelo Diretor Regional e pelo Coordenador Regional da
Atividade de Apoio, tendo por base o orçamento do exercício anterior, as previsões de receitas de
contribuição direta e indireta e as subvenções ordinárias e especiais. Contudo, conforme indicado
anteriormente, verifica-se que o procedimento adotado pela Entidade na elaboração do orçamento anual é
falho e inconsistente;
execução financeira - ocorre quando há disponibilidade de recursos financeiros. Referidos
recursos são concentrados na sede do DR/PI e transferidos às demais unidades somente quando há
necessidade. Exceção se faz à Unidade Operacional localizada no Edificio Albano Franco, em Teresina, que
centraliza todas as receitas provenientes de contribuições diretas arrecadadas pelo SESI no Município;
política de investimentos - os investimentos são determinados pelo Diretor Regional com
base no Plano Plurianual Nacional. O DR/PI prioriza o ensino pré-escolar e fundamental (1 a tP séries do 1 2
grau) e atendimento médico-odontológico, serviços esses prestados não só à clientela sesiana como também
à comunidade em geral.
585

Os Programas Nacionais, executados por meio de parceria entre o Departamento Nacional e
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os Departamentos Regionais, são estratégias operacionais de desenvolvimento das prioridades estabelecidas
no Plano Plurianual Nacional, pelo Sisteina, consubstanciado nas políticas e diretrizes das diversas áreas de
atuação do SESI. São eles:
Programa Nacional de Educação infantil - PNEI;
Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos - PNEJA;
Programa Nacional de Odontologia Social - PNOS;
Programa Nacional de Saúde Ocupacional - PNSO;
Programa Nacional de Educação e Prevenção para a Saúde;
Programa Nacional de Lazer junto a Empresas - PNLE;
Programa Nacional de Desenvolvimento Humano - PNDH.
586.

•

No Piauí, recursos foram aplicados nos programas a seguir:

PROGRAMAS
NACIONAIS
Educação Infantil
Odontologia Social
Saúde Ocupacional

RECURSOS RS)
I994
656.249,51
210 783,55
1.004,27

1 034 243,92
397.329,61
220,00

1 723.664,04
492 758,86
687,40

No Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos 131 servidores foram treinados e
realizados 7 treinamentos no ano de 1994. Em 1995, realizaram-se 2 treinamentos com 72 servidores ao total.
Em 1996, a totalidade de 152 servidores foram treinados nos 7 cursos realizados. Não foi fornecido o
montante de recursos dispendidos nesse Programa.
Programa Nacional de Educação Infantil tem por objetivo fomentar a expansão do atendimento
à criança de O a 6 anos por meio de projetos que visem a oferta de atividades educativo-assistenciais dessa
clientela. Propõe, além disso, a melhoria da qualidade das escolas do SESI. O DR/PI atende, dentro deste
séries do 1 2 grau (ensino
programa, crianças de 3 a 6 anos (pré-escola) e crianças que estejam na 1 2 a 42
fundamental). No ano de 1996, foram beneficiadas 3.548 crianças na pré-escola e 3.668 crianças no ensino
fundamental. Vê-se, portanto, que não somente o público alvo previsto no objetivo do Programa (crianças de
O a 6 anos) é atendido com os recursos do Programa.
Outro fator a considerar é o tipo de beneficiário atendido. No ano de 1996, das 3.548 crianças
589.
matriculadas na pré-escola, somente 947 (27%) eram dependentes de trabalhadores da indústria; 2.601 (73%)
foram crianças da comunidade, sem vínculo com indústrias. Da mesma forma, no ensino fundamental, foram
atendidas somente 1.210 crianças dependentes de industriários (33%); 2.458 crianças matriculadas (67%)
não faziam parte da clientela do SESI.
Os recursos do Programa Nacional de Odontologia Social também são aplicados na população
590
não sesiana. Em 1996, 51% dos beneficiados com o tratamento odontológico realizado pelo DR/PI não
possuiam vínculo com indústrias. Levando-se em consideração os serviços realizados pela clínica odontológica
(atendimento na clínica, procedimento odontológico, procedimento preventivo), 17.000 atendimentos foram
previstos para o trabalhador da indústria e, realizados apenas 14.160 (83% do total); 39.000 atendimentos
foram previstos para dependentes de indústriários e, realizados 55.354 (incremento de 42%); 34.000
atendimentos foram previstos para a comunidade e geral e realizados 74.424 (incremento de 118%).
Programa Nacional de Saúde Ocupacional tem por objetivo contribuir para um ambiente laborai
591.
seguro, permitindo a promoção da qualidade de vida do trabalhador, bem como a melhoria da produtividade,
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por meio da medicina do trabalho, segurança e higiene do trabalho e a correlação com o meio ambiente.
Visando à implementação do Programa o DR/PI celebrou o termo de cooperação mútua com
592.
o Departamento Nacional do SESI. No entanto, o Programa não está sendo executado no Estado. O espaço
fisico foi definido e organizado segundo as necessidades. Segundo informações, a dificuldade existente consiste
em conseguir pessoal técnico qualificado para executar as ações do programa, como médicos do trabalho e
assistentes sociais, dado os baixos salários oferecidos pelo SESI/PI e também a carência de profissionais dessas
áreas na cidade de Parnaíba, município onde o DR/PI pretende dar início ao Programa. Visto ter por objetivo
a redução de acidentes e doenças do trabalho entre os trabalhadores que compõem a clientela do SESI,
parece ser mais eficaz a implementação do Programa de Saúde Ocupacional, de imediato, em Teresina,
cidade que agrega 82,3% dos industriários existentes nos municípios onde o SESI/PI se faz presente.
O grupo auditor ateve-se à análise de despesas processadas pela Regional do SESI no Piauí a
593
título de publicidade e propaganda, consultoria, material esportivo, aluguel e festividades. Entende serem
- passíveis de orientação as seguintes ocorrências: ausência de licitação (despesas com publicidade);
superficialidade do certificado de auditoria emitido por auditor independente (contrato de consultoria);
distorção entre os gastos realizados com material esportivo e a realidade encontrada, em momento posterior,
no setor de esportes da Entidade (falta de material e baixo índice de matrículas realizadas); utilização parcial
do imóvel alugado (área externa como garagem), destinando o galpão aos interesses do SENAI (imóvel sito
à rua Ceará s/n, na cidade de Parnaíba; e ausência de controle e planejamento com despesas associadas à
festividade.
A conta "Convênios" no Balancete de Verificação de dezembro/96, possui o valor de R$
594
516.726,6. O convênio apresentado à Equipe de Auditoria foi o celebrado com a Secretaria de Educação do
Estado do Piauí visando a cessão de professores daquela Secretaria ao DR/PI para que os mesmos lecionem
nas escolas do SESI com carências de professores (89 professores participam do convênio). O DR/PI
complementa o salário desses professores visando torná-los iguais aos salários dos professores sesianos.
Outras despesas a título de convênio não foram informadas à Equipe. Desta forma, procede questionar o
percentual de 41% do valor registrado em "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" ter sido pagamento
de despesas realizadas com convênios.
Restou evidenciado, ainda, a realização, pelo DR/PI, de despesas cujo objetivo, s.m.j., não
busca atender à melhoria de qualidade de vida de sua clientela: trabalhadores da indústria, das comunicações
e da pesca, e seus dependentes.
No DR/PI, o manuseio dos recursos a ele atribuído é realizado sem controle e sem
planejamento. O aspecto da economia é relegado. Tais fatos concorrem para que as ações desenvolvidas pelo
SESI/P1 não alcancem o efeito desejado, prejudicando, consequentemente, a boa operacionalidade da
Entidade, em detrimento a princípios básicos do SESI, quais sejam: serviços de qualidade, participação e
satisfação da clientela, ética e confiabilidade e transparência administrativa.
A realização da despesa no DR/PI dá-se de forma bastante peculiar: o ato da autoridade
competente que determina a dedução, do valor da despesa a ser realizada, da dotação consignada no
orçamento para atender a essa despesa, é efetuado juntamente com o pagamento da despesa, ou seja, não é
realizado o empenho prévio, a reserva na dotação orçamentária ou a garantia antecipada de que a obrigação
assumida será paga. Na prática, o empenho se dá "ex post", depois de realizada a despesa, apenas para
satisfazer o dispositivo legal (Lei n 2 4.320, arts. 50/61), ao qual o SESI/PI não obedece por falta de capacidade
de programação.
A receita corrente do exercício de 1996 foi de R$ 5.094.484,86. Os gastos realizados com
88 . \\min-Imr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc
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pessoal e encargos sociais pelo DR/PI, no mesmo período, foram de R$ 3.378.502,83, ou seja, 60,3% da
receita destinada a atender as despesas correntes. Entende a equipe de auditoria que os gastos na área de
pessoal não são os fatores determinantes da diminuta assistência social prestado pelo SESI/PI aos industriários
e dependentes. Atendimento excessivo à comunidade não sesiana, gerenciamento inadequado dos recursos,
ausência de planejamento e inadimplência na arrecadação influenciam sobremaneira no fraco desempenho
do DR/PI em suas atividades institucionais, conforme demonstrado no desenvolver desse relatório.

•

DR/PI, como já dito anteriormente, apresentou déficit de R$ 767.339,51 no exercício de 1996.
Por ser considerada uma região deficitária, recebe subvenções do Departamento Nacional do SESI (previstas
no art. § 1 2 e § 22 do Regulamento do SESI). Em 1996, o SESI/PI recebeu R$ 2.757.923,00 a título de
subvenções e auxílios. Isso posto, pode-se dizer que a capacidade de investimentos do Regional inexiste.
Somando-se a esse fato, a Entidade não tem uma política de investimentos definida. Não há planejamento
quanto à expansão dos serviços. Não há metas preestabelecidas a cumprir. A execução e expansão dos serviços
prestados a clientela (sesiana ou não) é efetivada em conformidade com a disponibilidade de recursos e as
decisões do Diretor Regional.
Conforme constatado durante a realização da auditoria e comprovado mediante documentação,
os controles internos da Entidade . são incipientes. Tanto os relativos à execução orçamentária e financeira
como sobre as atividades desenvolvidas pelo pessoal efetivo e não-efetivo e os relativos à aquisição,
manutenção e alienação de equipamentos e uso de instalações.
A transferência de recursos da Sede para as unidades do SESI no Estado da-se à medida que
surgem as necessidades nas unidades, sempre vinculada à disponibilidade financeira do DR/PI. A execução
financeira é centralizada na Sede, no município de Parnaíba. Excetuando-se as unidades existentes na capital,
dependem
Teresina, que gozam certa autonomia administrativa-financeira, as demais unidades
financeiramente da Sede do DR.
DR/PI possui, entre os municípios de Parnaiba e Luis Correia, o Centro Recreativo Lagoa do
Portinho. Imóvel adquirido, em 1984, com a finalidade de servir como colônia de férias a industriários,
dependentes e servidores do SESI, desenvolve, na realidade, atividade hoteleira. O acesso aos chalés e
apartamentos é permitido à comunidade em geral. O valor das diárias, abaixo discriminados, é superior ao
valor cobrado por hotéis com classificação três estrelas existentes na região.

SESIANO

40,00

30,00

NÃO SESIANO

55,00

45,00

Para efeito de comparação, a Colônia de Férias dos Servidores do Goveno do Estado (IAPEP)
cobra uma taxa semanal de R$ 20,00 por chalé e a Colônia de Férias do SESC ambas localizadas em regiões
próximas ao Centro Recreativo Lagoa do Portinho.
A receita gerada, em 1996, foi de R$ 21.102,5. O Centro Recreativo hospedou somente 428
industriários ou dependentes naquele ano. O elevado valor das diárias é fator determinante na pouca demanda
pela clientela sesiana.
Objetivando atender os itens constantes do roteiro de verificação, foram solicitados os dados
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dos três últimos exercícios relativos à atividade fim do SESI/PI, os quais são apresentados a seguir:
Número e tipo de Unidades por município atendido (Centro de Atividades-CAT, Unidades
Operacionais - UOP e Unidades Móveis-UM0);
Exercício de 1994:
05 Centros de Atividades, 19 Unidades Operacionais e 04 Unidades Móveis (Saúde), sendo
abrangidos 10 municípios do Estado.
Exercícios 1995 e 1996:
04 Centros de Atividades, 16 Unidades Operacionais e 04 Unidades Móveis (Saúde)
distribuídos em 07 municípios piauienses.
Áreas de atuação, serviços e atividades oferecidos por Unidade.
Devido à desorganização administrativa do SESI/PI, somente informações genéricas foram
fornecidas a Equipe de Auditoria. Os serviços e atividades não foram especificados por Unidade e não foi
possível coletar os dados de todas as áreas de atuação, ficando os trabalhos prejudicados.
Número de Matrículas.
Relativamente aos beneficiários do SESI/PI, informa-se que, além dos industriários,
dependentes e servidores do SESI, a Entidade atende à comunidade em geral. Desta forma, apresentamos os
dados referentes ao número de matrículas, incluindo a comunidade extra-SESI. Por insuficiência de
informações não foi possível coletar os dados dos três últimos exercícios em todas as áreas de atividades.
c 1) Área: Educação

SESI

EXTRA

PARNAIBA

ESCOLA SIMPLICIO DIAS

373

668

349

729

313

763

PARNAIBA

ESCOLA INTEGRADA DEPUTADO
MORAES SOUZA

303

1.517

343

1 614

391

1.586

PARNAIBA

ESCOLA COMENDADOR CORTEZ

66

137

67

159

73

129

BURITI DOS LOPES

CAT.DEPUTADO MORAES SOUZA

14

197

18

194

15

195

PIRACURUCA

CAT, DEPUTADO MORAES SOUZA

15

181

15

301

13

352

TERESINA

ESCOLA CONSELHEIRO SARAIVA

975

871

871

929

844

901

FLOR IANO

CAT. DEPUTADO MORAES SOUZA

74

249

65

228

78

305

529

596

476

697

423

833

ESCOLA SENADOR NILO COELHO
—
* -SESI (Industri-ário, servidor SESI e dependentes).

PICOS

c.2) Área: Lazer.
Somente foi possível coletar dados genéricos e apenas do ano de 1996, conforme quadro a

•

seguir:
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As.M

PARNAIBA
TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
TOTAL

21
347

386
163
47

238
311
80

Fal3
2.630
4.833
400

368

596

629

7.863

DEW
3 945
7.250
602

6.575
12.083
1.040

182

246

477

11.797

19 698

182

246

477

d) Número de atendimento por Unidades e por área de atuação:

•

Também, neste item, as informações foram incompletas. Foram fornecidos somente os dados
relativos aos exercícios 1994 e 1995, na área de saúde, para o município de Parnaíba como um todo. Para o
exercício de 1996, foram apresentados os dados por Unidades Operacionais somente para a cidade de
Parnaíba. Nos demais municípios onde o SESI/PI atua, os dados fornecidos foram genéricos
Ainda foram informados os atendimentos realizados no Serviço Social do SESI/PI, por
município atendido.
d.1) Área: Saúde.

Pi\RNAlBA

P AR NA 1B A

376

1.219

2.402

236

727

ESCOLA INTEG. DEP.MORAES SOUZA
SENAC
ESCOLA PAULINO BASTO
ESCOLA SIMPLíCIO DIAS
AMBULATÓRIO LIDIO LUNARDI
UNIDADE MÓVEL
CENTRO DE MED. CÂNDIDO ATHAIDE

TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS
LOPES

2.179

18.116

2.043

55

26.019

32
958

123
1.190
261
22

2.817
2.461
630
58

679
326

3.312

..RAB
75
455
08
66
527
2.488
427
2.634
25

16.046

462
798
341
13.604
235

2.656
3.406
4.541
1.607
190

4.220
1.045
799
154

1.741
542
1.033
120

d.2)Área: Serviço Social.

Ntt.N

RABAulAD0
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SERVIÇO
ticIios
PARNAIBA
TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
TOTAL

/XL 1996

,E

RABAUI

~IDADE

599
1.190
261
22

1.057
2.461
630
58

613
326

2.072

4.206

939

Considerando a necessidade de entrevistar os dirigentes das áreas de saúde, educação, serviço
606
social e lazer, foi elaborado um questionário abrangendo os quatro tópicos constantes do roteiro de
verificação
Os entrevistados foram, pela ordem:

607.

- Área de Saúde
Samaritana M. Santos Monteiro
Antonio Rogério Almeida de França - Área de Lazer
- Área de Educação
Eliana Alice Correia Rodrigues
A responsável pela Área de Serviço Social não pode ser entrevistada por motivo de viagem.
608.
Da entrevista, restou evidenciado:
O planejamento do DR/PI relativo à produção de serviços, nas Áreas de Saúde e Educação,
é realizado pelas respectivas coordenadoras com base no orçamento-programa. A ação prioritária na Área de
Saúde é a odontológica, devido a grande demanda existente. Na Área de Educação, a prioridade é o ensino
pré-escolar confome orientação do Departamento Nacional;
Não existe planejamento efetivo das ações na Área de Lazer. As atividades vão
acontecendo conforme a demanda e necessidades do SESI/PI; e
Em todas as áreas de atuação do DR/PI, no momento, não há planejamento visando a
expansão da prestação de serviços ou estabelecimento de metas de qualidade a serem atingidas.
Consoante o estabelecido no Roteiro de Auditoria Operacional, a equipe de auditoria,
609.
balisando-se nos dados dos três últimos exercícios, analisou, sob o aspecto quantitativo, os seguintes itens:
1)

Serviços oferecidos/análise do atendimento
a) Verificação dentro do mapa atual de distribuição das Unidades no Estado, se a
demanda pelos serviços prestados garantem a boa operacionalidade desta
Unidades, atentando para casos de municípios mal atendidos ou, ainda, não
atendidos, a despeito de haver dema nda.

No que diz respeito ao mapa de distribuição das Unidades do SESI no Estado do Piauí, temos
610
a relatar que, no exercício de 1996, a Entidade atuava nos municípios de Parnaíba, Ilha Grande (antigo Morros
da Mariana), Teresina, Floriano, Picos, Buriti dos Lopes e Piracuruca.
611

Conforme informações colhidas no DR/PI, a distribuição das Unidades, por município, tem a
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seguinte composição:

•

PARNAIBA
ILHA GRANDE
(MORROS DA
MARIANA)
TERESINA
PICOS
BURITI DOS LOPES
PIRACLJRUCA
FLORIANO
TOTAL

612

04

04
01
01
01
01
04

04

A demanda por serviços prestados, em cada um dos municípios citados, está assim especificada:

PARNAIB A
ILHA GRANDE
TERESINA
PICOS
BURITI DOS LOPES
PIRACURUCA
FLORIANO
TOTAL
•

15

14.550
1.138
51
134
294
17.662

Fazendo um comparativo entre os dois quadros retro, verifica-se que o município de Teresina
conta com apenas 16,7% do total de Unidades do SESI/PI, enquanto que sua demanda é da ordem de 82,3%
do total de industriários existentes nos municípios abrangidos pela Entidade.
Já o município de Parnaíba conta com 62,5% do total de Unidades, entretanto, sua demanda
não passa de 8,5% dos industriários existentes nos municípios onde o SESI/PI atua.
atendimento intenso e significativo à comunidades não sesiana é determinante para uma
distribuição tão inconsistente. No município de Parnaíba, em alguns casos, o percentual de atendimento a
"extra-SESI" chega a ser 50% superior ao atendimento realizado à clientela sesiana, o que compromete a boa
operacionalidade do órgão e modifica a sua finalidade institucional, prejudicando a industriários e dependentes.
Referidas comunidades não têm direito a atendimento pelo DR/PI. O Regulamento do SESI
proíbe a aplicação de recursos do SESI, quer na administração nacional, quer nas administrações regionais,
seja qual for o título, senão em prol das finalidades da instituição, de seus dependentes, ou de seus servidores
(art. 54), não tendo, portanto, amparo legal a utilização dos recursos para finalidade distinta. Atender a
comunidades carentes é papel do Estado. Cabe ao SESI atender a industriários e dependentes.
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Outro fato que contribui para a operacionalidade deficiente da Instituição é a localização da
617.
sede do Departamento Regional no município de Parnaíba, tendo em vista os seguintes fatores:
a) A demanda pelos serviços na capital, Teresina, é de 14.550 industriários, quase dez vezes
maior que a demanda existente em Parnaíba, que é de 1.495 industriários, estando, portanto, a localização do
Departamento Regional em total desconformidade com a finalidade do órgão que é a de atender ao industriário
e seus dependentes;
b) O SESI/PI conta com um edificio de 12 andares em Teresina, com excelente infraestrutura,
dotado, inclusive, de restaurante, cozinha industrial, auditórios e amplas salas de reuniões, equipamentos,
móveis, utensílios, etc, o que possibilitaria uma mudança imediata de localização da Sede do Departamento
Regional, de Parnaíba para Teresina, caso houvesse interesse da alta administração da Entidade;
b) Serviços oferecidos X demandas (necessidades e prioridades) dos industriários e
de seus dependentes
Os serviços oferecidos pelo DR/PI estão aquém daquilo que o órgão deveria proporcionar aos
618
industriários e seus dependentes, a julgar pelas deficiências no atendimento e pela ausência de diversos serviços
em áreas onde o SESI normalmente atua.
Conforme observado durante a realização desta auditoria e comprovado em entrevista a
619.
industriários, a demanda pelos serviços oferecidos pelo SESI é pequena devido a falta de informações,
atividades que não satisfazem às necessidades dos industriários e horários inadequados.
c) Impacto da política de preços cobrados aos industriários
Os efeitos da política de preços do Regional sobre a demanda não são significativos a ponto
de serem considerados como fator de inibição dessa, haja vista os preços praticados pelo SESI/PI A única
exceção, observada por esta Equipe de Auditoria, que retrai a demanda, significativamente, devido aos preços
praticados, encontra-se na área de lazer, mais especificamente, no Centro Recreativo Lagoa do Portinho em
Parnaíba, cujos valores cobrados equivalem a preços de diárias em hotal três estrelas existente na região.
A receita de serviços do DR/PI representa apenas 16,7% da despesa realizada, em cada área
de atuação, conforme quadro demonstrativo a seguir. Ressalte-se que, de acordo com a prestação de contas
da Entidade para 1996, houve em deficit de R$ 109.928,00 referente a taxas escolares pendentes de
recebimento
ÁREAS DE

ATUAÇÃO
EDUCAÇÃO

SÁUDE

•

LAZER

PRÉ-ESCOLAR
ENSINO
FUNDAMENTAL
ENSINO SUPLETIVO
AÇÃO MÉDICA
AÇÃO
ODONTOLÓGICA
AÇÃO DE
ENFERMAGEM
FISICODESPORTIVO
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179.764,81

1 088 756,99
627.879,95

6.368,80
5.058,89
34.448,00

125.581,42
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493 446,26
40 899,90

5.042,50

94 514,60
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:De:

tE1TA DE:
SERVIÇO (R$

MEÃS:,
ATUAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL
TOTAL

•

Sactelád a

DESPESA (RS)

;..

SOCIAL
COLÔNIA DE
FÉRIAS
SERVIÇO SOCIAL

4 498,00
21 102,50

45.682,78
34.842,42

12 171,70
469 297,43

95 070,93
2.819.888,18

Desta forma, verifica-se que a receita de serviços não contribui significativamente para a
622
operacionalização do SESI. Na verdade, o fator que mais contribui para inibir a demanda, pelos industriários
e dependentes, dos serviços oferecidos é o atendimento à comunidade não sesiana. De acordo com entrevistas
realizadas, a maioria das vezes que os industriários procuram os serviços oferecidos pelo SESI/PI,
principalmente na área de educação, não encontram vagas. Levando-se em consideração que 48,12% dos
atendimentos/matrículas realizadas pelo DR/PI, no exercício de 1996, foram com a comunidade não-sesiana,
representando 61,74% do total das despesas realizadas pela Entidade nas áreas de educação, saúde, lazer e
serviço social (conforme quadro a seguir), torna-se evidente que a verdadeira clientela do SESI/PI está sendo
preterida em seus direitos, estabelecidos no próprio Regulamento do SESI, em favor de outros que não
possuem tais beneficios.
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS, EM 1996,
COM A COMUNIDADE EXTRA-SESI, NOS MUNICÍPIOS ONDE O SESI/PI ATUA (DADOS
FORNECIDOS PELO SESI/PI).

DESPESA,

ATEMMATRIC

EXTRA .1SESI . (RS)

TRAB
1.088.756,95

947

2.497

789.376,61

ENSINO H JNDAMENTAL

627.879,95

1.202

2.466

422.129,88

ENSINO SUPLETIVO

125.581,42

14

198

1.346

108.487,60

AÇÃO MÉDICA

173.212,93

3.264

4.852

3.332

50.413,16

AÇÃO ODONTOLÓGICA

493.446,90

10.547

56.180

65.605

254.547,40

SOCIAL

45.682,78

7.863

11,797

19.698

22.849,68

COLÔNIA DE FÉRIAS

34.842,42

182

246

477

18.364,50

FÍSICO-DESPORTIVO

94.514,60

368

596

629

37 318,57

SERVIÇO SOCIAL

95.070,93

2.072

4.206

939

12.366,63

24.310

80.224

96.989

1.715.854,03

PRÉ-ESCOLAR

EDUCAÇÃO

SAÚDE

LAZER

SERVIÇO SOCIAL

2.778.988,88

TOTAL

•

623.

DESPLS'A
CiCOiviUNIDADE

Caso o DR/PI tivesse deixado de atender à comunidade extra-SESI em 1996, haveria como
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conseqüência:
aumento dos atendimentos/matrículas oferecidas aos industriários e dependentes sem um
correspondente aumento de despesas;
eliminação do déficit registrado no exercício de 1996 (R$ 767.339,15);
possibilidade de remanejamento de recursos para municípios onde houvesse maior demanda,
como o caso de cidade de Teresina; e
possibilidade de investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos visando a
melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Entidade.
d) Atual divulgação dos serviços prestados pelo órgão no Estado
Confome observado por esta equipe de auditoria, a divulgação dos serviços oferecidos pelo
624.
SESI/PI é praticamente inexistente, restringindo-se a algumas palestras ministradas em indústrias, na área de
saúde
O resultado da falta de divulgação traduz-se na apatia e desinteresse dos industriários que
625
demonstram desconhecimento das atividades desenvolvidas pela Entidade em qualquer de suas áreas de
atuação.
Questionados do porquê do SESI/PI atender um percentual tão significativo de pessoas que
626
não fazem parte do seu público alvo (48,12%, em 1996), funcionários da Entidade afirmaram que os
industriários e dependentes não procuram os serviços ofertados e, por esse motivo, atendem a outras pessoas
Já os industriários relatam que desconhecem os períodos de matrículas nas escolas do SESI e as atividades
desenvolvidas na área de saúde e lazer. A maoiria entrevistada desconhecia que o DR/PI prestava atendimento
Médico e afirmam ser praticamente impossível conseguir uma ambulância do órgão, quando precisam.
quadro atual denota o esvaziamento das finalidades para as quais o SESI foi criado. Sendo
627
assim, sem uma política de divulgação consistente, não há como dar conhecimento aos industriários e seus
dependentes das atividades desenvolvidas pelo órgão, motivando-os a participar, de forma mais intensa, das
mesmas Neste sentido faz-se necessária a criação de agentes interlocutores tanto nas indústrias quanto no
órgão, que teriam a função de difundir tais atividades, resultando numa maior interação órgão/indústria.
e) Economia, eficiência e eficácia dos serviços prestados em decorrência de convênios
firmados
Há somente dois convênios firmados com o Departamento Regional do SESI/PI, ambos para
628
a prestação de serviços na área de educação:
CONVÊNIO S/N-Q
CONVENENTE - Serviço Social da Indústria - SESI
CONVENIADO. Secretaria de Educação do Estado do Piauí
OBJETO: Cessão de professores do Estado para exercerem atividades nas escolas do SESI/PI.
CONVÊNIO S/N 2
CONVENENTE: SESI e Instituto Euvaldo Lodi
CONVENIADO: Escola Normal de Parnaíba
OBJETO: Seleção, encaminhamento e pagamento de estagiários da Escola Normal (bolsistas),
96 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doe
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nas escolas do SESI, no Estado do Piauí.
Devido às poucas informações obtidas sobre os mencionados convênios, os trabalhos de
auditoria ficaram prejudicados.
Entretanto, observamos a efetiva participação das professoras, tanto bolsistas quanto
servidores do governo do Estado, possibilitando um resultado positivo, aliando experiência com conhecimento.
Neste sentido podemos dizer que, em termos de eficiência e eficácia, os convênios têm alcançado níveis
satisfatórios.
Quanto à economia pudemos constatar que esta não é relevante, pois as professoras do Estado
recebem a mesma remuneração das professoras do SESI/PI, não havendo, portanto, diferença no custo final
por aluno. Somente as bolsistas ganham salário menor, o equivalente a R$ 100,00 por mês, resultando num
menor custo unitário por aluno, mas não tão expressivo como já comentado.
f) Oferta nas áreas de atuação e critérios de seleção dos interessados

Visando demonstrar a oferta nas áreas de atuação do SESI/PI, a equipe de auditoria solicitou
um quadro contendo o número de atendimentos por área de atuação em cada município atingido, no ano de
1996, qual seja:
QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS
POR ÁREA DE ATUAÇÃO EM CADA MUNICIPIO.

43

610

123

302

488

18

305

15

76

14

129

253

07

100

02

74

13

122

947

2.497

1.202

2.466

198

1.346

PARNAIBA

599

1,057

613

315

1.173

461

1.202

TERESINA

1.190

2.461

326

374

423

470

478

PICOS

261

630

187

345

236

FLORIANO

22

58

63

229

PIRACURUCA

06

BURITI DOS LOPES
TOTAL

PARNAÍBA

2.072

4.206

939

178
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TERESINA
PICOS
FLORIAM.)

427

1.045

542

5.525

15.083

31.626

2.634

799

1.033

1.026

10.870

6.697

25

159

120

341

2,624

4.596

36

837

5.150

2.106

3.395

51.180

65.605

PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
4.852

3.264

TOTAL

10.547

3.332

OBS.: SAÚDE ODONTOLOGICA: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS.

PARNMBA

21

386

238

2.630

3.945

6.575

TERESINA

347

163

311

4.833

7.250

12.083

47

80

400

602

1.040

596

629

7.863

11.797

19.698

PICOS

182

246

477

385

182

246

477

385

FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS

LOPES
TOTAL

368

A situação retratada denota um nítido desvirtuamento da finalidade para a qual o órgão foi
633 .
que contribuam para
criado, ou seja, a de "estudar, planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas conforme
preceitua o
o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas...",
art. 1-9 do Decreto-lei n 9.403, de 25/06/46.
É válido ressaltar que não se desconhece o grave quadro social da população brasileira, em
634.
especial do Nordeste. Porém, não há como o SESI/PI continuar a atender à comunidade carente do Estado,
sem afrontar o art. 54 do Regulameno do órgão, já mencionado por diversas vezes neste relatório, o qual
preceitua verbis:
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"Art. 54 - Nenhum recurso do SESI, quer na administração nacional, quer nas administrações
regionais, será aplicado, seja qual for o titulo, senão em prol das finalidades da instituição de seus
beneficiários, ou de seus servidores. "

De acordo com informações de servidores do DR/PI, o critério utilizado para seleção dos
interessados nas áreas de educação, serviço social e lazer é o de dar prioridade ao industriário e dependente.
Na área de saúde, o critério utilizado é o seguinte:

tlk

"O critério de atendimento aos clientes no serviço odontológico do SESI constitue na inscrição
prévia no Setor do Serviço Social, isto é, colocação do nome da pessoa interessada na lista de espera, de
acordo com a sua categoria. Em seguida, conforme o surgimento de vagas, o cliente é chamado para
comparecimento ao setor especifico, acompanhado de guia de encaminhamento para proceder exame
clinico e efetuar pagamento no Setor de Plantão do Serviço Social. Depois do pagamento realizado são
executados os serviços e.spegficos.
Os alunos das escolas são encaminhados pela direção da mesma ao Setor Odontológico. O
serviço prestado ao educando é realizado nos gabinetes instalados nas escolas. O referido serviço é isento
de cobrança de taxas, pois faz parte do Programa de Atendimento da Saúde do Escolar, tanto no serviço
médico quanto odontológico.
No serviço médico, o cliente se dirige ao Serviço Social para efetuar pagamento da tayca e é
encaminhado para o consultório."
grupo auditor compreende que o órgão deveria, inicialmente, atender, exclusivamente, aos
637
beneficiários do sistema e seus dependentes, excluindo a comunidade extra-SES1. Em seguida, se ainda
houvesse mais procura do que oferta de serviços, far-se-ia a seleção pelo nível de renda familiar, número de
dependentes, currículo escolar, etc.
Estes fatos indicam a necessidade de redirecionar a oferta dos serviços prestados pelo órgão
ao seu público alvo (industriários e dependentes), para, então, redistribuir esta oferta pelos municípios em
que se identificarem maiores carências.

g) Relação entre o número de industriários atendidos e o total de industriários na
área geográfica de atuação do Regional
Solicitou-se ao DR/PI o quantitativo de industriários atendidos por município. É necessário
evidenciar que, no caso da saúde odontológica, foram fornecidos dados relativos a procedimentos e não a
atendimentos; no caso de lazer social, o número de participantes (industriários) por festividades realizadas.
Por esse motivo, para o município de Parnaíba o quadro abaixo apresenta uma demanda de industriários,
pelos serviços do órgão, bem maior que o número de industriários existente no Município.
QUANTITATIVO DE INDUSTRIÁRIOS ATENDIDOS POR MUNICÍPIO EM 1996.
SERVIÇO SOP. M4:

•

PARNAÍBA
TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
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10.547

3.264

cOOPERAÇA0 E
ASSISTÊNCIA

N.3 DE
INDUSTRIÁRIOS
POR MUNICIPIO

COLONIA DE
FÊRTAS

DESPORTIVO
21
347

PARNA IRA
TERESINA
PICOS
FLORIANO
PIRACURUCA
BURITI DOS LOPES
T()TAL

2.630
4.833
400

182

ASSISTÊNCIA
DtCA
385

1.495
14.550
1.138
294
134
51

368

7.863

182

385

17.662

Considerando que os dados fornecidos não representam fielmente o número de industriários
640.
atendidos no Estado, a análise ficou prejudicada. De outro modo, restou comprovado, durante a realização
dos trabalhos, que os industriários, tanto no município de Parnaíba e, principalmente no município de Teresina
(cidades com maior número de industriários), pouco utilizam os serviços oferecidos pelo SESI/PI. Note-se,
ainda, que no município de Buriti dos Lopes não houve atendimento a industriário em 1996 e, no município
de Piracuruca, apenas 36 procedimentos odontológicos foram realizados em industriários. Como é sabido o
procedimento odontológico é cada etapa do tratamento odontológico realizado em uma pessoa. Logo, o
número de procedimentos não indica que igual número de pessoas foi atendido. Desta forma, indaga-se: qual
desempenho tem o SESI/PI nessas duas cidades? Há necessidade de manter Unidades do SESI/PI nos dois
municípios dada a quantidade de industriários existentes (total de 185)?
5. Aspecto qualitativo
Nível das instalações e equipamentos e o impacto sobre a qualidade dos serviços
prestados
Observa-se que os equipamentos existentes no SESI/PI estão, em parte, obsoletos, ou
641
ultrapassados, sem que haja uma política de investimentos que vise a modernização dos mesmos. Quanto às
instalações o quadro não é diferente. Foram encontrados prédios antigos, necessitando de reformas,
acomodações precárias para os usuários, principalmente, na área de educação. Exceção é feita para as
Unidades Operacionais Escola Integrada Deputado Moraes Souza, Escola Conselheiro Saraiva e Edificio
Senador Albano Franco.
No que pertine ao impacto causado por essa situação na qualidade dos serviços oferecidos
642.
pelo SESI/PI, temos a relatar que na área de educação, não houve prejuízo substancial em virtude do trabalho
exemplar de servidores que, apesar das dificuldades, tem mantido o bom padrão de qualidade dos serviços
com reconhecimento, inclusive, dos industriários. Na área de lazer, a carência de material esportivo e
mobiliário prejudica o bom desempenho das atividades.
Impacto da qualidade dos serviços prestados no grau de satisfação dos industriários
e seus dependentes
•

643

Na área de educação, como já mencionado, há um alto grau de satisfação dos industriários e
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seus dependente no que se refere à qualidade dos serviços prestados. Porém, na área de lazer, encontramos
uma insatisfação generalizada dos usuários que reclamaram, sistematicamente, da falta de atividades nesta
área.
Entende-se ser necessária a criação de um grupo de estudo, reunindo servidores do SESI/PI
e industriários, objetivando definir as atividades a serem desenvolvidas durante cada exercício nas diversas
áreas, o período de realização das mesmas, bem como horários e formas de divulgação. Desta forma haveria
mais motivação da classe e um consequente aumento da participação.
Avaliação que os usuários (industriários e dependentes) fazem dos serviços prestados
pelo Regional sob o aspecto quantitativo e qualitativo

3)

Objetivando fazer a verificação acima citada, foi elaborado um questionário e aplicado em 155
industriários das cidades de Teresina e Parnaíba.
O trabalho foi realizado dentro das dependências das indústrias, com objetivo de evitar
constrangimento dos industriários quando da aplicação do questionário, tendo em vista a possível presença
de servidor do SESI/PI. Para tanto, houve a colaboração dos chefes de recursos humanos das indústrias
visitadas que permitiram o acesso às mesmas, permitindo esclarecer os objetivos do trabalho aos industriários.
O resultado, bem como a análise da pesquisa, são apresentados a seguir:
Você está satisfeito(a) com a quantidade de matrículas oferecidas nas escolas do SESI para
você e seus dependentes?
o

o

O Sim

9, 7%

54,8%

35,5%

* Desconhece

O Não

Você e seus dependentes estão satisfeitos com a qualidade do ensino nas escolas do SESI?
O

O

O Sim

16,1%

29,1%

54,8%

* Desconhece

o Não

3 Você consegue atendimento do SESI, com facilidade, quando você e seus dependentes
necessitam usar os serviços de saúde?
O

O

O Sim

18,7%

54,8%

26,5%
Li

* Desconhece

Não

4 Você está satisfeito(a) com a qualidade dos serviços prestados pelo SESI na área de saúde?
O
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Sim

18,1%

49,0%

32,9%
Ei

* Desconhece

Não

5 Você e seus dependentes estão satisfeitos com a quantidade de atividades na área de lazer
oferecidas pelo SESI?

o

El

15,5%

60,6%

23,9%
Sim

* Desconhece

[11 Não

6 Você está satisfeito com a qualidade das atividades oferecidas pelo SESI na área de lazer?
El

O

14,2%

58,1%

27,7%
Sim

o Não

* Desconhece

Analisando-se os resultados da pesquisa feita junto aos industriários, é possível verificar que
o índice de insatisfação relativamente à quantidade disponível de vagas nas áreas de educação, saúde e lazer
é superior a 50%, sendo o caso mais grave detectado na área de lazer, com 60,6% dos industriários
pesquisados insatisfeitos, enquanto que as áreas de educação e saúde ficaram um pouco abaixo com 54,8%.
Tal situação só vem a ratificar as constatações feitas neste relatório, ou seja, que o SESI/PI
desviou suas ações para o atendimento a comunidade carente, desvirtuando sua finalidade precípua, em
prejuízo dos verdadeiros beneficiários (industriários e dependentes).
Quanto à qualidade dos serviços prestados pelo SESIJPI, constata-se que a educação, com um
650
percentual de 54,8%, tem boa aceitação, em que pese as dificuldades administrativas, a falta de recursos e a
precariedade de suas instalações. Já as áreas de saúde e lazer, principalmente a de lazer, não estão conseguindo
manter um padrão de qualidade considerado aceitável, tendo em vista os baixos percentuais que obtiveram na
pesquisa, 32.9% e 27,7%, respectivamente.
Para a melhoria da qualidade dos serviços é necessário, inicialmente, a elaboração de um estudo
651
visando identificar e neutralizar os pontos críticos existentes tanto nos equipamentos quanto nas instalações.
Tais procedimentos devem ser acompanhados, ainda, de uma política de treinamento e valorização dos
servidores para que haja uma melhoria na qualificação e no desempenho dos recursos humanos envolvidos.
6. Conselho Regional

A competência dos Conselhos Regionais está determinada no art. 39 do Regulamento do SESI.
652
Antes de ter unicamente a função de opinar acerca dos demonstrativos contábeis elaborados pelos
Departamentos Regionais do SESI, os Conselhos Regionais devem colaborar para que a gestão administrativa
seja pautada na economia, eficiência e eficácia, tornando-se verdadeiros órgãos de controle, com competência,
inclusive, para fiscalizar os atos dos administradores.
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Nesse sentido, questionamos a atuação do Conselho Regional do SESI do Piauí. Diante de
653.
todos os problemas enfrentados pelo DR/PI e das ressalvas/observações descritas neste relatório e as
irregularidades registradas no processo apartado TC n 2 525.187/97-9, o Conselho Regional do Piauí se limita
a corroborar os pareceres emitidos pela empresa de auditoria independente contratada, existindo como um
órgão meramente homologatório.
7. Construção do Edifício Senador Albano Franco
Em cumprimento à Decisão Plenária /TCU n 2 334/96, a Equipe de Auditoria buscou
654.
informações junto ao Departamento Regional do SESI do Piauí com o intuito de colher dados sobre a
construção do Edificio Albano Franco, localizado na cidade de Teresina/PI, quais sejam.
origem dos recursos utilizados na construção;
se a área do edificio é adequada ao número de servidores, levando-se em conta, inclusive,
as perspectivas de aumento de quadro de pessoal;
se existem áreas ociosas e, se for o caso, qual a destinação que lhes será dada; e
se outras empresas e/ou instituições também ocupam o edificio e como se dá a relação com
o SESI, atentando-se para o aspecto da economia.
Conforme já dito no início deste relatório, o Diretor Regional do SESI do Piauí encontrava-se
licenciado, para tratamento médico, quando da realização da presente auditoria, e algumas informações, como
a origem e total dos recursos utilizados na construção e destinação a ser dada às áreas ociosas, não foram
fornecidas pois, segundo o Diretor Regional Substituto e os Coordenadores Regionais, somente o próprio
Diretor Regional, Sr Antônio José de Moraes Sousa, poderia fornecê-las. Entretanto, pode-se constatar:
655.

a) quanto ao processo licitatório.
a publicação do edital de licitação para construção do edificio deu-se somente em jornal de
pequena circulação no Estado, cujo nome não foi identificado por esta equipe;
referido edital de licitação refere-se somente à 1 2 etapa da construção do Edificio Senador
Albano Franco; e
a licitação foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Piauí-FIEPI, em
20/11/89, na modalidade concorrência pública, cujo vencedor foi a Construtora Mafrense Ltda com o preço
de NCz$ 40 300.000,00;
b) quanto à área do Edificio
- Localizado na capital Teresina, em um terreno de 30.000 m 2 , o Edificio Senador Albano
Franco tem área de construção de 11.956 m 2 , distribuída em 14 pavimentos (incluindo subsolo e térreo). Como
já mencionado no parágrafo 106, deste relatório, o Edificio é compartilhado entre o SESI (2 2, 62, 72 e 92
andar), FIEPI (9 2 andar), SENAI (4 2 e 5 2 andar) e Sindicatos (3 2 andar). Apesar desta divisão, não existe
instrumento legal que indique a quem pertence as diversas áreas do imóvel. O Edificio foi concluído em maio
de 1994 e ainda não possuía escritura pública no cartório de registro de imóveis, quando da auditoria
realizada

•

- Apesar de encontrarem-se vagos o 2 2, 42, 72 e 50% do 62 andar, o imóvel não deve ser
considerado incompatível com a estrutura do SESUPI. Na realidade, trata-se de um prédio com excelente
instalações, bem equipado, mas que necessita ser melhor utilizado pelas Entidades que o habitam No caso do
SESI/PI, o Edificio tem as condições ideais para abrigar toda a sede do Departamento Regional que encontra103 . \\min-lmr_482Varquivo\voto 1 998 \ 650 1 3 897 .doc
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se mal alojada em um andar do Edificio José de Moraes Correia, localizado na cidade de Parnaíba
8. Conclusão
656.
propõe

Em termos conclusivos, a equipe de auditoria, com o aval do escalão dirigente da SECEX/PI,

I - enviar ao Diretor Regional do SESI do Piauí cópia do presente Relatório de Execução,
recomendando àquela Entidade
elaboração e implantação de um plano de cargos e salários para os servidores do DR/PI
eliminando-se as distorções salariais existentes entre funções assemelhadas, mensurando-se os custos
envolvidos, dada a realidade econômica-financeira da Entidade;
elaboração e implantação de um programa de capacitação profissional visando a
qualificação dos servidores do DR/PI e incremento, em parceria com o Departamento Nacional do SESI, do
Programa Nacional de Desenvolvimento Humano,
elaboração e implantação de práticas de avaliação de desempenho dos servidores do DR/PI
visto que o único controle existente, realizado por meio de folha de frequência, mostrou-se incipiente e
ineficaz,
reformulação do organograma atual do DR/PI adequando-o à realidade funcional da
Entidade, bem como elaboração dos organogramas das demais Unidades (UOP's e CAT's), na capital e no
interior, até o momento inexistentes,
promover ações objetivando a descentralização administrativa do DR/PI, em todo o Estado,
visando a melhor operacionalidade da Entidade,
promover ações no sentido de suprir o DR/PI de profissionais na área de medicina do
trabalho, assistência social, ensino de práticas desportivas, arte culinária e artes manuais visando o melhor
atendimento à clientela sesiana,
redistribuição dos profissionais existentes no DR/PI ligados à ação médica e odontológica
nas diversas Unidades Operacionais e Centros de Atendimento, levando-se em consideração a demanda
existente, facilidade de acesso e horário de atendimento, de forma a propiciar melhor atendimento aos
industriários,
promover ações no sentido de lotar os espaços ociosos existentes no Edificio Albano
Franco, Centro de Educação Familiar Jeanete Moraes Sousa, Escola Comendador Cortez e prédio anexo ao
Centro de Medicina Social Cândido Atayde (onde funcionou a Escola de Formação Doméstica) com atividades
que atendam a demanda da clientela do SESI/PI;
adequar as tarifas cobradas pela hospedagem no Centro Recreativo Lagoa do Portinho a
valores compatíveis aos exercidos em colônias de férias de entidades de classe existentes na região,
promover ações no sentido de que os gastos com manutenção do Edificio Sede do DR/PI
e Edificio Albano Franco sejam partilhados entre as entidades que habitam os dois edificios, devendo cada
condômino arcar com as despesas de manutenção (luz, água, telefone, material de limpeza, etc) correspondente
ao espaço utilizado ou, ainda, repartir repectivas despesas, proporcionalmente à área ocupada,
•

promover ações, junto ao SENAI/PI, no sentido de que aquela Entidade arque com o
pagamento do aluguel do imóvel localizado em Parnaíba/PI, à rua Ceará, s/n, visto que no referido imóvel
funciona o Centro de Treinamento e Aprendizagem do SENAI;
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1) identificar as razões pelas quais as linhas telefônicas prefixos 218-5700 e 218-5701, cuja
titularidade está em nome de Moraes Sousa Ltda, estão em uso no Edificio Albano Franco, vez que o SESI/PI
não alugou referidas linhas telefônicas;

lotar os veículos existentes no DR/PI, inclusive as 10 ambulâncias, entre os municípios
onde o SESI/PI atua, levando-se em consideração a demanda existente em cada município, ou seja, a
quantidade de industriários e dependentes por municípios,
promover ações no sentido de que o programa "Sesinho Multimídia Interativo" seja
implantado no Piauí, vez que os respectivos equipamentos de informática encontravam-se armazenados na
Sede do DR/PI desde 1995;
promover ações no sentido de dotar as Unidades Operacionais Escola Comendador Cortez,
Escola Paulino Basto, Escola do Clube do Trabalhador, Centro Esportivo Dirceu Arcoverde e Clube do
lndustriário Petrônio Portela Nunes de equipamentos necessários e suficientes para o bom desenvolvimento
das atividades ali empreendidas e em conformidade com o orçamento financeiro do DR/PI,
promover ações no sentido de agilizar a implantação dos Programas Nacionais realizados
em parceria com o Departamento Nacional do SESI,
divulgar, costumeiramente, as atividades oferecidas pelo SESI/PI à clientela sesiana,
principalmente na cidade de Teresina, que abriga 82,4% dos industriários do Estado, a fim de motivar referida
clientela ao uso dos serviços ofertados pela Entidade,
realizar maior planejamento e controle quando da necessidade de realizações de gastos com
festividades e homenagens dada a situação econômica existente no SESI/PI,
promover ações efetivas que visem a acabar com a inadimplência na arrecadação direta das
contribuições devidas, ao SESI/PI;
abolir a concessão de auxílio financeiro a entidades ou pessoas sem vínculo com o DR/PI,
a exemplo de clubes de futebol, entidades religiosas e municípios, vez que referidos auxílios fogem aos
objetivos fixados, em regulamento próprio, para o SESI,
promover ações efetivas no sentido de que os serviços ofertados pelo SESI/PI tornem-se
disponíveis à verdadeira clientela sesiana (industriários e dependentes), eliminando-se a parcela de
comunidade extra-SESI atendida;
estabelecer elos de ligação entre os industriários e o SESI/PI, de modo a facilitar a
divulgação dos serviços e atividades, identificação das demandas existentes, determinação de locais e horários
compatíveis com as necessidade da clientela;
promover ações no sentido de que a execução orçamentária e financeira no âmbito do
DR/PI dê-se com a transparência e controle necessários à ética da própria Instituição na qual se insere,
promover ações no sentido de que a oferta dos serviços e atividades pelo SESI/PI, nos
municípios por ele atingidos, de-se de forma proporcional à quantidade de industriários existentes em cada
município, propiciando o aumento substancial de oferta de serviços e atividades na capital Teresina, cidade
cjiie contêm 82,4% dos industriários existentes no Estado do Piauí, e

•

promover ações no sentido de regularizar a distribuição das áreas do Edifício Senador
Albano Franco, entre as Entidades proprietárias, mediante a formação de condomínio bem como providenciar
a escritura pública do imóvel em cartório de registro de imóveis
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Ti - determinar ao Departamento Regional do SESI do Piauí que, após considerar as
recomendações a serem oferecidas por esta Corte, remeta a este Tribunal informações dos procedimentos
que venham a ser adotados visando a operacionalização de referidas recomendações;
III - enviar cópia do presente Relatório de Execução ao Conselho Nacional do SESI para
conhecimento e providências cabíveis,
IV - encaminhar, da mesma forma, cópia do expediente à Secretaria de Controle Interno do
Ministério do Trabalho, solicitando que seja incorporada às próximas contas da Entidade a análise das
medidas adotadas pelo SESI/PI para as correções devidas e bem assim dos resultados obtidos com tais
medidas,
V - incluir o Departamento Regional do SESI do Piauí em futuro plano de auditoria/inspeção
da SECEX/PI com o propósito de proceder a exames na área orçamentária e financeira da Entidade,
objetivando avaliar, dentre outros quesitos, a "regularidade" da arrecadação da receita e da realização da
despesa, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativas; e
VI - juntar este processo às contas do Departamento Regional do SESI do Piauí, referente ao
exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto.
E. Departamento Regional de Sergipe

A Auditoria Operacional a cargo da SECEX/SE, realizada no período de 24.03 a 21.04.97,
657.
consta do TC-675.113/97-0, o qual aporta, no essencial, as seguintes informações, comentários e sugestões
em relação ao ente fiscalizado
I. Introdução

Para a realização do mencionado trabalho foi necessária a análise das despesas do SESI, no
658
período correspondente aos exercícios de 1994 a 1996, além de pesquisas de cunho histórico, econômico e
social, capazes de situar a ação do Departamento Regional do SESI de Sergipe no contexto vivenciado pelo
setor secundário da economia segipana.
Adverte o grupo auditor que, naquela Unidade da Federação, os dados estatísticos são
659
genéricos, quando não inexistentes, o que ensejou o acesso a diversas fontes de consulta com vista a obter
referências para a análise.
Com o intuito de alcançar uma visão mais ampla da atuação do DR/SE, a equipe de auditoria
esclarece ter visitado 7 cidades do interior do Estado, fato que a credenciou a melhor examinar a conduta da
Instituição ante a sua missão finalística.
2. Recursos humanos

Por ocasião da auditoria (1997), o menor salário pago no âmbito da Regional do SESI no
Estado de Sergipe correspondia a R$ 317,81 (trezentos e dezessete reais, oitenta e um centavos), para
professor, e o maior atingia o valor de R$ 2.890,70 (dois mil, oitocentos e noventa reais, setenta centavos),
destinado ao Superintendente.

•

Segundo o levantamento realizado, o salário médio praticado na Instituição estava situado na
faixa média a média-alta, se comparado com o mercado local. Tal característica se deve ao fato de o quadro
de pessoal ser composto, de forma representativa, por funcionários antigos, situados em posições mais
elevadas no Plano de Carreiras, além de detentores de parcelas de anuênio e produtividade incorporadas.
A força de trabalho encontrava-se assim distribuída:
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De acordo com a atividade exercida
Quantitativo
60
15
138
93
65
4

Atividade
Administração superior
Serviço Social
Educação
Saúde
Lazer
Cozinha
De acordo com a atividade exercida
e a área funcional
Atividade
Administração Superior
Saúde
Serviço Social
Educação
Lazer
Cozinha

área meio
60
19
05
48
56
03

área fim
O
74
10
90
09
01

Em princípio suscita análise a reduzida participação dos empregados responsáveis pelo setor
de lazer, no que se refere à atividade fim desse segmento. Há que se ter em consideração, todavia, que, neste
caso, o comum é haver oferta de instalações e pouca exigência de serviços para a área fim, enquanto a
manutenção das quadras e ginásios reclama a presença de maior n° de funcionários. Procede ainda mencionar,
que não fazem parte do referido cômputo os estagiários que ministram aulas ligadas á educação fisica.

ii■

Outro ponto relevante diz respeito à diminuição gradual do número de funcionários, a partir
do exercício de 1994, sem que se desse a consecutiva redução da folha de pagamentos. O que aconteceu, na
realidade, foi que o quantitativo de funcionários caiu em 26%, desde então, e o valor da folha de pagamentos
subiu 12%, em termos nominais. O salário médio subiu 52%, em termos efetivos.
A explicação apresentada pela equipe de auditoria está estribada nos aumentos salariais havidos
no período (46,1% de dez/94 até o momento da fiscalização) e nas promoções periódicas (anuênios) e
horas-extras.
Dão conta os autos, que o DR/SE instituiu uma espécie de PDV ao qual teria aderido bom
número de servidores. A vantagem básica seria o pagamento integral das verbas rescisórias, como se demitido
fosse o empregado, qual seja: aviso prévio, 40% de multa sobre o FGTS e a liberação do mesmo.
A demissão, ao gerar verbas rescisórias, para que seja compesadora à Instituição, exigirá um
determinado espaço de tempo, de modo que sejam compensados os gastos adicionais (resultantes das
rescisões) pela economia obtida a partir de novas contratações em patamares salariais inferiores aos dos
funcionários demitidos. Há que se evitar, também, que a redução do quadro concorra para o aumento dos
valores despendidos em razão de hora-extra trabalhada, o que poderia subtrair parte do ganho pretendido com
a instituição do PDV.
3. Recursos materiais
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A estruturação fisica do Departamento Regional/SE, quando da auditoria, encontrava-se
669
representada por 31 unidades fixas, um terreno doado para a construção de estádio de futebol e 10 unidades
móveis, conforme detalhado em seguida
Localidade

Aracaju

8 unidades (sede, 3 clubes, 2 unidades
de ensino, 1 posto de saúde e 1 cozinha),

São Cristóvão

5 unidades (1 de ensino, 1 desativada, 2
distritos e 1 comodato),

Estância

4 unidades (1 Centro de Atividades, 2
ginásios e 1 quadra/campo);

Maruim

1 unidade (1 Centro de Atividades),

Nossa Sra do Socorro

2 unidades (1 Centro de Atividade e 1
Comodato),

Tobias Barreto

1 unidade (ginásio de esportes);

Boquim

1 unidade (ginásio de esportes);

Santo Amaro das Brotas

1 unidade (ginásio de esportes em
comodato),

Laranjeiras

1 unidade (ginásio de esportes em
comodato),

Itabaiana

2 unidades (1 ginásio de esportes e 1
terreno);

1) Siriri
Umbaúba

•

bens imóveis

1 unidade (1 ginásio de esportes);
1 unidade (1 ginásio de esportes);

Carmópolis

1 unidade (ginásio de esportes em
comodato),

Areia Branca

1 unidade (estádio de futebol em
comodato),

Barra dos Coqueiros

1 unidade (estádio de futebol em
comodato),

Malhador

1 unidade (estádio de futebol em
comodato),

r) Unidades Móveis
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10 unidades (6 odontológicas, 2 de saúde
ocupacional, 1 de câncer ginecológico
e 1 de abreugrafia - sucateada)
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Em termos de distribuição geográfica, o acervo imobiliário do SESI/SE está voltado para o
atendimento de 21% dos municípios sergipanos, com forte concentração na área desportiva, assumindo,
praticamente, um perfil de clube recreativo.
Com o intuito de perquirir os critérios utilizados para a definição de investimentos, no âmbito
daquele DR/SE, a equipe fiscalizadora realizou inspeção in loco em algumas das unidades.
Os achados de auditoria resultantes podem ser sumariados da seguinte forma.
em situação de abandono (Centros Sociais de Apicum Merém e de Nossa Senhora da
Vitória, em São Cristóvão),
desativado, sem aparato de vigilância e/ou manutenção (Centro Social da Av. Paulo Barreto
de Menezes, em São Cristóvão);
c) em comodato (unidade utilizada pelo Centro Espírita Antônio de Pádua, em São Cristóvão
e estádios de futebol nas localidades de Areia Branca, Malhador e Barra dos Coqueiros, cedidos às
Prefeituras),
d) em exploração pelo SESI (Centro Social da Rua João Bebe Água, em São Cristóvão).
No que se refere aos estádios de futebol edificados em Areia Branca, Malhador e Barra dos
673
Coqueiros, cedidos em comodato à época da auditoria, a equipe verificou que os investimentos
apresentaram-se inoportunos, pelos enfoques da capacidade instalada (superdimensionamento do projeto) e
da demanda específica (reduzida presença na comunidade da clientela do SESI).
O grupo auditor entende que o SESI/SE não vem decidindo corretamente os locais adequados
674.
para as suas instalações Para tanto, apresenta um quadro geral, evolutivo, com o qual procura demonstrar que
locais aonde seria mais justificável o investimento do SESI, este não aconteceu.

Local

Evolução do Quadro Industrial - por ano/município/presença do SESI
1992
1985
198 o

Areia Branca
B.Coqueiros
Malhador
Cannópolis
Boquim
Umbaúba
Maruim
S. Cristóvão

67
14
41

16
3
7
1 .)
24
14

Siriri

25
-

Estância
Toh. Barreto

66
-

N.S. Socorro
S.Ainaro das
Brotas
Laranjeiras
Itahaiana
Itabaianinha
Lagarto
Capela
Itaporanga
Propriá

empregos

Qtd.
Empresas

empregos

Qtd.
Empresas

15
7
13

86

13

113

36
14

285
430
2.283

15
58

Qtd. Empresas

sim

14
17

sim

64
156

18
16

100

sim

179

sim

358
134

14

516

sim

31
5
57
35

218
86

sim

2.604

sim

113

sim

justificado
111

sim

1,582
865

sim

256
795

não
não

424

não

405
327

não
não

8

49
64

6
7
3

3.002

-

799

13'"

818

2.249

349

2.092

-

fontes IBGE - SEPI,AN/SE - CODISE
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153
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8
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4. Recursos financeiros

A arrecadação do Departamento Regional do SESI de Sergipe/SE, ao longo do período
1994/1996, desdobrada em nível de arrecadação direta e arrecadação indireta, pode ser assim visualizada:
ano

forma de arrecadação

valor

1994

contribuição indireta
contribuição direta

482.519,21
R$
R$ 1.191.849,59*

1995

contribuição indireta
contribuição direta

637.447,61
R$
.
367
. 266,38*
R$ 2

1996

contribuição indireta
contribuição direta

663.872,00
R$
R$ 2.504.218,50*

* Obs valores apurados após a dedução da parte destinada ao Departamento Nacional.

No que se refere à opção pela arrecadação direta, consta que o DR/SE oferece os 6% de
desconto, com relação à sua parte, como atrativo a qualquer empresa dententora de contribuição
representativa, sem maiores exames das circunstâncias especiais que ditam esta condição, quais sejam:
empresas com serviços assistenciais próprios, suscetíveis de aproveitamento pelo SESI; empresas com filiais
fora do estado-sede da matriz e com recolhimento centralizado; e contribuintes em atraso. As opções feitas
pela arrecadação direta, em nível local, foram todas homologadas pelo Departamento Nacional.
Foram detectadas também deficiências no controle, uma vez que o SESI/SE recebe o seu
percentual de arrecadação (pela via direta), através da rede bancária ou de sua tesouraria, sem proceder à
confirmação de que o valor declarado da folha está expresso em base real.
Ao realizar visita ao setor de fiscalização e arrecadação do INSS, a equipe de auditoria foi
informada de que, a empresa ao ser auditada, apresentando o convênio com o SESI para a modalidade de
pagamento direto, não mais teria a atenção do fiscal daquele Instituto sobre este item da fiscalização.
Razoável presumir que a arrecadação pela via direta esteja calcada na presunção de boa-fé do
contribuinte. Mecanismo como exigência de cópia do GRPS relativa ao mês de contribuição, para verificar
o cálculo e o valor da folha declarada, faz-se de todo necessário.
Dá-se destaque, ainda, ao fato de que, por ocasião da auditoria, havia pendência de
recolhimento da contribuição de algumas empresas relativas ao exercício de 1995 e seguintes, demonstrando
excesso de compreensão para com as firmas inadimplentes.
Mereceu particular atenção no trabalho de auditoria a questão alusiva às empresas que possuem
matrizes controladoras em outros estados e adotam a prática de contribuição centralizada. Decorrem, dessa
prática, dois problemas: a) um estado recebe o valor e não presta os serviços ao industriário das filiais da
empresa, enquanto a Regional do SESI de outra unidade da federação presta o serviço e nada recebe, sendo
prejudicada financeiramente; e b) um estado recebe o valor e não presta os serviços ao industriário, enquanto
o outro regional se recusa a prestar assistência ao industriário enquadrado nessa situação por considerá-lo fora
da sua clientela.

•

O caminho solução para tal impasse aparenta ser o Departamento Nacional responsabilizar-se
pela cobrança junto ao Estado arrecadador da parcela relativa ao SESI de domicílio do industriário, repassando
a este SESI no estado de domicílio a correspondente quantia arrecadada.
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5. Produto: serviços oferecidos

A presente etapa do Relatório de Auditoria Operacional, realizada no Departamento Regional
683
do SESI de Sergipe, está orientada para a abordagem das atividades finalísticas desenvolvidas no âmbito da
Entidade
I) Educação

Com o propósito de levar aos industriários e a seus dependentes o acesso à alfabetização e à
educação de base (conforme previsto no art. 5° de seu Regulamento), o SESI/SE mantém uma rede de
colégios por todo o Estado, alguns em regime de contrato de comodato com as prefeituras municipais.
O complexo educacional encontra-se assim estruturado:
a) Jardim de Infância João Bolinha, localizado em Aracaju;
b) Jardim de Infância Pequeno Polegar I, localizado em Aracaju;
Jardim de Infância Pequeno Polegar II, localizado em Aracaju;
Jardim de Infância Sacy Pererê I, localizado em Estância;
Jardim de Infância Sacy Pererê Il, localizado em Estância;
Jardim de Infância Branca de Neve, localizado em Maruim;
Jardim de Infância Pica-Pau Amarelo, localizado em Nossa Senhora do Socorro;
Jardim de Infância Pequeno Príncipe, localizado em Santo Amaro;
Escola Nossa Senhora de Guadalupe, localizada em Estância; e
Unidade de 1° Grau Roberto Simonsen, localizada em Aracaju.
A análise retratada no trabalho de auditoria procurou enfocar o contexto educacional
686
empreendido pelo SESI/SE, naquilo que foi possível alcançar, excluindo dos comentários somente os dados
relativos ao Ensino Supletivo, por tratarem-se de números inexpressivos do ponto de vista quantitativo.
Desponta, como um dos principais pontos analisados, o aumento da participação relativa da
687.
comunidade na absorção dos serviços educacionais prestados pelo SESI-DR/SE.
Afastando-se do seu principal objetivo, ou seja, propiciar educação Pré-escolar e fundamental
688
para os industriários e seus dependentes, o SESI/SE, a partir do exercício de 1994, vem atendendo n°
significativo de pessoas da comunidade não jurisdicionada, caracterizando a prestação de serviços a uma
clientela estranha à sua missão institucional.
689

O quadro a seguir apresentado permite melhor visualizar a referida situação.

:. Ensino
Creche
Pré-Escola
Fundamental

690.

Total

45
1.395
2,154

1996

1995

1994
Dependentes

Comunidade

33,34
54,63
35,38

66,66
45,37
64,62

Total

45
1.333
2.181

Dependentes

33,34
42,92
36,00

Comunidade

66,66
57,08
64,00

Total

Dependentes

Comunidade

45
1.241
1.977

44,45
51,09
32,73

55,55
48,91
67,27

Tomando como base para a observação a situação configurada no exercício de 1996, fica

111 . \\min-lmr_482 \zarquivo\voto1998\65013897.doc

.61 5

tp,rts"-g. (Sant"
• Ao ?Ie nálle

.nien tr

-‘) sectotaóa "

Tribunal de Contas da União

TC-650.138/97-0

estampado que, apesar de existir um percentual de dependentes de industriários no ensino pré-escolar maior
do que o da comunidade, no total global das vagas oferecidas, na ordem de 3.263, a clientela específica
representa 39,88% e a comunidade não jurisdicionada 60,12%.
Entrevistas mantidas com os diretores de escolas, indicaram que o declínio de participação do
691.
público-alvo ocorre, muitas vezes, por fatores não previsíveis, como por exemplo a situação dos alunos que
foram matriculados na condição de dependentes de industriários e, em decorrência do desemprego dos pais
ou responsáveis, passam automaticamente a figurar no enquadramento intitulado "comunidade" .
Outro fator que também poderia estar contribuindo para a referida situação, além da taxa de
692.
desemprego pura e simples, é a migração de mão-de-obra do setor industrial para o comercial. A propósito,
foi observado que o SESI/SE não desenvolve trabalho em conjunto, no aspecto educacional propriamente dito,
com o SESC local.
Se admitida a possibilidade de que parte da clientela, designada comunidade, pode estar
693.
diretamente ligada ao setor terciário da economia, razoável admitir uma interligação entre as duas instituições
buscando solucionar tal distorção.
Para tanto, o SESI/SE tem que melhor especificar sua clientela denominada de comunidade,
694.
identificando a sua origem (condição profissional e econômica dos responsáveis pelos alunos), de modo a
melhor direcionar suas potencialidades educacionais para a comunidade de industriários.
Despontam, ainda, como aspectos merecedores de atenção a falta de condições adequadas de
695.
trabalho para os professores e a ausência de apropriadas instalações fisicas para as escolas.
Das unidades visitadas ficou a seguinte impressão:

696.

precariedade em nível de material pedagógico e instalações fisicas, porém dotada de
consultório para a assistência médica e/ou odontológica ao alunato: Unidade de I° Grau Integrada Roberto
Simonsen/Aracaju;

•

precariedade em nível de material pedagógico e instalações fisicas: b.1) Jardim de Infância
Pequeno Polegar 1/Aracaju, e b.2) Unidade Pré-escolar Sacy Pererê II/Estância; e
satisfatórias condições operacionais em nível de ensino e assistência médico/odontológica:
c.1) unidade de 1° Grau Nossa Senhora de Guadalupe/Estância; e c.2) Unidade Pré-Escolar Sacy Pererê
1/Estância.
Quanto aos quesitos repetência escolar e abandono de estudo, foram apresentados os dados
697.
pertinentes a duas escolas, como indicado:
Colégio

Roberto Simonsen
N. S. de Guadalupe

Alunos
1

1.489

665

1996

1995

1994
Pio

Reprovação

Evasão

22,37
27,67

0,74
1,06

Alunos

Reprovação

1.494
687

27,38
28,68

Evasão ,

2,55

Alunos

Reprovação

Evasão

1.322
654

22,77
20,04

1,22
1,55

Percebe-se, a partir desses índices, que a evasão escolar está situada dentro dos parâmetros
aceitáveis, com crescimento em 1995 na ordem de 108,34%, em relação ao ano de 1994, mas no exercício de
1996 já há um decréscimo de 75,43% em relação ao exercício precedente, tomando-se como base a soma dos
dois colégios. No cômputo geral o índice de evasão ficou no percentual de 1,30%.
Com relação à repetência, observa-se que o índice é expressivo. Considerando o acumulado
nos dois colégios, que compreende todo o ensino fundamental ministrado pelo SESI/SE, tem-se no ano de
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1994 uma taxa de 24,01%, passando para 27,79% em 1995 e atingindo 21,87% em 1996. Não foi visualizado
nenhum trabalho do SESI local no sentido de reduzir esse alto índice de repetência.
Em relação à parceria do SESI/SE com órgãos públicos, seja em nível municipal, estadual ou
federal, ficou a impressão de que a Regional do SESI, muito embora atenda a população de um modo geral
em proporção superior ao atendimento dispensado à sua clientela específica, não recebe atenção compatível
com as suas realizações. Só para ilustrar, na seara da Fundação de Amparo ao Estudante, o SESI/SE só recebe
a merenda escolar, ficando excluído do recebimento de material didático (livros)
2) Saúde
O grupo auditor, a partir das informações referentes a duas unidades do SESI/SE voltadas para
a área de saúde (Estância e Maruim), empreendeu estudo com vistas a apurar, em relação ao exercício de
"Receita média por paciente"
1996, o "custo médio por paciente" em nível de atendimento SESI e a
proveniente de arrecadação por meio do SUS. Os valores encontrados são os seguintes: a) Estância - custo
médio anual por paciente = R$ 17,39 e receita média por paciente = R$ 1,92.
Depreende-se, pois, que os valores pagos pelo SUS são modestos frente às despesas para se
manter o atendimento médico, dentro de bom padrão de qualidade e com funcionários razoavelmente pagos.
No caso da unidade de atendimento de Maruim, o custo por paciente, para o SESI/SE, está
situado cerca de 70% acima do valor calculado para a unidade de atendimento de Estância. Em que pese o fato
de a 1" Unidade está operando com certa capacidade ociosa, não foi possível precisar se outro fator relevante
estaria interferindo na elevação dos custos dos serviços prestados.
O perfil dos pacientes atendidos, tomando-se como referencial o ano de 1995, fica assim
configurado:
Área
Odontológica
Médica

Trabalhador
10.033
29.263

Dependente
10.233
50.372

Comunidade
8.413
48.256

Em termos percentuais, na área odontológica, 29% dos atendidos são comunidade, enquanto
na área médica a faixa é de 38%. São números representativos, principalmente quando se tem em conta que
a receita gerada cobre apenas cerca de 20% do "Custo Paciente SESI".
Entende a equipe de auditoria que o SESI, por força de uma política de relacionamento com
a comunidade e pelo desemprego relevante que vem ocorrendo no setor industrial, assumiu grande parcela de
responsabilidade afeta originalmente ao Poder Público, nas três esferas de governo. Em que pesem seus
inegáveis préstimos, não vem merecendo por parte da Secretaria de Estado de Saúde o apoio necessário ao
estabelecimento de um adequado teto de produção (Sistema SUS).
3)

Esporte e Lazer

Com o objetivo de propiciar à sua clientela educação orientada para a saúde, a qual abrange
a educação fisica, mental e emocional, conforme preceituam os itens "d" e "g" do art. 50 do seu Regulamento,
o SESI/SE mantém, na referida Unidade da Federação, diversas instalações voltadas para o lazer e o desporto,
a saber
•

a) Ginásio de Esporte Carlos Cruz/Aracaju;
b) Clube do Trabalhador/Aracaju;
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Complexo Desportivo Idalito de Oliveira/Aracaju;
Ginásio de Esportes Augusto Franco/Aracaju;
Ginásio de Esportes Albano Franco/Estância:
O Quadra de Esportes Dom José Bezerra Coutinho/Estância;
Complexo Poli Esportivo/Estância;
Centro de Atividades Augusto Franco/Maruim;
Ginásio de Esportes Maria Rosa de Oliveira/Tobias Barreto;
Ginásio de Esportes Horácio Fernandes Fontes/Boquim;
Ginásio de Esportes João Marinho Filho/Santo Amaro das Brotas;
1) Complexo Desportivo Governador Augusto Franco/Laranjeiras;
Ginásio de Esportes Augusto Franco/Itabaiana;
Ginásio de Esportes Abelardo Vieira de Menezes/Siriri ,Ginásio de Esportes Júlio César Leite/Umbaúba;
Complexo Esportivo Idalito de Oliveira/Carmópolis;
Estádio de Futebol Manoel do Prado Franco/Areia Branca;
Estádio de Futebol João Rodrigues da Cruz/Barra dos Coqueiros;
Estádio de Futebol Floro Alves Araújo/Malhador; e
Centro de Atividades Venúzia Rodrigues Franco/Nossa Senhora do Socorro.
Não foi observado, no âmbito do DR/SE, à época da auditoria, um sistema de controle e análise
708
de custos, o que leva a supor que os critérios para a cobrança de taxas de serviços das unidades de lazer e
esportes, aprovados pelo Conselho Regional, não possuam o rigor técnico necessário.
Quanto à situação atinente à manutenção das unidades desportivas, o trabalho de auditoria
acusa a precária situação fisica de algumas unidades, como já mencionado no campo destinado aos
comentários do acervo material.

•

As visitas feitas em determinadas unidades detectaram a seguinte situação: Ginásio de Esportes
Carlos Cruz/Aracaju (em funcionamento/situação de precariedade); Complexo Desportivo Idalito de Oliveira
Aracaju (em funcionamento/estado de precariedade); Clube do Trabalhador (estado de precariedade), Ginásio
de Esportes Augusto Franco/Itabaiana (conservação razoável/capacidade ociosa); Ginásio de Esportes Júlio
César Leite/Umbaúba (bom estado de conservação/capacidade ociosa); Complexo Esportivo Horácio
Fernandes Fontes/Boquim (bom estado de conservação/capacidade ociosa); Ginásio de Esportes Albano
Franco/Estância (estado de precariedade); Estádio de Futebol Floro Alves Araújo/Malhador (cedido em
comodato à Prefeitura/capacidade ociosa); Estádio de Futebol Manoel do Prado Franco (cedido em comodato
à Prefeitura/estado de precariedade); e) Complexo Poli Esportivo Estância (parte das instalações
abandonadas).
11 .4 . \\min-lmr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doc
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Na maioria dos complexos desportivos foi verificada uma grande ociosidade, passando grande
parte do ano com seus portões fechados à atividade a que se destinam, em razão, principalmente, da
inexistência de beneficiários (público-alvo), assim como da própria condição econômica desses beneficiários
e da comunidade de um modo geral
A propósito, algumas construções de porte foram edificadas em localidades cujo público-alvo
existente, em principio, não justificaria o empreendimento, como no caso do Ginásio de Esportes Júlio César
Leite/Umbaúba, Complexo Esportivo Horário Fernandes Fontes/Boquim, Complexo Esportivo Idalito de
Oliveira/Carmópolis, Estádio de Futebol Floro Alves Araújo/Malhador, Estádio de Futebol Manoel do Prado
Franco/Areia Branca e Estádio de Futebol João Rodrigues da Cruz/Barra dos Coqueiros.
As unidades cedidas em comodato, em via de regra, não estão tendo, sob o aspecto dos serviços
713
de manutenção e utilização, o efetivo cumprimento do compromisso acordado.
Reclama pronta atenção do SESI/SE o cumprimento de tais contratos, dado o risco de ter o

•

seu patrimônio comprometido.
Merece igualmente atenção, a fragilidade observada pela equipe de auditoria em relação à
formação dos números que traduzem o atendimento prestado pelo SESI/SE junto à sua clientela. Existem
dificuldades associadas à especificação do quantura de atendimentos prestados ao seu público-alvo e à
múltipla contagem na elaboração estatística.
Os dados concernentes às atividades esportivas e recreativas realizadas pelo SESI/SE nos
716
exercícios de 1994 e 1996, indicam, em síntese, que apenas as atividades esportivas mereceram crescimento
ao longo do triênio enfocado (modalidades de natação, hidroginástica e ginástica estética) Cabe esclarecer
que esse aumento se deu exclusivamente no Complexo Desportivo Idalito de Oliveira em Aracaju, o qual,
junto com o Centro Social Paulo Figueiredo Barreto, localizado no Município de Estância, possui a infraestrutura necessária para a prática de esporte.
Entende a equipe de auditoria que o SESI local, ao privilegiar essas mesmas localidades
esportivas, funciona mais como um clube e uma academia de ginástica, a preços inferiores que os praticados
no mercado, relegando outras atividades nessa área previstas em seu Regulamento

•

Dá-se destaque, também, à desapropriação observada entre o n° de funcionários voltados para
a atividade meio em relação ao vinculado à atividade fim na área de esportes e lazer.
No contexto global examinado, de onze unidades desportivas, de um contigente de 53
funcionários, somente 04 estão ligados à atividade fim, ou seja, apenas 7,5% dos funcionários estão
diretamente ligados ao interesse primeiro das atividades desportivas.
Por outro lado, desse mesmo universo de 53 funcionários, 38 (71,6%) pertencem à categoria
de auxiliar de serviços gerais, ou seja, estão voltados para o segmento de serviços gerais (limpeza e
manutenção de um modo em geral).
4)

Cozinha industrial

A estrutura existente, com capacidade para produzir 10.000 refeições/dia, encontrava-se, por
ocasião da auditoria, em franco processo de deterioração.
Até o exercício de 1994, a cozinha industrial operava bem abaixo de sua plena capacidade, a
qual oferece evidências de que tenha sido superdimensionada. Ao ser executada a reforma das instalações, foi
rompido o entendimento entre o SESI/SE e as indústrias que a utilizavam, sendo que não mais ocorreu o seu
funcionamento.
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Foram detectadas algumas dificuldades impeditivas à retomada dos serviços, como segue:
O SESI/SE alega que as empresas queriam flexibilizações exageradas;

As empresas ouvidas, por seu turno, achavam que o SESI/SE criava obstáculos quanto à
forma de atender, pecando pelo cardápio de opções reduzidas, pela postura monopolista e pela falta de
flexibilidade para observar questões que fugissem à previsibilidade.
Em termos práticos, a equipe responsável pelo trabalho de auditoria entende que restam ao
724.
SESI/SE duas opções: retomar a produção, adptando-se às regras de mercado e demonstrando eficiência, ou
promover a terceirização do empreendimento, o que equivaleria a assumir a existência de equívoco gerencial
na definição do investimento.
6. Outros achados de auditoria

Quanto à utilização dos recursos disponibilizados pela informática, foi assinalado que o
725
SESI/SE não detém um adequado aparato nesta área. Informações que seriam essenciais ao processo decisório
(como centro de custos) demoraram mais de 4 dias úteis para serem fornecidas à equipe do TCU.
726. Detectado, também, o custo fixo administrativo associado às compras realizadas pelo SESI,
o que leva à interpretação que compras fracionadas ou individuais de pequena monta não são compensadoras
face à elevada representatividade do custo fixo administrativo incorrido para tal fim.
7. Conclusão

A título de orientação final, a equipe de auditoria, com o aval do Sr. Secretário de Controle
727.
Externo, propugna que seja:
I - determinado ao SESI/SE que:

implemente suportes informatizados que permitam um efetivo controle e planejamento de
suas ações, dando agilidade à detecção e correção de desvios na ação administrativa;
abstenha-se de realizar despesas de caráter personalíssimo;
utilizar as eventuais reservas financeiras, de forma imediata, sempre que o atendimento à
situação seja premente ou que a ação se faça necessária para dar serviços de qualidade
mínima aos usuários;
cumpra a Lei 8 666/93, no tocante ao necessários procedimento licitatório e parcelamento
condicionado às vantagens econômicas para a entidade, abstendo-se de contemplar
critérios subjetivos de julgamento, bem como estudar mecanismos de redução de custos
de suas compras, elevados pela multiplicidade e repetição de esforços;
aliar à política de incentivo às demissões mecanismos que permitam sua efetividade, tais
como. redução do número de horas-extras, aumentos salariais condicionados à evolução
da arrecadação, e não a índices superiores aos da inflação, monitoramento de novas
admissões para que não comprometam a economia com os desligamentos, entre outros;
implantar o critério de centro de custos, por unidade, para que, através de modelos
comparativos, possa controlar a produtividade dessa unidade através do confronto de
custos "per capta";
rever a política de arrecadação direta, uma vez que esta tem se mostrado antieconômica
e de execução com riscos iminentes ao SESI;
ao realizar novas edificações, que sejam adotados critérios metodológicos que permitam
avaliar questões como: quantidade de clientela, serviços pré-existentes x carência social,
análise da tendência econômica da região, utilização efetiva das instalações x ociosidade,
impedindo que ocorram casos como os de São Cristóvão, Areia Branca, Umbaúba e

•
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outros,
firmar comodatos, de forma a fugir a custos de manutenção com imóveis ociosos ou com
uso, quase exclusivo, por parte de pessoas estranhas à sua clientela, chamando à parceria
as prefeituras, bem como fiscalizando a manutenção das edificações e a quitação das
contas a elas inerentes;
implementar mecanismos que tornem sua estrutura ágil e eficiente, para que trabalhe com
a qualidade oferecida pelo mercado e a preços competitivos, evitando conseqüências como
as verificadas na Cozinha Industrial, bem como dar destinação imediata a esta;
priorizar a revitalização tecnológica da área de exames e auxílio diagnóstico, em vez de
repassar equipamentos a terceiros, galgando com isto a melhoria no seu próprio
atendimento e tornando seus serviços atrativos, permitindo o ingresso de receitas pelo
atendimento à clientela de planos de saúde privados ou de empresas específicas, como
exemplo,
1) cuidar para que as escolas tenham as instalações necessárias e com conservação que
permita um ambiente seguro, salubre e propício para o aprendizado, agindo de pronto para
a correção de problemas;
não vincular imagens pessoais às ações do SESI, nos termos do § 1" do art.37 da
Constituição Federal,
implementar, nos espaços ociosos, programas sociais que dêem destinação legítima às
instalações subutilizadas do SESI.
II - encaminhada, ao referido órgão, cópia do relatório de auditoria, a título de contribuição,
para que a entidade estude formas de fugir aos problemas nele relacionados,
III - encaminhada ao SESI - Departamento Nacional - cópia integral do relatório de auditoria
e desta decisão para que proceda de forma a municiar suas regionais de instrumentos informatizados,
implementando mecanismos que permitam a adequada "justiça fiscal e social" e auxilie nas ações para
superação das limitações apresentadas pelo SESI/SE; e
IV - encaminhada cópia do relatório de auditoria e desta decisão aos Ministérios da Educação
e da Saúde, das partes que lhes forem inerentes, para que atuem nos temos dos arts. 196 e 205 da Constituição
Federal, auxiliando o SESI/SE nas tarefas de educar e prestar assistência à saúde a população estranha à
clientela deste
VOTO
1 - Fiscalização. Alcance jurisdicional. Modalidades de auditoria.

A Auditoria Operacional ora apresentada ao descortino do Egrégio Colegiado representa um
marco significativo na trajetória fiscalizadora exercida por esta Corte junto aos chamados Serviços Sociais
Autônomos. Tais entes, detentores de personalidade jurídica de direito privado e condições especiais de
atuação, precisam ser compreendidos à luz das suas especificidades, a fim de que sejam delineados os novos
contornos da fiscalização a eles aplicáveis.
O alcance fiscalizador do Controle Externo sobre os referidos Serviços retroage à edição da
2.
Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, que dispôs sobre a criação do Serviço Social Rural (concebido, à
época, como entidade autárquica subordinada à Pasta da Agricultura).
Nos artigos 11 e 13 do aludido diploma legal, consta a obrigatoriedade de o Serviço Social da
3
Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), elaborarem orçamento anual, a ser
117 \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\65013897.doe
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aprovado pelo Presidente da República (competência posteriormente delegada a Ministro de Estado - Decreto
n° 62.412, de 15 de março de 1968), e de remeterem ao Tribunal de Contas da União, até a data especificada,
as contas da gestão anual.
O Decreto-lei n° 200, de 25.02.67, conhecido como a Lei Orgânica da Administração Pública,
4.
em seu art. 183, consigna que "As entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de
direito privado, que recebam contribuições parafiscais e prestem serviços de interesse público ou social estão
sujeitas à.fiscalização do Estado, nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma".
Posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Tribunal
0
(Lei n° 8.443/92), ao situar o campo de atuação jurisdicional da Corte de Contas, incluiu no seu art. 5 , inciso
V, "os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam
contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social".
No exercício da sua função fiscalizadora, na atualidade, o TCU tem conferido ênfase ao exame
do desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, quanto aos aspectos da economia, eficiência e eficácia,
a exemplo de Entidades de Fiscalização Superior de diversas partes do mundo.
Em sede de auditoria operacional, o foco da análise é o processo de gestão nos seus múltiplos
aspectos - planejamento, organização, procedimentos operacionais e acompanhamento gerencial, inclusive
quanto aos seus resultados em termos de metas alcançadas.
Há que se estabelecer, desde logo, a distinção entre os trabalhos de índole operacional e os que
se prestam ao exame da regularidade e da legalidade dos atos de gestão.
Na seara operacional, a ênfase está centrada na análise do desempenho da organização, com
vistas ao efetivo cumprimento da sua missão institucional, enquanto na fiscalização tradicional, a atenção recai
sobre a observância das disposições legais que regem a gestão do ente jurisdicionado.
Sob o prisma da legalidade, o agente público, ou responsável pela aplicação de verbas públicas,
tem que se ater aos estritos procedimentos que pautam o seu poder de ação. Não há campo para a
subjetividade. Daí resultam as funções judicante, sancionadora e corretiva, exercidas pelo Tribunal de Contas
da União, as quais detêm cunho coercitivo.
Na modalidade de auditoria operacional, a meu ver, o TCU exerce uma fiscalização de natureza
11
didática (com vistas a obter conhecimento particularizado do assunto enfocado), cujo resultado assume caráter
contributivo (oferecer ao ente auditado e/ou às esferas competentes sugestões que visem ao aprimoramento
da ação institucional, ou, em nível maior, que possam subsidiar a formulação de políticas públicas).
Ao atuar em terreno fundamentalmente discricionário, no qual a dinâmica dos acontecimentos
endógenos e exógenos ao plano examinado exige constante monitoramento e definições de conduta, segundo
entendo, não há espaço para que as deliberações do Tribunal se revistam de natureza determinativa. Se assim
o fosse, o fiscal assumiria a condição de parceiro na execução, o que evidentemente afronta princípio basilar
do controle.
A essência deste pensamento não é novidade no âmbito desta Casa, uma vez que o ilustre
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, quando do julgamento do TC-500.304/89-0 (Auditoria Operacional
realizada no FINOR, Anexo II da Ata n° 54, Sessão Ordinária de Plenário de 24 de outubro de 1990), dispôs
em seu Voto: "... Na vertente dos aspectos operacionais, as medidas só podem ser recomendadas. Terão,
apenas, força de sugestão, pois não cabe ao Tribunal ingerir na administração da entidade fiscalizada, o
que seria descabido e incoveniente" (o grifo é do original).
Compatível com a referida linha de entendimento, a Instrução Normativa/TCU/n ° 09/95, no seu
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art. 28, § 1°, firma comando no sentido de que "Quando se tratar de auditoria operacional ou integrada e
verificada a possibilidade de imputação de débito ou cominação de multa a responsáveis, os fatos
ensejadores dessas medidas, bem como o encaminhamento das providências pertinentes, serão objeto de
relatório e processos distintos".

II -

SESI. Origem. Contexto de atuação. Configuração atual.

O grupo de processos objeto de exame nesta oportunidade contempla o resultado da auditoria
operacional levada a termo no âmbito do sistema SESI - Serviço Social da Indústria, cuja organização, do tipo
federativa, comporta a figura de órgãos normativos de natureza colegiada e órgãos executivos, com atuação
em nível nacional e local (unidades da federação).
Verificada a inviabilidade de auditar todo o universo organizacional, foram identificadas
amostras representativas das unidades integrantes do Sistema, a partir do exame dos dados operacionais
existentes, das demonstrações financeiras individuais e de disfunções eventualmente noticiadas. No caso do
SESI, portanto, além do Departamento Nacional foram alvo da auditoria operacional o Departamentos
Regionais de Santa Catarina (TC — 650.138/97-0), São Paulo (TC — 700.199/97-7), Minas Gerais (TC —
375.273/97-2), do Piauí (TC — 525.131/97-3) e de Sergipe (TC — 675.113/97-0).
O Serviço Social da Indústria (SESI), na forma de seu regulamento (art. 1°), "tem por escopo
estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos
trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida
no Pais, e, hem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espirito de
solidariedade entre as classes".
Foi criado pela Confederação Nacional da Indústria, em 10 de julho de 1946, com respaldo no
Decreto-lei n° 9.403, de 25 de junho daquele ano, que atribuiu à Confederação o encargo de criar, organizar
e dirigir o Serviço Social da Indústria. A expedição do diploma autorizativo da criação do SESI resultou da
iniciativa da totalidade dos órgãos sindicais de grau superior da indústria, existentes no país logo após o
encerramento da 2' Guerra Mundial, os quais pretendiam, com isso, desencadear providências ou medidas de
defesa e de valorização do trabalhador da indústria e estimular o desenvolvimento da produção industrial do
Brasil.
O curso da história destaca, desde então, a crescente mudança experimentada pelo setor
industrial da economia brasileira, o qual, ofuscado nos primórdios pelo segmento agrícola, passou à condição
de carro-chefe da economia nacional nos tempos atuais. Como situação reflexa desse comportamento, o SESI,
nos seus cinqüenta e dois anos de existência, alcançou porte respeitável, como sugerem os números fornecidos
pelo Departamento Nacional em recente encarte informativo, a saber:
estrutura fisica: 485 escolas, 6.549 salas de aula, 51 creches, 20 cozinhas industriais, 119
cozinhas semi-industriais, 98 estádios, 217 ginásios de esportes, 467 piscinas, 58 clubes do trabalhador, 558
quadras esportivas, 148 auditórios, 9 colônias de férias, 32 teatros/cinemas, 1.492 consultórios médicos e
odontológicos, 158 ambulatórios, 25 laboratórios de análises clínicas e 66 centros de esterilização;
abrangência geográfica: presença em todos os 27 Estados da Federação e atuação
envolvendo algo em torno de 1.860 municípios;
Serviços prestados:
c.1 — na área de educação — 675 mil matrículas (entre escolas e creches), 154 mil trabalhadores
(na condição de alunos do Programa de Educação Fundamental de Jovens e Adultos) no exercício de 1997
e aproximadamente 4 milhões de trabalhadores na indústria alcançados pelas técnicas de ensino a distância
(segundo registro da RAIS de 1994); e
c.2 — na área de saúde: aproximadamente 9 mil profissionais da área de saúde envolvidos nos
programas do SESI (dos quais pelo menos 5 mil possuem nível superior — médicos e dentistas), 3 milhões de
consultas médicas, 2,5 milhões de exames para auxílio de diagnóstico, 1,5 milhão de ações de enfermagem,
119 . \\min-1mr_482\zarquivo\voto1998\650 13897 .doc
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aproximadamente 3,5 milhões de consultas odontológicas e 10 milhões de procedimentos preventivos/ano
III -

Globalização da economia. Mudança de Paradigma. Repercussão em nível da indústria
nacional.

As mudanças tecnológicas processadas nos dias de hoje descortinam um novo cenário político,
econômico e social, no qual a quebra de paradigmas é o eixo fundamental das transformações.
O insigne Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, Secretário de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, quando da participação na VI Convenção Nacional da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra — ADESG, em minucioso exame da matéria no painel "Globalização e
Perspectiva Brasileira" (Revista Segurança e Desenvolvimento, n° 222-1997, pág. 7/13), entre outras
importantes considerações, alude:
A globalização tornou-se uma chave esencial para explicar os fenômenos e processos deste final
de século. O termo descreve, sobretudo, a recomposição e a abrangência, em âmbito Planetário, do
sistema econômico de mercado — do capitalismo. (..)
O aspecto econômico da globalização, embora findamental, é apenas um dentre muitos, cujos
efeitos se fazem sentir em variados contextos e com diferentes atributos.
Para sintetizar, notaria tentativamente que a globalização:
reorganiza o sistema político e econômico internacional;
corresponde ao aprofundamento da internacionalização (ou descentralização) da
produção;

estimula a recomposição do sistema produtivo, com a reorganização da estrutura

empresarial;

torna móvel o capital, alterando a qualidade e as modalidades de fluxos financeiros;
faz avançar uma profunda revolução tecnológica;
reorganiza as formas de inserção, na economia mundial, das distintas regiões do planeta;
concentra a produção de certos serviços estratégicos, tais como pesquisa e
desenvolvimento, consultoria, desenho industrial, financiamento, embalagem, comercialização,
franquias e lançamento de novos produtos, inclusive mundiais;
altera as condições de emprego e o papel do fator trabalho no processo produtivo;
provoca profundas transformações estruturais nas sociedades em que penetra, ao passo
que exclui ou marginaliza as demais; e
põe em questão a viabilidade das culturas nacionais, diante da avassaladora presença da
cultura mundial de massa.
(..)"

•

Substancial impacto no status quo até então predominante, concorre para que especialistas em
Administração preconizem o esgotamento do modelo burocrático, característico da era industrial, e o
surgimento de um novo ciclo (pós-industrial).
Sem adentrar-me em maiores detalhes sobre o assunto, uma vez que o escopo do presente
trabalho é o exame da conduta operacional de determinadas unidades do SESI, há que se considerar que o
referido cenário de transformações reclama atenta observação por parte do Sistema Serviço Social da
Indústria, como balizamento para as ações a serem desencadeadas.
Para ilustrar o raciocínio anterior, são apresentados a seguir trechos de reportagens que
abordam a questão do emprego em nível mundial e nacional, como segue:

94.

a) Folha de São Paulo, 3 de março de 1996, p. 5
"(..)
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A saída para o Brasil passaria, ainda, pelo treinamento de uma mão-de-obra considerada
muito pouco qualificada e, portanto, de difícil absorção num quadro de avanços tecnológicos.
(..)
Folha de São Paulo, 14 de março de 1997, p.5, Caderno 2.
"A indústria brasileira diminuiu em mais de um terço (34,3%) o total de suas vagas nos
últimos sete anos, período em que houve queda consecutiva do nível de emprego no setor.
Em 1996, em relação a 1995, os empregos na indústria caíram 11,1%, segundo informou o
IBGE.

A queda do emprego em relação ao ano anterior é recorde na década. O maior índice de
desemprego havia sido em 1991, com 10,1%. (..)."
Folha de São Paulo, 13 de julho de 1997, p. 1, Caderno!.
"Pesquisa nacional Datqfolha mostra que os excluídos chegam a 59% da população do país.
São pessoas que estão à margem de qualquer meio de ascensão social.
Na escola, a esmagadora maioria (86%) desses brasileiros não foi além da 8" série do I' grau.
Quase todos (97%) têm renda familiar mensal menor do que R$ 1.120,00.
Revista Veja, edição de 28 de maio de 1997, p. 92.
"(..)
Entre os trabalhadores com carteira assinada, 43% são analfabetos ou possuem o I' grau
incompleto. O trabalhador no Brasil permanece na escola por um período muito curto, inferior a quatro
anos - menos do que a Argentina, com nove, ou a Coréia, com dez anos.

IV - SESI. Mordenização na gestão (DN)

O tempo transcorrido desde o Levantamento de Auditoria, iniciado no DN no exercício de
25
1996, a realização da Auditoria Operacional nos Departamentos Regionais selecionados (executada no
exercício de 1997) e a oportunidade que ora se apresenta para o julgamento da matéria, ditou a conveniência
de estabelecer contato com representantes do SESI, Departamento Nacional, com vistas à atualização de
algumas informações.
Nessa oportunidade, foram indicadas, aos emissários do meu gabinete, medidas levadas a termo
26
naquela esfera, com vistas a favorecer a modernização administrativa do Departamento Nacional, de modo
a servir como experiência piloto a ser disseminada por todo o sistema.
São apresentadas, a seguir, as principais ações nesta vertente, muitas das quais, inclusive,
27.
acenam como solução para disfunções verificadas nos Departamentos Regionais do SESI auditados, como
segue:
implantação do novo Modelo Organizacional e de Gestão Executiva, composto por uma
estrutura tridimensional de execução, formada por Unidades de Conhecimento, Unidades de Negócios e
Unidades de Apoio, coordenada por um nível de Direção Executiva, apoiada por Unidades de Gestão,
iniciada a implementação do Sistema de Gestão estratégica de Recursos Humanos, visando
dotar o Departamento Nacional de um conjunto de normas, procedimentos e práticas que assegurem uma
atuação técnico-profissional com foco no cliente;
implantação do novo Plano de Cargos e Salários (dezembro de 1997), o qual redefine,
classifica e hierarquiza os cargos, bem como estabelece princípios e diretrizes para progressão e promoção
funcional, estrutura salarial, admissão e enquadramento do pessoal do quadro permanente do Departamento
Nacional;

revisão do Planejamento Estratégico e Desenvolvimento do Sistema de Indicadores de
Desempenho Institucional. A fase inicial do projeto, realizada com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas,
foi concluída. Para as etapas seguintes a previsão é a de suscitar um amplo debate para a finalização dos
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modelos e sua implementação, paralelamente à execução do programa de treinamento em todas as unidades
do Sistema SESI,
e) unificação do Plano de Contas, em nível sistêmico, visando a um melhor controle de
projetos e processo, ao tempo em que foi definido o Centro de Custo do Departamento Nacional, o qual
permitirá o efetivo controle do desempenho funcional, financeiro e de produção das suas diversas unidades
organizacionais;
O concentração da estrutura operacional do Departamento Nacional em Brasília, mediante
a transferência das unidades organizacionais do Rio de Janeiro para Brasília, o que concorreu para eliminar
a duplicidade funcional existente e reduzir significativamente o quadro de pessoal (o quantitativo de
funcionários caiu de 527, em janeiro de 1997, para 359, em dezembro do mesmo ano, representando uma
redução de 34,3% no valor da folha de pagamento e de 10,5% no salário médio, sem que houvesse prejuízo
da qualidade técnica funcional), e
g) realização de levantamento da situação de informática do Sistema SESI e definição de
padrões a serem adotados no estabelecimento do Projeto INFOVIA
V-

Auditoria Operacional. Premissas e critérios adotados para o exame a cargo do Relator

28 A fim de manter coerência com o entendimento declinado nos itens 8/12 pregressos, as
situações relatadas e os achados de auditoria indicados nos processos em julgamento, mereceram, por parte
deste Relator, análise segundo os seguintes critérios
questões relativas à regularidade/legalidade, capazes de refletir nos exames das contas dos
gestores, seja com a aposição de ressalvas ou com o comprometimento irremediável das contas (situações
ensejadoras de multa e/ou débito), deixaram de ser analisadas conclusivamente nesta oportunidade, na qual
se cuida do aspecto operacional, para efeito de remessa/discussão no respectivo processo de contas ordinárias,
os achados de auditoria, de natureza operacional, cujas recomendações resultantes tenham
ficado comprometidas (dado o tempo transcorrido desde a sua formulação) foram ajustadas à condição atual
ou dispensadas, para efeito de inserção na Proposta de Decisão,
recomendações de caráter gerencial, com repercussão de ordem legal (possíveis somente
com a mudança do ordenamento vigente) e/ou de expressão econômica significativa para a entidade, caso
dissociadas de circunstanciada fundamentação de viabilidade, foram igualmente desconsideradas, para efeito
de inserção na Proposta de Decisão; e
extensão de recomendações a todos os departamentos auditados, quando a orientação
proposta para um deles, ou alguns, mostrar-se aplicável aos demais.
VI - Departamentos Regionais do SESI. Questões relevantes tratadas na Auditoria Operacional.
29 Os elementos presentes nos processos de Auditoria Operacional demonstram que o Sistema
Serviço Social da Indústria presta relevantes serviços à parcela significativa da população brasileira,
contribuindo, de forma marcante, para o resgate de parte da dívida social do Estado para com os seus
cidadãos
No desempenho da sua missão institucional, o Serviço Social da Indústria, a partir da amostra
30
examinada (Departamentos Regionais de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Sergipe), demonstra
virtudes típicas da iniciativa privada e disfunções comumentes associadas à estrutura do serviço público,
conforme situado no Relatório que antecede este voto.
Para efeito de registro, nesta oportunidade, dedico atenção às conclusões alcançadas em relação
31
aos pontos identificados como relevantes, quando da programação inicial, e aos achados de auditoria que se
revelaram mais ilustrativos, no que diz respeito aos entes auditados
No capítulo IV do Relatório precedente, foram indicadas as ocorrências, em nível de cada
32.
Departamento Regional, que deveriam merecer particular atenção das equipes de auditorias. O teor dessas
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ocorrências e o entendimento firmado pelo corpo técnico deste Tribunal/Relator são os seguintes:
a) Departamento Regional de Santa Catarina.
questionamento inicial: expressivo volume de recursos destinado à aquisição de bens para
a revenda, o que sugeria uma forte atuação comercial (rede de supermercados aberta ao público em geral),
com indícios de fuga aos propósitos institucionais;
°I posição da equipe de auditoria: o SESI/SC estava, na oportunidade da fiscalização,
orientando a venda de toda a rede de supermercados, uma vez que a forte presença de concorrentes no setor
favoreceu equilíbrio nos preços de venda das mercadorias, descaracterizando o propósito social de assistência,
até então inerente ao negócio;
b) Departamento Regional de São Paulo.
questionamento inicial: estado de abandono do complexo de lazer no Município de
Presidente Epitácio, edificado ao custo de US$ 15 milhões, dois anos antes da realização da auditoria.
tratamento dispensado pelo Relator: em se tratando de matéria objeto de audiência prévia,
12
o ajuizamento definitivo da questão deve ser realizado no âmbito das contas ordinárias da entidade;
questionamento inicial: locação de parte de edificio na Av. Paulista, em São Paulo, à
Federação das Indústrias de São Paulo — FIESP — ao Centro das Indústrias de São Paulo — CIESP, a preço
70% inferior ao de mercado.
tratamento dispensado pelo Relator: em se tratando de matéria objeto de audiência prévia,
ta
o ajuizamento definitivo da questão deve ser realizado no âmbito das contas ordinárias da entidade;
questionamento inicial: aquisição de conjunto de prédios na rodovia Anhanguera, no
exercício de 1992, a preço superior ao dobro do mercado;.
posição da equipe de auditoria: a divergência detectada decorre de diferentes fatores de
ponderação utilizados pelas avaliadoras, não se caracterizando uma superavaliação;
c) Departamento Regional de Minas Gerais.
questionamento inicial: segundo divulgações da imprensa, o SESI local teria favorecido a
construção indiscriminada de Centros de Atividades do Trabalhador no interior do Estado, ao custo estimado
de US$ 28 milhões, por supostos motivos políticos-eleitorais;
0
posição da equipe de auditoria: de acordo com a orientação contida no art. 28, § 1 , da IN
2
09/95 (parte não operacional: legalidade/regularidade), a matéria foi tratada em processo apartado;
d) Departamento Regional do Piauí.
questionamento inicial: segundo veiculado na imprensa, o SESI local construiu uma sede
em Teresina ao custo, aproximado, de US$ 6 milhões;
0
posição da equipe de auditoria: apesar de encontrarem-se vagos o 2°, 4 , 7° e 50% do 6°
andar, o imóvel não deve ser considerado incompatível com a estrutura do SESI/PI. Na realidade, trata-se de
um prédio com excelentes instalações, bem equipado, mas que necessita ser melhor utilizado pelas entidades
que o habitam. No caso do SESI/PI, o edificio tem as condições ideais para abrigar toda a sede do
Departamento Regional, que se encontra mal alojada em um andar do Edificio José de Moraes Correia,
localizado na cidade de Parnaiba.
33.
seguintes:

No que atine aos achados de auditoria, destaco, por entendê-los mais representativos, os

transferências de recursos feitas para a CNI, pelo DN, ou a Federação das Indústrias locais,
em
pelos SESI de cada Estado da Federação, na forma do Regulamento do SESI, não se revertem, a priori,
beneficio mais significativo para o ente transferidor (situação registrada nos trabalhos do Departamento
Nacional e Regional de São Paulo),
transferências de recursos feitas pelo Departamento Nacional às Federações de Indústria de
25 estados, com base em convênios firmados (para a elaboração de relatórios trimestrais alusivos ao perfil do
industriário local), segundo informações coletadas, não estariam produzindo o fim desejado (situação
registrada no trabalho do Departamento Nacional);
excesso de procedimentos burocráticos na postura administrativa da entidade (situação
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registrada no trabalho do Departamento Regional de São Paulo);
exaustão da capacidade de investimento (situação registrada no trabalho do Departamento
Regional de São Paulo),
inadequada localização de unidades fisicas destinadas à prestação de serviços à clientela
(situação registrada nos trabalhos do Departamento Regional de São Paulo e Sergipe),
atendimento representativo à comunidade, sugerindo prejuízo ao serviço destinado à clientela
específica (situação registrada nos trabalhos do Departamento Regional de São Paulo, do Piauí e de Sergipe),
capacidade ociosa e/ou prejuízo na atividade associada à área de alimentação ao trabalhador
(situação registrada nos trabalhos do Departamento Regional de São Paulo, Minas Gerais e Sergipe),
superposição, em relação a certos cursos administrados, ao campo de atuação do SENAI
(situação registrada no trabalho do Departamento Regional de São Paulo);
condições inadequadas de atuação do controle interno (situação registrada nos trabalhos do
Departamento Regional de Minas Gerais e do Piauí);
inadequado acompanhamento das unidades parceirizadas (situação registrada nos trabalhos
do Departamento Regional de Minas Gerais e Sergipe),
1) ênfase à Federação das Indústrias, em detrimento da divulgação da imagem do SESI, em
realizações que possuem a presença marcante do Serviço Social da Indústria (situação registrada no trabalho
do Departamento Regional de Minas Gerais);
incentivo concedido à indústria, que opte pela arrecadação direta, situado em patamar
elevado, se considerados o índice de inflação mensal e o valor da taxa de arrecadação cobrada pelo INSS
(situação registrada nos trabalhos do Departamento Regional de Minas Gerais e Sergipe);
deficiência de controle no que se refere à comprovação dos requisitos que permitem às
empresas optarem pelo recolhimento da contribuição pela via direta e à verificação de conformidade do valor
pago (situação registrada no trabalho do Departamento Regional de Sergipe);
aumento dos recursos aplicados à atividade meio, em detrimento da utilização na atividade
fim (situação registrada no trabalho do Departamento Regional de Minas Gerais);
localidades detentoras de contingente razoável de trabalhadores da indústria, sem o
adequado atendimento do SESI (situação registrada nos trabalhos do Departamento Regional de Minas Gerais
e do Piauí), q) assunção de encargos com o condomínio SESI/Federação das Indústrias, em proporção
superior à cota-parte de responsabilidade do SESI (situação registrada no trabalho do Departamento Regional
do Piauí), r) inadequada manutenção de imóveis e equipamentos (situação registrada nos trabalhos do
Departamento Regional do Piauí e de Sergipe);
A preocupação com o significativo atendimento à comunidade, em relação à prestação de
34
serviços à clientela específica, reclama reflexão mais ampla acerca do assunto
Em princípio, se admitida a existência de controles estatísticos confiáveis que indicassem a
35
demanda potencial do público-alvo, em cada Estado, pelos serviços do SESI e o percentual de atendimento
dessa procura, haveria condição de melhor interpretar essa questão.
Seria, pois, razoável aceitar a situação em que ocorresse o pleno atendimento à clientela
36.
específica e absorção de contingente da comunidade, se verificada capacidade ociosa após a satisfação do
compromisso institucional.
Todavia, não foi vislumbrada, nos trabalhos realizados, a existência de indicadores técnicos
37
capazes de precisar tal linha de análise Ao que parece, fatores tais como investimentos equivocados,
desemprego de industriários e necessidade de assegurar a receita oriunda da prestação de serviços concorrem
para a existência do quadro em foco
38

A providência desencadeada pelo Departamento Nacional (desenvolvimento do Sistema de
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Indicadores de Desempenho Institucional), de certo, solucionará a ausência de critérios técnicos então
percebida no trato de tão importante questão
Outro ponto que assumiu caráter generalizado de preocupação, diz respeito à concessão de
39.
atrativa vantagem para as empresas optantes pelo sistema de recolhimento direto da contribuição. Neste
particular, houve informação de que o Poder Executivo Federal estaria examinando, com o intuito de editar
ainda este ano, Medida Provisória reorientando a forma de arrecadação de contribuições do gênero pelo INSS,
o que poderia impedir a continuidade da alternativa da contribuição pela via direta.
Assim sendo, recepcionando, em parte, a orientação preconizada para matéria no estágio
instrutivo, conforme pensamento expresso no item 28 desta peça, voto por que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto ao descortino do egrégio Colegiado.
Tribunal de Contas da União, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 09 de dezembro de 1998.
41'

Ministro-Relator
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DECISÃO N2 873 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 TC 650.138/97-0 (com 08 volumes), TC-700.199/97-7 (com 19 volumes), TC-375.273/97-2,
TC-525.131/97-3 (com 4 volumes) e TC-675.113/97-0.
Classe de Assunto: V- Relatório de Auditoria Operacional.
Responsáveis: Osvaldo Moreira Douat (Diretor do Departamento Regional do SESI/SC, CPF n°
002.913.159-68), Sérgio Uchôa Rezende (Superintendente do Departamento Regional do SESI/SC, CPF n°
002.637.619-91), Carlos Eduardo Moreira Ferreira (Diretor do Departamento Regional do SESI/SP, CPF n°
004.578.928-20), Carlos Cardoso de Almeida Amorim (ex-Diretor do Departamento Regional do SESI/SP,
CPF n° 002.456.078-20), Stefan Bogdan Salej (Diretor do Departamento Regional do SESI/MG, CPF n°
001.521.026/04), Antônio José de Moraes Souza (Diretor do Departamento Regional do SESUPI, CPF n°
011.645.253-34) e Idalito de Oliveira (Diretor do Departamento Regional do SESI/SE, CPF n° 010.842.40572).
Unidade Jurisdicionada: Serviço Social da Indústria — Departamentos Regionais de Santa Catarina, São
Paulo, Minas Gerais, Piauí e Sergipe.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SC, SECEX-SP, SECEX-MG, SECEX-PI e SECEX-SE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE converter o julgamento em
diligência, para que a 6' SECEX, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), adote as providências necessárias com
vistas à instrução complementar do processo, de modo a consignar o retorno oferecido pelo SESI à sua
clientela, no que se refere aos serviços prestados, indicando, por meio de amostra representativa constante dos
autos, o que o Serviço Social da Indústria significa para a sua clientela e para a sociedade.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Relator)

HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.167/97-0 (com 01 volume)
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal-CEF
INTERESSADA: Bianchessi & Cia. Auditores
EMENTA: Representação formulada por licitante, nos termos do art.
113, § 1°, da Lei n° 8.666/93. Falhas formais que, no entanto, não
comprometeram a legalidade do procedimento licitatório. Conhecimento. Procedência parcial. Determinação. Comunicação à interessada. Juntada dos autos às contas respectivas (1996).

Mediante o expediente de fls. 1 e 2, a empresa Bianchessi & Cia. Auditores informa ter-se
habilitado junto à Comissão Permanente de Licitação da Caixa Econômica Federal-CEF a participar da
Concorrência n° 004/96, promovida pela Caixa Econômica Federal-CEF, e que, "tendo... preenchido
todos os requisitos legais e exigidos pelo Edital Convocatório, bem como a obtenção da pontuação
necessária, foi desclassificada pela Comissão supracitada, sob alegação de que não teria sido
apresentada em sua Proposta Técnica 'os Formulários de Apuração de Qualificação Técnica', conforme
prescreve o subitem 10.1.3 do Edital".
No supracitado expediente a empresa signatária, após esclarecer que formulou junto à CEF
o recurso administrativo competente, requer ao Tribunal "sejam efetuadas as providências cabíveis ao
caso, no sentido de coibir veemente esses atos atentatórios à dignidade do processo licitatório".
A 8 Seicex, após promover diligência (fl. 245) com vistas a esclarecer os fatos, analisa as
manifestações da CE1 e da empresa requerente, resumidas nos itens 02/11 de sua última instrução (fls.
247/250), nos seguintès termos:
Em principio, entendemos que a presente representação preenche os requisitos de
"12.
admissibilidade dispostos no art. 213 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 38 da Resolução TCU
n° 77/96. A reclamante está devidamente qualificada nos autos (fl. 01) e trouxe os indícios de
irregularidade na Concorrência n° 04/96 que estão sendo tratados nestes autos.
O problema se concentra na discussão sobre a exigência do preenchimento de formulários
que não existiam ou que não acompanhavam os anexos do edital. A interessada defende a idéia de
que o ônus de fornecê-los às empresas licitantes seria da CEF. Por sua vez, a CEF sustenta que cada
licitante deveria criá-los com base no Anexo III (fls. 41/42 vol. I) com as respectivas ponderações
estabelecidas no Anexo II (fis. 27/40 vol. I) do edital.
Diante das diligências acima arroladas, identificamos que os citados formulários
(subitem 10.1.3 do edital da Concorrência n° 004/96 - CPL/MZ) não existiam de forma impressa,
tabulada e como um lay-out padrão, isto é, a CEF não apresentou às licitantes um formulário
devidamente formatado para ser preenchido.
Por meio da leitura do edital, constata-se, realmente, uma certa confusão sobre a quem
recairia a obrigação de confeccionar os ditos formulários. Não fica claro, como quer a CEF, que os
formulários deveriam ser criados pelas licitantes. Até porque, semanticamente falando, a expressão
'preencher formulários' presume que alguém irá entregá-los para serem preenchidos. Nesse sentido,
entendemos que o edital apresentou-se falho quanto ao subitem 10.1.3.
Entretanto, o anexo III apresenta os quesitos necessários para se apurar a qualificação
técnica de cada concorrente. Já o anexo II configura-se como um gabarito onde estão dispostos os
pesos que deveriam ser empregados para cada quesito constante do anexo III. Assim, mesmo de
modo singelo, cada licitante teria plenas condições de fazer um mapa de apuração de sua

1
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qualificação técnica, elencando os quesitos do anexo III e multiplicando pelos respectivos pesos
dispostos no gabarito do anexo II, tabulando-os de alguma forma.
Ao analisarmos os fatos que ocorreram até a desclassificação da empresa Bianchessi do
certame, deparamos com a falta de cautela e, até mesmo, certa omissão por parte da reclamante,
pois se o subitem 10.1.3. estava obscuro, a Biarichessi deveria ter impugnado o edital ou, pelo
menos, ter formalizado um pedido de esclarecimento ou informação com o intuito de dirimir
qualquer pendência, como previa o item 26.7 do edital (fl. 26 vol. I). Porém, a reclamante só se
manifestou a respeito no momento de sua desclassificação, o que, de certa forma, foi a destempo.
Vislumbra-se, então, a seguinte situação. Não obstante a falha no edital, a CEF cumpriu
os termos do ato convocatório, em consonância, inclusive, com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. Como a empresa Bianchessi deixou de entregar os formulários exigidos
pelo subitem 10.1.3. do edital, ela foi, portanto, desclassificado da licitação.
A hipótese de anulação da licitação não é factível, uma vez que a CEF cumpriu os
dispositivos do edital. Não houve a caracterização de uma ilegalidade. Enfim, identificou-se falho o
edital quanto ao quesito em análise, cabendo à CEF nas licitações vindouras corrigir e aprimorar os
respectivos editais, visando minimizar problemas dessa natureza.
Acrescentamos que a licitação foi homologada, conforme publicação do resultado do
julgamento no D.O.0 de 13/06/97, declarando a Price Waterhouse Auditoria Independente como
vencedora do certame."
Por fim, a Unidade Técnica propõe, em pareceres uniformes, verbis:
conhecer da representação em pauta, nos termos do art. 213 do Regimento Interno, c/c o
art. 38 da Resolução n° 077/96, para, no mérito, considerá-la improcedente;
determinar à CEF que, quando da elaboração dos editais de suas licitações, não inclua
itens obscuros e de dupla interpretação, mormente casos semelhantes ao item 10.1.3 do edital da
Concorrência CPL/MZ n° 04/96, promovendo quando se constatarem tais falhas a sua tempestiva
correção;
encaminhar cópia da decisão à interessada, bem como do relatório e voto; e
arquivar os presentes autos.
É o Relatório.

•

VOTO
Registre-se, de início, que a representação em pauta pode ser conhecida nos termos do art.
113, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
Quanto à questão principal do pleito, qual seja a razão motivadora da desclassificação da
empresa representante, é de se ponderar que, se de um lado houve falha na elaboração do edital, por
outro, caberia à concorrente examiná-lo e, se fosse o caso, impugná-lo tempestivamente, nos termos do §
2°, do art. 41, da Lei n° 8.666/93, sob pena de, como ocorre na espécie, decair do direito de fazê-lo
posteriormente.
De outra parte, entendo de todo cabível a determinação sugerida pela Unidade Técnica no
sentido de, em futuras licitações, aperfeiçoar os editais de modo a escoimá-los de imperfeições que
possam sugerir dúvidas ou eventuais recursos, cuja apuração obviamente onera os cofres públicos.
Assim VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 0 9 dezembro de 1998.

Carlos Atila Alvares dà Silva
Ministro Relator
2
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Processo n° TC-004.167/97-0 (com 01 volume)
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessada: Bianchessi & Cia. Auditores.
Entidade: Caixa Econômica Federal-CEF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: 8a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194, inciso I, do
Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação em pauta para, no mérito, considerá-la procedente em parte;
8.2. determinar à Caixa Econômica Federal-CEF que, quando da elaboração dos editais de licitação,
adote cautelas tendentes a evitar ambigüidade de interpretação. Tais cuidados têm por objetivo minimizar
ou eliminar as interposições de recursos que, com eles, possam ser prevenidos;
8.3. encaminhar cópia da presente Decisão à empresa interessada para conhecimento; e
8.4. juntar o presente processo ao das contas da CEF, exercício de 1996.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 - Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

CARLOS HTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 650.347/96-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Telecomunicações de Santa Catarina S.A - TELESC
INTERESSADA: Baytec Tecnologia Ltda

EMENTA: Representação formulada nos termos do art. 113, § 10 da
Lei n° 8.666/93. Anúncio de prováveis irregularidades na Tomada de
Preços n° 060/96. Conhecimento. Não confirmadas as irregularidades
apontadas. Improcedência. Comunicação à interessada. Juntada às
contas da TELESC relativas ao exercício de 1996.

Em exame representação formulada pela Baytec Tecnologia Ltda com fulcro no § 1 0 , art.
113, da Lei n° 8.666/93, anunciando a ocorrência de prováveis irregularidades na Tomada fde Preços n°
060/96, realizada pela Telecomunicações de Santa Catarina S.A - TELESC objetivando o fornecimento de
"4000 Caixa Emenda Cabo Telefônico".
De acordo com a representante, a Comissão Permanente de Licitação teria considerado
habilitadas indevidamente as licitantes Raychem Produtos Irradiados Ltda. e 3M do Brasil Ltda.
Quanto à Raychem, a mesma não teria atendido a exigência constante da alínea "a", do item
3.2 do Edital, com respeito à prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, além deMo ter
apresentado declaração evidenciando a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitaçã6 após a
emissão do Certificado de Registro Cadastral.
No tocante à 3M do Brasil Ltda, não teriam sido observadas as exigências constantes das
alíneas "a" e "e", do item 3.2 do Edital, no que se refere à apresentação de prova de regular iidade com a
Fazenda Federal e à apresentação de documentos de comprovação da qualificação técnica.
Em decorrência de determinação do então Ministro-Relator, Min. Fernando Gonçalves, e,
posteriormente, com a minha autorização, foram efetivadas diligências junto à TELESC objetivando obter
as informações e os documentos necessários ao esclarecimento da questão.
Foram anexados aos autos por aquela empresa expressa manifestação sobre os fatos
apontados na representação, os documentos apresentados pelas licitantes e cópia do edital licitatório.
No âmbito da SECEX/SC foram apresentadas as seguintes considerações acerca daqueles
elementos, transcritas parcialmente:
"Inicialmente é de se destacar que na instrução inicial, às fls. 08/09, esta Unidade Técnica
já havia se pronunciado quanto à inconsistência de dois pontos dos argumentos apresentados pela
requerente, os quais faremos constar nos seguintes:
Analisando os argumentos apresentados pela signatária da presente
Representação, observamos que em dois pontos inexiste amparo à sua pretensão. No que trata da suposta
obrigatoriedade de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, há
equívoco quanto aos termos da lei, que obriga o licitante a formalizar declaração apenas quando da
existência do fato superveniente, e não na sua ausência.
Há equívoco também quanto à suposta obrigatoriedade de apresentação da
6.
Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, já que, de acordo com a IN/93/93, da Secretaria da Receita
Federal, a Certidão de Quitação de Tributo e Contribuições Federais, apresentada pela licitante,
somente é emitida pela Receita Federal caso o contribuinte não tenha débito inscrito na Dívida Ativa da
União. Dessa forma, torna-se supérflua a apresentação da aludida certidão.'
Esclarecidos esses dois pontos iniciais, verifica-se, da análise das razões apresentadas
pelo responsável, que em relação à Raychem não ter comprovado adequadamente a regularidade fiscal
MIN-HGS-457 \ C:DOCUMENTOS \DOCS-65O34796
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com a Fazenda estadual e municipal, exigência contida na alínea a do item 3.2 do Edital, informa a
TELESC que a empresa apresentou, como prova de regularidade com a Fazenda Estadual, certidão
expedida pela Diretoria da Dívida Ativa da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo datada de
30/07/96 (fih. 83).
Nessa certidão estão lançados todos os débitos inscritos na dívida ativa. Os não inscritos
não constam por que não gozam de presunção de certeza e liquidez e, assim, não são exigíveis.
No caso do lançamento NL 137551020, trata-se de débito ajuizado garantido por depósito
judicial de montante integral, razão pela qual, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional, teve a sua exigibilidade suspensa.
Quanto à regularidade com a Fazenda Municipal, explica a TELESC que foi apresentada
certidão emitida pela Prefeitura do Município de São Paulo e considerado atendido o Edital uma vez que
este não especificava quais certidões de quais órgãos deveriam ser efetivamente exigidas.
De fato, não há dúvida de que em relação à comprovação da regularidade fiscal da
Empresa Raychem Produtos Irradiados Ltda., as exigências do Edital foram cumpridas.
Com referência à inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação após a
apresentação do Certificado de Registro Cadastral, conforme exigência do § 2° do art. 32 da Lei n°
8.666/93, as razões apresentadas pela TELESC estão na mesma linha de raciocínio da análise efetuada
na instrução acima citada (item 2.1, retro), com a qual concordamos, pelo que consideramos o assunto
encerrado.
A respeito da 3M, que não teria comprovado adequadamente a regularidade fiscal com
relação aos tributos federais, por não ter apresentado a Certidão quanto à Dívida Ativa da União,
apresentando apenas a Certidão de Tributos e Contribuições Administrados pela Secretaria da Receita
Federal, a TELESC esclarece que, também aqui, o Edital não exigia expressamente a apresentação da
Certidão quanto à Dívida Ativa dos proponentes, portanto não poderia a Comissão de Licitação exigi-la.
E completa: 'O que a lei e o Edital estão a exigir é a comprovação de sua regularidade perante as três
Fazendas. A Secretaria da Receita Federal é competente para atestar de forma ampla e global a situação
dos contribuintes perante a União' (fls. 81).
Nesse sentido, aliás, é precisa a observação transcrita da instrução retro citada (item 21.),
no sentido de que é equivocada a suposta obrigatoriedade de apresentação da Certidão quanto à Dívida
Ativa da União, já que, de acordo com a IN-93/93, da Secretaria da Receita Federal, a Certidão de
Quitação de Tributo e Contribuições Federais somente é fornecida pela Receita Federal caso o
contribuinte não tenha débito inscrito na Dívida Ativa da União. Assim, não há sentido na impugnação
proposta pela requerente quanto a este item.
No tocante ao fato que a mesma empresa teria apresentado documentos de comprovação
da qualificação técnica em desacordo com as exigência contidas na alínea e do item 3.2 do Edital,
argumenta a TELESC, em sua defesa, que a 3M cumpriu as exigências do Edital pois apresentou laudo
técnico elaborado pelo laboratório de sua matriz no Texas-USA (fls. 33/74) e relatório de desempenho
operacional emitido pela própria TELESC (fls. 32 e 102). Afirma, ademais, que a obediência aos termos
da prática Telebrás 201-420-104 não foi exigência expressa do Edital, não podendo ser exigido,
posteriormente, o cumprimento da mesma.
Há que se observar, neste caso, que a TELESC deixa de fazer alusão ao Certificado ISO
9000, também exigido dos licitantes. No entanto, tal documentação já havia sido apresentada quando da
manifestação inicial da Empresa, às fls. 22/25.
Também neste caso, não há dúvida de que as exigências do Edital foram cumpridas.
As explicações oferecidas pela TELESC são coerentes e situam-se dentro das regras do
Edital. Pode-se, eventualmente, argumentar que o Edital contém dispositivos pouco precisos, porém não
que a Comissão de Licitação tenha considerado habilitadas as empresas em comento 'ao arrepio da Lei'
como sustenta a requerente.
Desse modo, parece-nos, s.m.j., não terem se configurado as irregularidades apresentadas
pela Baytec Tecnologia Ltda. Assim, entendemos deva ser conhecido o requerimento formulado pela
empresa, por encontrar-se legalmente amparado, sem, contudo, ser-lhe dado provimento".
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Mediante despacho de fls. 138, determinei que fossem solicitados à TELESC documentos
relativos à Raychem que comprovassem a sua regularidade para com todos os tributos municipais à época
da habilitação, na forma da lei, uma vez que a certidão anexada restringiu-se a alguns tributos.
À vista dos elementos acostados aos autos, a Unidade Técnica considerou "comprovada a
regularidade fiscal da Raychem quanto aos tributos mobiliários e imobiliários afetos à Fazenda do
Município de São Paulo. No primeiro caso (tributos mobiliários), foram oferecidas tanto a certidão
negativa de inscrição de débitos na Dívida Ativa, quanto a da inexistência de débitos sob gerenciamento da
Secretaria de Finanças. No segundo caso (tributos imobiliários), não sendo a empresa cadastrada como
contribuinte do IPTU, evidencia-se não estar, consequentemente, em situação de irregularidade com
relação aos tributos imobiliários".
Em conclusão, aquela SECEX, em pareceres uniformes, apresentou as seguintes propostas:
"- em razão do disposto no art. 113, § 10 da Lei n° 8.666/93, seja conhecida a presente
representação para, no mérito, negar-lhe provimento, por não terem se configurado as irregularidades
apontadas pela requerente;
- seja encaminhada à interessada cópia da decisão que vier a sser adotada pelo Tribunal;
- nos termos do art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, seja o processo juntado às contas da Entidade, relativas ao exercício de 1996, para exame
em conjunto e em confronto."
É o relatório.

VOTO

De fato, de acordo com os documentos encaminhados a esta Corte de Contas, não ocorreu
nenhuma irregularidade na Tomada de Preços n° 060/96 realizada pela Telecomunicações de Santa
Catarina S.A no que se refere à habilitação das empresas Raychem Produtos Irradiados Ltda. e 3M do
Brasil Ltda.
De qualquer forma, não poderia este Tribunal reconhecer a inabilitação daquelas licitantes,
como requerido pela Baytec Tecnologia Ltda., declarando-a como única habilitada, por não ser da sua
competência. Poderia sim, se detectada irregularidades que comprometessem a lisura do certame,
determinar a sua anulação.
Como restou comprovado nos autos, a Raychem, classificada em 1° lugar, após a abertura
das propostas comerciais, por cotar o menor preço, ou seja, R$ 152.073,73, apresentou documentos
relativos à regularidade fiscal que atenderam as disposições do Edital licitatório.
No que se refere à 3M do Brasil Ltda, em que pese a apresentação por cópia não
autenticada do documento intitulado "Relatório sobre desempenho de Caixa de Emenda SLIC", necessário
à qualificação técnica, contrariando as disposições do Edital e art. 32, da Lei n° 8.666/93, não cabe ser
questionada a sua habilitação, uma vez que referido documento foi fornecido pela própria TELESC, não
havendo necessidade de ser comprovada a sua autenticidade, objetivo precípuo daquele artigo. Ademais,
aquela empresa foi classificada em 3° lugar no certame licitatório.
Cumpre ressaltar que a Baytec Tecnologia Ltda., ora representante, apresentou o 2° menor
preço, ou seja, R$ 187.557,60.
Foi informado pela TELESC que o processo licitatório aqui questionado encontrava-se
paralisado em decorrência de liminar concedida em Mandado de Segurança impetrado pela representante
junto à Vara dos Feitos da Fazenda Pública e Acidente do Trabalho, da Comarca de Florianópolis.
Cabe ressaltar, por oportuno, que a TELESC, empresa do sistema TELEBRÁS, foi
recentemente privatizada.
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Ante todo o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998

O GUIMARÃES SOTITO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 875 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: 650.347/96-0
2.Classe de Assunto: VII-Representação
3.Interessado: Baytec Tecnologia Ltda.
4.Entidade: Telecomunicações de Santa Catarina S.A - TELESC
5.Relator: Min. Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo, em Santa Catarina
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da representação interposta pela Baytec Tecnologia Ltda com fulcro no art. 113, § 1°, da
Lei n° 8.666/93 para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar à interessada cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram; e
8.3. determinar a juntada destes autos às contas da Telecomunicações de Santa Catarina S.A TELESC relativas ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

(

HUM ERTO GUIMARÃ
Ministro-Rela or

TO

O tt.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

Oen"
Soei etátla

menatn0

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 015.373/97-5 c/ 01 Volume
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
INTERESSADA: Enob Engenharia e Obras Ltda.

EMENTA: Representação formulada por licitante sobre a
Concorrência n° 22/97, realizada pela CODESP. Irregularidades
denunciadas não foram comprovadas. Conhecimento. Improcedência.
Ciência à interessada e à CODESP. Juntada do processo às contas
anuais respectivas.

Trata-se de representação (fls.1/11) formulada pela empresa ENOB ENGENHARIA E
OBRAS LTDA contra a Concorrência Pública n° 22/97, promovida pela Companhia Docas do Estado de
São Paulo, destinada ao "Arrendamento de terreno sob administração da CODESP para implantação e
operação de usina de incineração de resíduos sólidos, bem como serviços de coleta, transporte e
destinação dos aludidos resíduos."
Segundo a representante, a despeito de o Consórcio Júlio Simões não ter atendido aos itens
constantes do Edital foi o mesmo declarado vencedor do certame pela CODESP, atentando, assim, contra
o principio da vinculação ao edital e da isonomia, uma vez que as empresas interessadas deixaram de
apresentar suas propostas por não preencherem as exigências do ato convocatório.
Com efeito, as exigências supostamente não atendidas pelo Consórcio que motivaram a
presente representação são as seguintes:
"a) subitem b. 1.1- comprovação de que o proponente opera equipamentos com
características pertinentes às daqueles previstos no Caderno de Encargos - Anexo III do Edital- bem
como equipamentos com capacidade (cada) de incineração mínima de 2.500 Kg/dia;
subitem b. 1.2 comprovação que o proponente possua equipamento similar já instalado
e cuja emissão de poluentes esteja dentro dos limites estabelecidos pela CETESB;
subitem b. 1.4- necessidade de que os equipamentos tenham licença para ser instalado
(órgão estadual de controle ambiental, assim como capacidade de incinerar 2.500 Kg/dia:
subitem b. 1.5- atestado fornecido por órgão público comprovando a boa operação de
equipamento similar do fabricante, referido na letra b. 1.2 supra;
subitem b. 1.6- atestado comprovando que cinzas decorrentes do processo de
incineração são estéreis."
A SECEX/SP, que instruiu estes autos (fls. 12/13 e 22/25) solicitou da CODESP,
inicialmente (fl. 15), o envio ao Tribunal de cópia do Edital referente à Concorrência n° 22/97, e dos
documentos comprobatórios (e se necessário justificativas) demonstrando que o Consórcio Júlio Simões
S.A/Corretora Pioneira S. C Ltda., atendeu às exigências acima citadas.
Em resposta à diligência formulada, a entidade enviou a documentação de fls. 01/ 184
(Volume I anexo), contendo os seguintes elementos:
edital e seus anexos (fls. 2/82);
ata de reuniões (fls. 85/95)
relatório de diligência realizada em 12.09.97 (fs.97);
relatório do exame das propostas de habilitação das licitantes (fls. 102/103);
relatório da fase recursal do julgamento da habilitação (fls. 108/110);
relatório do exame dos documentos de habilitação da proposta escoimada (fls.
111/112);
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relatório da fase recursal do exame das propostas de metodologia de execução (fls.
120/121);
relatório do exame das propostas comerciais (fls. 125/126);
liminar impetrada pela ENOB (fls. 186/195); e
documentos comprobatórios do atendimento às exigências constantes do item 85 (fls.
128/184).
Detidamente analisados pela SECEX/SP os expedientes supra tiveram as seguintes
considerações (fls. 22/25):
"Com relação ao Edital de convocação e seus anexos cabe destacar que todos os
participantes da licitação questionada foram desclassificados, (cf. fls. 102/103 e fls. 108/110 do vol.
Anexo), sendo que o Consórcio Júlio Simões o foi por não atender aos subitens b. 1.1, b. 1.2, b. 1.4 e b. 1.5.
Todavia, por determinação do Sr. Diretor-Presidente da CODESP foi concedido prazo para as licitantes
apresentarem nova documentação escoimadas das causas que motivaram sua desclassificação, consoante
faculdade contida no art 48, ,¢ 3° da Lei n° 8.666/93.
Do exame das novas propostas apresentadas, já escoimadas das exigências anteriores,
verifica-se que a Comissão de licitação da CODESP decidiu classificar o Consórcio formado pelas
empresas Júlio Simões S.A e Corretora Pioneira S. C. Ltda e a empresa Novo Porto por atenderam às
especificações constantes do Edital, e manteve a desclassificação da empresa LARA Comércio e
Prestação de Serviços Ltda (fls. 111/112), sendo ao final declarada vencedora o Consórcio Júlio Simões
(fls. 125/126).
Quanto aos demais subitens questionados pela representante, confrontaremos, a seguir, as
supostas irregularidades e o contido nos documentos:
subitem b. 1.1 - comprovação de que o proponente opera equipamentos com
características pertinentes às daqueles previstos no Caderno de Encargos - Anexo III do Edital, bem
como equipamentos com capacidade (cada) de incineração mínima de 2.500kg/dia.
Os documentos comprobatórios emitidos pelo Cicom Indústria e Comércio Lida
(capacidade de incineração até 12.0000 quilos por dia (anexo fls. 143/144) e pela Infraero (anexo fls.
147), satisfazem, a nosso ver, a solicitação contida no edital.
subitem b.1.2- comprovação que o proponente possua equipamento similar já instalado
e cuja emissão de poluentes esteja dentro dos limites estabelecidos pela CETESB;
subitem b. 1.4- necessidade de que os equipamentos tenham licença para ser instalado
(órgão estadual de controle ambiental);
Atestado fornecido pela Boa Hora Central de Tratamento de Resíduos (fls. 177 do anexo),
bem como licença de instalação do respectivo sistema de incineração concedida pela CETESBCompanhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental/Secretaria do Meio Ambiente/SP (fls. 138/141),
parece suficientes para atender a exigência do edital.
subitem b. 1.5 "atestado fornecido por órgão público comprovando a boa operação do
equipamento similar do fabricante, referido no item b. 1.2 supra;"
Apresenta o Consórcio Júlio Simões atestado fornecido pelo Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti
Cavalcante (órgão pertencente à Secretaria de Estado de Saúde- fls. 159 do anexo) e Infraero (fls. 147
do anexo), comprovando, assim, o cumprimento deste item específico.
subitem b. 1.6- atestado comprovando que cinzas decorrentes do processo de
incineração são estéreis;
Neste particular, o consórcio encaminha documentos de fls. 183/184 do vol. Anexo,
comprovando que as cinzas decorrentes do processo de incineração são estéreis.
Importa, ainda, noticiar que a Enob Ambiental Ltda., impetrou Mandado de Segurança
contra o Presidente da Comissão de Licitação da CODESP (fls. 186/190), sendo o mesmo indeferido em
caráter liminar no dia 05.02.98 (17.190)."
Concluindo seu exame, propõe a SECEX/SP:
"a) seja conhecida a representação nos termos do sS 1", art. 113, da Lei n°8.666/93, para,
no mérito, ante a inexistência de indício de descumprimento ao edital, negar-lhe provimento;
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seja encaminhada cópia da Decisão à ENOB ENGENHARIA E OBRAS LTDA; e
ajuntada do processo às contas da entidade, para exame em conjunto e confronto, na
forma do § 1 art. 194, do Regimento Interno."
É o Relatório.

VOTO

Verifico que a Empresa Enob Engenharia representou a este Tribunal em razão das
exigências contidas no Edital, a seguir transcritas, supostamente não atendidas pelo Consórcio vencedor
formado pelas empresas Júlio Simões S.A e Corretora Pioneira S.0 Ltda, e que a impediram de participar
do certame promovido pela Companhia Docas de São Paulo:
subitem b.1.1- comprovação de que o proponente opera equipamentos com características
pertinentes às daqueles previstos no Caderno de Encargos - Anexo III do Edital- bem como equipamentos
com capacidade (cada) de incineração mínima de 2.500 Kg/dia;
subitem b.1.2 comprovação que o proponente possua equipamento similar já instalado e
cuja emissão de poluentes esteja dentro dos limites estabelecidos pela CETESB;
subitem b.1.4- necessidade de que os equipamentos tenham licença para ser instalado
(órgão estadual de controle ambiental, assim como capacidade de incinerar 2.500 Kg/dia:
- subitem b.1.5- atestado fornecido por órgão público comprovando a boa operação de
equipamento similar do fabricante, referido na letra b.1.2 supra;
subitem b.1.6- atestado comprovando que cinzas decorrentes do processo de incineração
são estéreis.
Diligenciada por esta Corte de Contas acerca dos fatos relatados pela Enob Engenharia e
Obras Ltda, a CODESP demonstrou que, embora os licitantes tenham sido inabilitados em um momento
inicial, concedeu-lhes, posteriormente, nos termos do preceituado no § 3° do art.48, da Lei n° 8.666/93,
prazo para a apresentação de novas propostas, livres das exigências anteriores.
Nessa nova fase, a CODESP decidiu pela habilitação das empresas formadas pelos
Consórcios Júlio Simões e Novo Porto e manteve inabilitada a empresa Lara Comércio e Prestação de
Serviços, por não atender as novas especificações do Edital, sendo declarada vencedora, ao final do
processo licitatório, a proposta apresentada pelo Consórcio Júlio Simões S.A/Corretora Pioneira S. C.
Ltda.
Verifico, ainda, dos esclarecimentos apresentados pela CODESP, bem como da
documentação acostada que o Consórcio formado pelas empresas vencedoras do certame atendeu todos os
requisitos para sua habilitação, consoante estabelecido no instrumento convocatório.
Assim, uma vez que não se configuraram nos autos as ilegalidades denunciadas pela
representante, acolho o parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à elevada apreciação deste Plenário.

T.0 U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro de
1998.

O GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator

•
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1.Processo n° TC- 015.373/97-5
2.Classe de Assunto: VII- Representação
3.Interessada: ENOB ENGENHARIA E OBRAS LTDA.
4.Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/SP
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93, DECIDE:
8.1. conhecer da representação formulada pela empresa ENOB ENGENHARIA E OBRAS LTDA.,
contra o Edital da Concorrência Pública n° 22/97, organizado pela CODESP, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à empresa
interessada e ao Diretor-Presidente da CODESP;
8.3. determinar, nos termos do parágrafo 1°, do art. 194 do Regimento Interno, a juntada destes autos
ao TC-700.162/98-4 (contas anuais da Companhia Docas do Estado de São Paulo, exercício de 1997),
para subsidiar o seu exame.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

HUMBERTO GUIMA S SOUTO
ator
Ministr
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 650.049/98-5
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Tubarão/SC
INTERESSADA: Nodal - Nogueira Distribuidora de Alimentos Ltda.

EMENTA: Representação formulada por licitante contra
procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de Tubarão, Santa
Catarina, na condução da Tomada de Preços n° 001/98, para compra
de gêneros alimentícios. Recursos do MEC/FNDE. Programa de
Alimentação Escolar. Conhecimento. Improcedência das alegações
apresentadas pela representante. Falha formal observada a partir das
diligências efetuadas por este Tribunal. Determinação. Arquivamento.

Aprecia-se, nesta oportunidade, representação formulada pela empresa Nodal - Nogueira
Distribuidora de Alimentos Ltda, contra procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de
Tubarão/SC na Tomada de Preços n° 001/98, para a aquisição de gêneros alimentícios.
Os recursos correspondentes à licitação originaram-se do MEC/FNDE (programa de
alimentação escolar), conforme Convênio n° 1.420/94 (descentralização às fls. 29).
Cingem-se as ponderações do representante a dois aspectos. O primeiro concernente à
classificação da empresa Comercial de Alimentos Lumari Ltda, em que a irmã do atual prefeito do
Município é sócia-quotista. O segundo atinente à desclassificação de 07 itens da proposta da requerente,
dos quais 06 teriam o menor preço do certame.
Analisando a questão, a SECEX/SC, em instrução de fls. 73/77, assim se manifestou
acerca dos fatos:
Classificação de empresa pertencente à irmã do prefeito municipal

•

•

"Quanto à classificação da empresa Comercial de Alimentos Lumari Ltda., parece-nos
0
não haver restrições na Lei n° 8.666/93. Cabe observar que a restrição contida no § 3 do art. 9° da
citada norma, considera participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa jisica ou jurídica, e o
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os bens e serviços a estes
necessários' (grifo nosso).
O referido dispositivo legal acha-se inserido na Seção III da Lei n° 8.666/93, cujo título é
'Das Obras e Serviços'. Cabe destacar, ainda, que o próprio texto da lei delimita a restrição aos vínculos
existentes entre, de um lado, o autor do projeto, deixando claro aplicar-se a obras e serviços, e de outro
lado 'o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os bens e serviços a
estes necessários'
Não se pretende aqui olvidar os riscos potenciais que laços familiares existentes entre
fornecedores de bens e responsáveis na Administração podem representar à lisura de um procedimento
licitatório. Contudo, não se pode, aprioristicamente, declarar imoral ou ilegal a existência desta relação.
O que se deseja é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, respeitadas as
exigências do edital. Caso o legislador tivesse a intenção de, genericamente, impedir parentes de
participarem de fornecimento de bens à Administração, isto estaria claramente explicitado em lei. Em
não o fazendo, o legislador igualou o familiar de responsável a outro licitante qualquer. Portanto, os
esforços no sentido de se impedir favorecimentos, decorrentes das relações de parentesco entre
fornecedores de bens e responsáveis na Administração, estão restritos à análise do caso concreto."
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Desclassificação dos itens da proposta da Nodal
A Nodal alega que os produtos a seguir elencados atendem aos requisitos do Edital e,
portanto, deveriam ter participado do certame licitatório. São eles: feijão, pó para pudim com leite sabor
baunilha, doce em pasta, biscoito doce, macarrão, biscoito salgado e pó para pudim com leite.
Consta da Ata de Abertura e Julgamento (fls. 70) E de acordo com o parecer do
Núcleo de Promoção de Qualidade os produtos constantes da relação anexa ao processo estão
reprovados e automaticamente desclassificados. ...' Na Tabela n° 01, a seguir, apresentam-se os
produtos, em questão, da Nodal, as exigências constantes do Anexo 01 do Edital (fls. 40-43) e os
respectivos pareceres do Núcleo de Promoção de Qualidade (fis. 51/57).
o

Produtos ofertados pela Nodal
Gê "'

Doce em pasta
m 'Néctar

de
do
Núcleo
Exigências do ANEXO 01 do Edital Parecer
Promoção de Qualidade
TP Nr. 001/98 (*)
Sem documentação completa
28- 1.000 Kg. DOCE EM PASTA
Doce em pasta comum, sabor "doce de
leite" com lacre protetor interno.
Apresentar Certificado de análise
bromatológica e ou química e Registro
no órgão competente, a ser entregue
junto a amostra,(bem: 500 grs.)
incompleta
Documentação
(sem análise bromatológica)

Gè ne''Biscoito

doce
"'Elaine (Isabela)

11 - 3.000 Kg. BISCOITO DOCE.
Contendo: glúten, lecitina de soja.
Embalagem com dupla proteção.

(7é. "'Biscoito

salgado
"'Elaine (Isabela)

incompleta
Documentação
12- 1.500 Kg. BISCOITO SALGADO
(sem análise bromatológica)
Contendo: glúten, lecitina de soja.
Embalagem com dupla proteção.
Apresentar Certificado de análise
bromatológica e ou química e Registro
no órgão competente dos 11-12, a ser
entregue junto a amostra.
Embalagem de até 01 Kg.

'Feijão
m arcallovo Rio

02 - 2.000 Kg. FEIJÃO PRETO TIPO Certificado de classificação
de grãos com prazo de
2 ANÃO
Apresentar Certificado de classificação validade expirado.
de grãos e Registro no Ministério da
Agricultura (entregue junto à amostra)
emb: de 01 Kg

uéne

°Po' para pudim - baunilha 10 - 1.200 Kg. PÓ PARA PUDIM Produto não possui vitaminas
e sais minerais.
COM LEITE SABOR BAUNILHA
marcaLorenz
Contendo: vitaminas e sais, com o
mínimo de 10% de proteínas.
Apresentar Certificado de análise
bromatológica e ou química e registro
no órgão competente, dos itens 16-17,
a ser entregue junto a amostra.
Embalagem pacotes plásticos de até 02
Kg
Ciêner
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para pudim com leite
mar"Lorenz

09 - PO PARA PUDIM COM LEI I E Produto sem vitaminas e sem
sais minerais
SABOR CHOCOLATE
Contendo: vitaminas e sais minerais,
com o mínimo de 10% de proteínas.

7G2 "emMacarrão

incompleta:
05 - 3.000 Kg. MACARRÃO SEMOLA Documentação
sem
análise
bromatológica
VITAMINADO,
Tipo espaguete, longo, com embalagem
flexível.

Unerc)PCS

m ar"Fadiole

(*) O 4° parágrafo constante das 'OBSERVAÇÕES' do Edital (lh. 44/45) preconiza:
"- O concorrente de todo e qualquer produto industrializado deverá apresentar para ser arquivado no
D.A.E. no momento da entrega da amostra, certificado de análise bromatológica/química, e registro no
órgão competente de seu produto." (grifo nosso).
A Nodal alega (fis. 2/3), in verbis:
"ITENS DA REQUERENTE ATENDEM AO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO DO
RECORRENTE TAMBÉM NOS ITENS A SEGUIR CITADOS, FACE AO CRITÉRIO DO MENOR
PREÇO E JULGAMENTO SUBJETIVO:
Os produtos ofertados para os itens: item 02- FEIJÃO, item 10- PÓ PARA PUDIM COM
LEITE SABOR BAUNILHA, item 28 - DOCE EM PASTA, item 11 - BISCOITO DOCE, item 5 MACARRÃO, item 12- BISCOITO SALGADO, item 09- PÓ PARA PUDIM COM LEITE, e todos demais
itens analisados atendem integralmente as exigências do edital.
São produtos de marcas reconhecidas e aprovadas no mercado nacional, atendem
perfeitamente ao edital, possuem certificado de validade, vitaminas e sais minerais como determina o
edital.
Desta forma, devem ser reanalisados os produtos e classificados, para participarem da
fase de julgamento e atenderem ao edital com o menor preço ofertado.
Importante informar que o mesmo feijão item 02 foi entregue em 08/10/97 na TOMADA
DE PREÇOS 006/97 onde a Recorrente foi vitoriosa.

•

•

Os argumentos da desclassificação nos itens são frágeis e desconstituídas (sic) de
qualquer prova. Requer sejam julgados vencedores também os itens acima.
Os documentos anexos, comprovam que tais produtos já foram entregues em outras datas
e aprovados pelo Município que agora entende de forma subjetiva que tais produtos não possuem
qualidade (ver notas fiscais anexas)."
Observa-se que a mesma argumentação foi utilizada no recurso (l7s. 9/10), impetrado pela
Nodal, contra supostos atos ilegais e imorais da Comissão de Licitação. Conforme se observa na Tabela
n° 01, não se pode afirmar que os argumentos da desclassificação "são frágeis e desconstituídos de
qualquer prova". Quem estava obrigado afazer prova da adequação dos seus produtos às exigências do
Edital eram os licitantes, incluindo a Nockil Os produtos da Nodal, em questão, foram desclassificados
por não apresentarem análise bromatológica (itens 05, 11 e 12), vitaminas e sais minerais (itens 09 e
10), ou por apresentarem certificado de classificação de grãos com prazo de validade expirado (item 02)
e documentação incompleta (item 28).
O inciso I do art. 48 da Lei n° 8.666/93 é claro quando prevê a desclassificação das
propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. As exigências descumpridas
pela Nodal eram do tipo apresentou ou não. Das alegações da licitante depreende-se que a mesma,
efetivamente, não entregou a análise bromatológica, pois, se o tivesse feito, seu recurso teria feito
menção ao fato.
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Caso a Nodal tivesse alguma objeção quanto às exigências do edital, deveria tê-lo
impugnado nos termos dos parágrafos 1° e 2° do art. 41 da Lei 8.666/93. Em não o fazendo, sujeitou-se
às regras previstas no mesmo, ao participar do certame em questão.
Quanto à argumentação de já ter fornecido, em licitação anterior à TP 001/98, os mesmos
produtos desclassificados no certame em questão, cabe ressaltar que este fato não vincula a
Administração, pois, do contrário, estaria sendo obstado um possível aumento no rigor do controle de
qualidade dos bens a serem futuramente adquiridos. Assim, a alegação de já haver fornecido
anteriormente o mesmo feijão não pode ser usada em contraposição à sua desclassificação por
apresentar um Certificado de Classificação de Grãos com prazo de validade expirado.
Quanto ao parecer do Núcleo de Promoção de Qualidade, relativo ao item n° 28 "Doce
em Pasta", do qual consta apenas "Sem documentação completa", mostra-se apropriado uma proposta
de determinação para que a Prefeitura de Tubarão, em futuras aquisições com recursos federais, faça
constar de forma expressa, nos pareceres de avaliação das amostras desclassificadas por documentação
incompleta, quais os documentos exigidos pelo edital e não entregues pelos participantes do certame, de
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle (art. 45 da Lei n°
8.666/93)."
Feitas essas considerações, a Unidade Técnica concluiu, em pareceres uniformes, que os
elementos trazidos aos autos foram suficientes para elidir as questões, somente devendo a Prefeitura de
Tubarão ser alertada para que discrimine, claramente, nos pareceres de avaliação das amostras
desclassificadas, os documentos não entregues pelos participantes (art. 45 da Lei n° 8.666/93).
É o Relatório.
VOTO

e)

Os recursos tratados na representação formulada pela empresa Nodal - Nogueira
Distribuidora de Alimentos Ltda foram transferidos à Prefeitura Municipal de Tubarão - Santa Catarina,
mediante convênio celebrado com o MEC/FNDE (Programa de Alimentação Escolar). Portanto, possui
este Tribunal competência para análise de possíveis irregularidades na aplicação dessas verbas, inclusive
no que diz respeito aos certames promovidos para o cumprimento do objeto do convênio.
Nas oportunidades em que tenho examinado questões envolvendo a participação, em
certames, de parentes da autoridade administrativa ou de servidores do órgão licitante, sempre manifesto
minha preocupação com a possibilidade do descumprimento dos princípios consubstanciados tanto no art.
37, caput, da Constituição Federal, como no art. 3°, caput, da Lei n° 8 666/93, especialmente aquele
pertinente à moralidade.
Acontece que, na situação que se examina, o manuseio das peças atinentes ao certame,
como bem salientou nossa Unidade Técnica, não revelou comprometimento da lisura do evento, até
porque várias empresas foram classificadas, sendo que a empresa Comercial de Alimentos Lumari Ltda
sagrou-se vencedora apenas em alguns itens.
Com respeito a outra questão levantada, como visto, os produtos oferecidos pela
representante, empresa Nodal, nos itens contestados, não lograram satisfazer às exigências contidas no
edital
Entendo, da mesma forma que a SECEX/SC, que, caso a empresa não estivesse satisfeita
com os parâmetros estabelecidos no referido ato convocatório, poderia, segundo as normas do art. 41, §
2°, tê-lo impugnado em época própria. Assim, também nesse aspecto padecem as alegações da
interessada.
Finalmente, nada tenho a obstar com respeito à expedição da determinação sugerida pela
SECEX, pois o parecer do núcleo de promoção e qualidade (fls. 51/57) não faz referência expressa aos
documentos exigidos no edital e que não foram entregues pelo licitante
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Ante o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto ao
descortino deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 0 9 de dezembro
de 1998

HUMBER O GUIMARÃES SO
Ministro-Relator
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1.Processo TC n° 650.049/98-5
2.Classe de Assunto: VII - Representação
3.Interessada: Nodal - Nogueira Distribuidora de Alimentos Ltda
4.Entidade: Prefeitura Municipal de Tubarão - SC
5.Relator: Ministro Humberto Guimãraes Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/SC
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer a presente representação formulada pela empresa Nodal - Nogueira Distribuidora de
Alimentos Ltda, formulada com fulcro no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito considerá-la
improcedente;
8.2. tendo em vista falha detectada pela SECEX/SC nas diligências que empreendeu nestes autos,
determinar à Prefeitura Municipal de Tubarão, em Santa Catarina, que, em futuras licitações para
aquisição de merenda escolar, em que estejam envolvidos recursos federais, observe para que conste, de
forma expressa, nos pareceres de avaliação do núcleo de promoção e qualidade, os documentos exigidos
no edital licitatório e não entregues pelos participantes do certame, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos proponentes e pelos órgãos de controle (art. 45 da Lei n° 8.666/93);
8.3. dar ciência à empresa Nodal - Nogueira Distribuidora de Alimentos Ltda dos termos desta
Decisão, encaminhando-lhe, também, cópia do Relatório e Voto que a fundamentaram;
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

e:

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

e)

HUMBE TO GUIMARÃES SQUTO
Ministro-Relato
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Natureza: Denúncia
Entidade Denunciada: Telecomunicações de Mato Grosso do Sul
S/A - TELEMS
Interessado (denunciante): Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S INT TEL/MS
Ementa: Denúncia relativa a irregularidades ocorridas em
contratações da empresa CSE-Camargo Sistemas e Engenharia S/A
concernentes a torres repetidoras de sinais de telecomunicações.
O Tribunal ordenou, mediante as Decisões Plenárias n° 457/94
n° 427/96, a instauração das competentes Tomadas de Contas
Especiais (TC-400.104/94-6, já julgado na Sessão de 11/11/98
da SECEX-MS
proposta
Acolhida
TC-400.085/98-4).
de encerramento do processo em razão de se cumprir o objetivo
para o qual foi constituído (art. 54, inciso V, da Resolução TCU
n° 77/96).

Trata o presente processo de denúncia formulada, em 25/06/93, pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas de Telecomunicações de Mato Grosso do Sul — SINTTEL/MS, contra a empresa
Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A - TELEMS, relativa a irregularidades ocorridas
em contrato com a empresa CSE-Camargo Sistemas e Engenharia S/A, com dispensa de licitação
atinente à torre Estrela D'Alva, localizada no Município de Três Lagoas-MS.
Em julho de 1993, o Ministro-Relator de então, Paulo Affonso Marfins de Oliveira, ordenou
2.
à SECEX-MS apuração dos atos trazidos ao conhecimento deste Tribunal pelo SINTTEL/MS, sendo que,
ao iniciar inspeção na empresa, verificou estar em andamento auditoria da TELEBRÁS para apurar
mesmo fato. Assim, em diligência determinada pelo Relator, foram requisitados aos autos
os documentos e relatórios produzidos pela auditoria mencionada.
Em seqüência aos procedimentos regimentais adotados pelo Tribunal, este prolatou a Decisão
Plenária n° 457/94 (fls. 121/122), considerando procedente a denúncia formulada pelo SINTTEL/MS
e determinando à Presidência da empresa denunciada a instauração de Tomada de Contas Especial,
ocasião em que foi cancelada a nota de sigilo que revestia os autos. Tal processo deu entrada nesta Corte,
em 22/12/94, sob o n° TC-400.104/94-6, tendo sido relatado em Sessão de 11/11/98.
Em 17/07/96, este Tribunal, por intermédio da Decisão Plenária n° 427/96 (fl. 230), determinou
ao Presidente da TELEMS providências para apuração e instauração das tomadas de contas especiais,
relativamente ao provável superfaturamento dos serviços contratados com a mesma empresa,
relativamente às torres de São Lourenço, Margarida, Bodoquena, Pantanal, Queda e Porto Murtinho,
de forma semelhante ao ocorrido em relação à torre Estrela D'Alva (objeto do processo referido no item
anterior), bem como em relação ao extravio de elevadores que existiam nas torres remanejadas para
recompor a torre Estrela D 'Alva (determinação constante da Decisão n° 457/94, referida no item anterior).
Em razão disso foi instaurada pela TELEMS a correspondente Tomada de Contas Especial que,
TC-400.085/98-4, sob
sob o n°
encaminhada a este Tribunal, foi autuada (em 24.06.98)
a responsabilidade do Ministro Bento José Bugarin.
A Unidade Técnica instrutiva, SECEX-MS, reconhecendo que o presente processo deve ser
arquivado porque cumpriu com a sua finalidade, qual seja a de apurar as denúncias formuladas pelo
S1NTTEL/MS, propôs, com base no art. 54, V, da Resolução n° 77/96, "o arquivamento do presente
_
Ii.j
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processo e o conseqüente encerramento do mesmo junto ao CAPI: tendo em vista o cumprimento do
objetivo para o qual foi constituído."
É o Relatório.
VOTO

Trata-se de processo originário de denúncia contra a empresa Telecomunicações de Mato Grosso
do Sul S/A - TELEMS, que originou dois outros processos de Tomada de Contas Especial
(TC-400.104/94-6, já julgado na Sessão de 11/11/98 e TC-400.085/98-4) para apuração dos fatos
denunciados, este último em tramitação neste Tribunal para apreciação e julgamento de mérito.
Conclusivamente, este é o caso de processo que cumpriu com o objetivo para o qual foi
constituído. Acolho, portanto, a proposta da Unidade Técnica instrutiva no sentido de se determinar o seu
arquivamento e conseqüente encerramento, em consonância com o art. 54, inciso V, da Resolução
TCU n° 77/96.
Assim, VOTO no sentido do Tribunal adotar a Decisão, cujo teor ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 9 de dezembro

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator

•
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Processo n° TC-009.416/93-5
Classe de Assunto: (VII) Denúncia
Interessado (denunciante): Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações de Mato
Grosso do Sul - SINTTEL/MS
Entidade Denunciada: Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S/A- TELEMS
Relator: Ministro Valmir Campelo
6-. Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com base no art. 54, inciso V,
da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE determinar o encerramento do presente processo e o conseqüente
arquivamento do mesmo, tendo em vista o cumprimento do objetivo para o qual foi constituído.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO DOS SANTOS
Presidente
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TC-009.879/94-3 (c/ 4 volumes)
Natureza: Representação.
Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
CREC IJDF
Interessados: José Garcia Ribeiro e outros.

8a

Região -

EMENTA: Representação contra atos praticados pelo Presidente do
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 a Região CRECUDF. Audiência. Justificativas que elidem parcialmente os fatos
denunciados. Falhas relativas à inobservância dos estatutos de
licitações e contratos. Conhecimento. Determinações. Ciência aos
interessados. Juntada às contas consolidadas das entidades
fiscalizadoras da referida profissão, relativas a 1994.

RELATÓRIO
Trata-se da Representação, de autoria dos corretores de imóveis, Srs. José Garcia Ribeiro,
Luiz Carlos Attiê, Alberto Fernandes de Sousa, Gonçalo Martins de Lima e Adalberto Barbosa de
Lucena, acerca de irregularidades que teriam sido perpetradas pelo então Presidente do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis — CRECI — 8 a Região — Distrito Federal, Sr. Pedro Correia Dias.
A ia SECEX, em instrução de fls. 269/277, resumiu da seguinte forma as ocorrências
2.
noticiadas:
"a) exercício ilegal da função de Tesoureiro pelo Secretário-Executivo do CRECUDF, Sr.
Juvenal Santos, 'que passou a receber anuidades, emitir recibos, praticar atos de compra e
venda de bens públicos e movimentar o dinheiro do Conselho Regional, com a evidente
complacência do Presidente' (fls. 04);
abertura e funcionamento do caixa e tesouraria do Conselho em finais de semana e fora do
horário legal (fls. 04);
obra e reforma na sede do Conselho (piso), sem a devida abertura de processo licitatório
(fls. 04 e 07);
não apresentação de notas e recibos de mercadorias e bens adquiridos de terceiros (fls. 04 e
07);
alienação e/ou desaparecimento de bens (impressora, placa de bronze, bens móveis e
imóveis), sem precisar a destinação e sem apresentar recibos, notas fiscais e comprovantes das
transações (fls. 04 e 07/08);
O desvio de verbas públicas por parte do Secretário-Executivo, que procedia os
recolhimentos, assinava os recibos e depositava os numerários em sua conta-corrente particular (fls.
04 e 06);
omissão do Presidente do CRECl/DF na apuração das irregularidades e acobertamento dos
ilícitos praticados pelo Secretário-Executivo (fls. 05);
adoção de práticas de retaliação por parte do Presidente, contra os Diretores e autores das
denúncias, promovendo perseguições administrativas contra estes e suas empresas (fls. 05);
falta de confiabilidade dos relatórios financeiros emitidos, uma vez que não eram
acompanhados dos respectivos recibos e não discriminação das receitas, que aparecem sempre no
total, impedindo a apuração da origem dos recursos, bem como sua comprovação (fls. 05);
afirmativas do Presidente do Conselho feitas em Plenário no sentido de que: 'há muitas
maneiras de subtrair daqui, de 1.500 a 2.000 dólares mensais, sem que ninguém note'."
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Após a realização de diversas diligências para obtenção de informações relativas aos fatos
3.
examinados, foram ouvidos em audiência os Presidentes do CRECUDF, Srs. Pedro Correia Dias e Luiz
Carlos Attiê (fls. 237), informando este último já haver tomado as providências administrativas e
financeiras para sanar as irregularidades apontadas no relatório da empresa de auditoria Trevisan, "dentre
as quais se destacavam a contratação de novo pessoal para a área financeira e a abertura de processos
administrativos (processos n os 075/94, 073/94 084/94 e 085/94) contra o ex-Presidente da entidade, Sr.
Pedro Correia Dias, visando apurar a responsabilidade pelos fatos ocorridos durante sua gestão" (fls.
01/07, Vol. I).
A Unidade Técnica observa que "no que diz respeito ao desvio de recursos pelo ex4.
Secretário-Executivo, Sr. Juvenal Santos", "foi informado em diversas ocasiões que houve ressarcimento
aos cofres do Conselho, com os acréscimos legais devidos, inclusive o valor relativo à alienação da
impressora, cujos documentos comprobatórios encontram-se às fls. 465/467 do Vol. III, não havendo
elementos no processo que comprovem a participação do ex-gestor nesses casos de desvio" (fls. 273).
5. Considerando, entre outros aspectos, que "dos fatos objeto de pronunciamento da Entidade e
audiência do Sr. Pedro Correia Dias restou injustificada, apenas, a ausência de processo licitatório para a
obra e reforma da Sede do Conselho Regional, realizadas mediante contrato assinado em dezembro de
1991", a 1 a SECEX propõe que o Tribunal delibere no seguinte sentido (fls. 276/277):
"I - seja determinado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 . Região CRECUDF que:
observe as disposições constantes do art. 2 ° . da Lei n° 8.666/93 quanto à obrigatoriedade de
processo licitatório nas aquisições de materiais e bens e contratação de serviços, restringindo os
casos de contratação com base em dispensa e inexigibilidade de licitação às hipóteses previstas nos
artigos 24 e 25 da mencionada Lei;
planeje suas compras de modo a evitar a realização de despesas que possam caracterizar
fracionamento com o objetivo de fugir do processo licitatório, tendo em vista o disposto no inciso II
do art. 24 da Lei n° 8.666/93;
observe, nos pagamentos das despesas, a sua regular liquidação com vistas à verificação do
direito adquirido pelo credor, evitando, assim, pagamentos em favor de pessoas não detentoras de
créditos junto à Entidade;
II - seja o presente processo juntado às contas consolidadas dos Conselhos Regionais de
Corretores de Imóveis, exercício de 1994 (TC-012.045/95-0), tendo em vista os reflexos das
impropriedades nele levantadas nas contas do Conselho Regional da 8 Região - CRECUDF.
III - seja dado conhecimento aos representantes da Decisão que vier a ser proferida nos
presentes autos, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem."
O Ministério Público manifestou-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica (fls.
6.
280/281).
É o relatório.
7.
VOTO
Ante os elementos que compõem os autos, entendo que a presente Representação deva ser
conhecida pelo Tribunal, com fundamento no art. 37A, VII, da Resolução TCU n. 77/96.
Quanto aos fatos denunciados, estou de acordo com o posicionamento adotado pela l a
SECEX, corroborado pelo Representante do Ministério Público.
É de se ressaltar que o atual Presidente do CRECl/DF, Sr. Luiz Carlos Attiê, um dos
subscritores da presente Representação (fls. 1/11), em resposta a Diligência deste Tribunal (fls. 268)
declarou que não restou comprovado o exercício pleno das funções de Tesoureiro por parte do Sr. Juvenal
Santos.
Conforme ressaltado na instrução, os valores depositados pelo Sr. Juvenal Santos em sua
conta particular foram restituídos com atualização monetária aos cofres da Entidade, consoante certificam
min-jam_443 jam_443 \iam \1998 \00987994.doc — 4d
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os documentos de fls. 465/467 do volume III. Houve, ainda, segundo informações do Conselho Federal
dos Corretores de Imóveis - COFECI, contratação de novo pessoal para a área financeira do CRECl/DF,
com a rescisão do contrato do Sr. Juvenal Santos, além de abertura de processos administrativos para
apuração das responsabilidades — cf. Relatório de Auditoria Complementar constante do Volume III.
O restante dos fatos denunciados que não foram devidamente justificados na audiência do
5.
Responsável, Sr. Pedro Correia Dias, dizem respeito em grande parte à inobservância de preceitos dos
estatutos de licitações e contratos — Decreto-lei n. 2.300/86 e Lei n. 8.666/93 — mostrando-se necessário,
conforme proposto, determinações tendentes a evitar que tais falhas voltem a ocorrer.
Nestas condições, acolho os pareceres e voto por que seja adotada a Decisão que ora submeto
à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 0 9 de dezembro de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo n° TC-009.879194-3
Representação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de Representação formulada por profissionais registrados no Conselho
Regional de Corretores de Imóveis da 8' Região-DF, contra o sr. Pedro Correia Dias, exPresidente dessa entidade.
Entre os diversos documentos que instruem os autos, destacam-se o relatório
elaborado pela empresa TREVISAN, Auditores e Consultores, que aponta falhas no sistema de
controle da entidade (fls. 164/79), e o Relatório Complementar dos Levantamentos ContábeisFinanceiros, abrangente dos exercícios de 1990 a 1994, de autoria da empresa D'STAKContabilidade, Assessoria e Auditoria Ltda (vol. III deste processo), cujas principais ocorrências
foram destacadas na instrução fls. 273/7 (item 14, letras "a" a "h").
Tendo em vista que os fatos ocorreram nos exercícios de 1990 a 1994, apresenta a
unidade técnica quadro demonstrativo da situação das respectivas contas, no qual se verifica que
a gestão do ex-Presidente Pedro Correia Dias no CRECl/DF estendeu-se de 15 de julho de 1991
a 17 de julho de 1994.
Promovidas diligências e a audiência do responsável, conclui a 1' SECEX que não
restou configurada a ocorrência de desvio de recursos, locupletação ou desfalque por parte do
gestor principal.
Desse modo, entende a unidade técnica que as impropriedades que remanescem não
tem o condão de modificar o mérito das contas de 1990, porque julgadas regulares com ressalva,
mas poderiam alterar o resultado das contas de 1991 e 1992, julgadas regulares com quitação
plena, a fim de considerá-las regulares com ressalva. Entretanto, opina contrariamente a essa
medida porque o custo não compensaria o resultado final.
Além disso, acrescenta a instrução, tais impropriedades, que se projetaram também
nos exercícios de 1993 e 1994, já estão sendo analisadas nas contas de 1993 e merecerão ser
oportunamente analisadas em conjunto com as contas do exercício de 1994, que se encontram na
6' SECEX aguardando instrução.
Em conclusão, a unidade técnica propõe determinações a serem feitas ao CRECl/DF,
a juntada dos autos às contas da entidade referentes ao exercício de 1994, e a comunicação aos
interessados (fls. 276/7).
II
De fato, verifica-se dos documentos juntados aos autos que as irregularidades que
ensejariam débito, especialmente aquela referente aos valores depositados em conta corrente
particular do ex-Secretário Executivo, bem como as falhas de natureza administrativa, foram
devidamente sanadas pelo Presidente que sucedeu o responsável denunciado.
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Quanto à reabertura das contas relativas aos exercícios de 1990 a 1992, o Ministério
Público perfilha a opinião de sua inconveniência e até impossibilidade, haja vista que as contas
de 1990 e de 1991 não admitem revisão, pois já decorridos mais de cinco anos da decisão
definitiva.
Ante o exposto, o Ministério Público nada tem que objetar à proposta uniforme da i a
SECEX, consignada às fls. 276/7.
Brasília-DF, 22 de Setembro de 1998.
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Processo TC n. 009.879/94-3 (c/ 4 volumes).
Classe de Assunto: VII - Representação contra atos praticados pelo Presidente do Conselho Regional
de Corretores de Imóveis da 8 ' Região - CRECUDF.
Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 a Região - CRECUDF.
Interessados: José Garcia Ribeiro, Luiz Carlos Attiê, Alberto Fernandes de Sousa, Gonçalo Martins de
Lima e Adalberto Barbosa de Lucena.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 1' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, com fulcro no art. 37A, VII, da Resolução TCU n. 77/96,
para determinar ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 ' Região - CRECl/DF a adoção das
seguintes medidas:
8.1.1 - observe as disposições constantes do art. 2° da Lei n° 8.666/93 quanto à obrigatoriedade de
processo licitatório nas aquisições de materiais e bens e contratação de serviços, restringindo os casos de
contratação com base em dispensa e inexigibilidade de licitação às hipóteses previstas nos artigos 24 e 25
da mencionada Lei;
8.1.2 - planeje suas compras de modo a evitar a realização de despesas que possam caracterizar
fracionamento, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93;
8.1.3 - observe, nos pagamentos das despesas, a sua regular liquidação com vistas à verificação do
direito adquirido pelo credor, evitando, assim, pagamentos em favor de pessoas não detentoras de créditos
junto à Entidade;
8.2 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos interessados
arrolados no item 4 supra e aos Presidentes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8' Região
- CRECl/DF e do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis - COFECI;
8.3 - juntar o presente processo às contas consolidadas dos Conselhos Regionais de Corretores de
Imóveis, exercício de 1994 (TC-012.045/95-0), tendo em vista os reflexos das ocorrências nele levantadas
nas contas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 Região - CRECl/DF.
Ata n° 49/98 Plenário.
-

a

Data da Sessão: 09/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da
Rocha.

Cl-63/4

HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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TC-300.147/98-8
Natureza: Representação.
Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Espírito
Santo - SUPES/IBAMA/ES.
Interessados: Jefferson Valente Muniz e Paulo César Marques de
Oliveira e Silva - Procuradores Autárquicos Federais
lotados na SUPES/IBAMA/ES.
EMENTA: Representação acerca de possíveis irregularidades na
aplicação da Lei n. 8.666/93. Conhecimento. Procedência. Fixação de
prazo com vistas ao exato cumprimento da lei. Determinações. Ciência
aos interessados, ao IBAMA/Sede e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral
da República. Encaminhamento dos autos à SECEX/ES.

RELATÓRIO

Trata-se da Representação formulada pelos Drs. Jefferson Valente Muniz e Paulo César
Marques de Oliveira e Silva, Procuradores Autárquicos Federais lotados na Superintendência Estadual do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Espírito Santo SUPES/IBAMA/ES, acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. José Carlos de Oliveira,
Titular da referida Superintendência, na condução do Leilão n. 002/98, objetivando a alienação de
eucaliptos existentes nas margens das rodovias BR-262-ES e BR-101-ES (fls. 01/02).
Acompanha a peça vestibular do feito, cópia da Ação Civil Pública Cautelar n. 98.0005327-1
2.
ajuizada pela Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo junto à 1' Vara da Seção Judiciária
daquela Unidade da Federação, que, após deferida, implicou a suspensão da extração das
supramencionadas árvores até ulterior deliberação do aludido Juízo, com vistas à produção antecipada de
prova pericial (fls. 03/14).
Diante das ocorrências suscitadas nos autos, determinei à SECEX/ES, mediante o despacho
3.
exarado às fls. 18, que realizasse inspeção na SUPES/IBAMA/ES, com o propósito de obter os elementos
necessários ao exame do presente processo.
Realizada a inspeção, a Equipe produziu o relatório de fls. 22/35, no qual são arroladas as
4.
seguintes irregularidades apuradas nos procedimentos pertinentes ao Leilão n. 002/98:
ausência de documento formal assinado entre o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, Órgão encarregado pela administração da área em que se encontram os eucaliptos, e o
IBAMA, em data anterior à realização do referido leilão (01/04/98), amparando e norteando os
procedimentos a serem adotados;
início dos trabalhos de derrubada e remoção das árvores em 26/05/98, antes da assinatura
do Convênio de Cooperação firmado entre a Superintendência do lBAMA no Espírito Santo e o 17 0
Distrito Rodoviário Federal/DNER (05/06/98), em desacordo com a Cláusula Terceira do respectivo
Termo;
inexistência de acompanhamento formal, por parte do DNER, na alienação de bens
constantes do seu patrimônio;
inconsistência da pesquisa de preços realizada pela SUPES/IBAMA/ES, uma vez que não
refletiu as diversas possibilidades comerciais da madeira de eucalipto, além de considerar, apenas, uma
única consulta para fixação do preço mínimo de arrematação;
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não-realização de avaliação prévia pela Comissão própria (art. 17, sgpeta
art. 53, § 1°, da Lei n. 8.666/93) do quantitativo de árvores de eucalipto, objeto do aludido certame
licitatório, porquanto o procedimento que serviu de base para determinar o volume de madeira a ser
leiloado (6.601 m 3 ) não especificou o método usado na quantificação dos eucaliptos, tampouco os
diversos tipos, diâmetros, alturas e idades das árvores existentes no local, informações de suma
importância para determinar sua melhor utilização (carvão vegetal, poste de madeira, estaca para cerca,
lenha, etc.), e, consequentemente, seu preço mínimo de arrematação (fls. 63/64). Outrossim, tal
procedimento apresentou-se divergente do Relatório de Vistoria elaborado, de maneira mais detalhada, por
técnicos do IBAMA, em data posterior à realização do Leilão n. 002/98 (fls. 66/68), no qual é apontado
um volume total de 7.973 m 3 de eucaliptos, ou seja, uma divergência a maior da ordem de 20%;
inexistência do texto integral do Edital, infringindo, assim, o disposto nos arts. 38, inciso I, e
40 da Lei n. 8.666/93;
ausência de pronunciamento da Procuradoria do IBAMA, caracterizando infração ao art.
38, parágrafo único, do aludido Normativo;
não-realização de uma ampla divulgação do leilão, em desobediência ao disposto no § 4° do
art. 53 da Lei atinente a Licitações e Contratos;
inexistência de Ata, em descumprimento ao art. 38, inciso V, da Lei n. 8.666/93;
não-observância da antecedência mínima de 15 dias entre a última publicação do resumo do
Edital e a realização do leilão, posto que ocorreram na mesma data (01/04/98), contrariando, dessa
maneira, o preconizado no art. 21, § 2°, inciso III, e § 3° da referida Norma Legal;
carência de amparo contratual para a realização da licitação pelo leiloeiro oficial, Sr.
Luciano Mendes da Rocha, tendo em vista que o Contrato n. 001/98, celebrado entre a
SUPES/IBAMA/ES e o referido leiloeiro (fls. 108/116), não contempla, em seu objeto (Cláusula
Primeira), a alienação de eucaliptos de propriedade do 17° DRF/DNER; e
m) omissão por parte da SUPES/IBAMA/ES, bem como do 17° DRF/DNER quanto à
ocorrência de corte e conseqüente retirada de árvores além do limite (12 metros de largura contados a
partir do fim do acostamento das rodovias BR 262 e 101 Sul) previamente estipulado nas Cláusulas
Primeira e Oitava do Termo de Compromisso firmado com o arrematante, Sr. Elpídio Caliman (fls.
117/119).
A Equipe de Inspeção informa, ainda, que o arrematante, Sr. Elpídio Caliman, inconformado
com o deferimento da Ação Cautelar (item 2 deste Relatório), requereu junto à Procuradoria da República
no Estado do Espírito Santo a autorização para prosseguir com o corte das árvores, sob a alegação de
sérios prejuízos (fls.54/55). Por conseguinte, aquele Órgão, na pessoa de seu Procurador Chefe, Dr. Elton
Ghersel, atendendo ao apelo do arrematante, firmou com este, em 19/06/98, Termo de Ajustamento de
Condutas, por intermédio do qual ficou autorizada a continuidade do trabalho de derrubada das árvores de
eucalipto de espécies diversas existentes na faixa marginal dos 12 metros ao longo das rodovias BR-262 e
BR-101 Sul, restringindo, entretanto, o corte ao trecho situado entre os quilômetros 28 (vinte e oito) e 56
(cinqüenta e seis) da BR-262. No ensejo, não foi consentida a remoção de qualquer produto florestal onde
ocorresse a derrubada (fls. 156/158).
Tendo em vista a existência do supramencionado Termo de Ajustamento, bem como que o
arrematante, em 07/07/98, solicitou e obteve do aludido Procurador da República autorização para
retirada de 300 m 3 de lenha e 300 m3 de toras, material resultante do abate de eucaliptos nos locais
estipulados (fls.159/160), e ponderando que, posteriormente, firmou-se Aditamento àquele Termo com o
fito de estender a autorização para o corte, alcançando os eucaliptos situados entre os quilômetros 56 e 70
da rodovia BR-262 (fls.161/163), a Equipe entende que "a decisão tomada pelo Procurador da República
está causando efeitos e provavelmente prejudicará a realização de perícia técnica, pois árvores já terão sido
abatidas e retiradas do local, provocando um esvaziamento da ação movida pelo próprio Ministério
Público Federal" (fls. 33).
Ademais, atentando para o fato de que os atos praticados pela SUPES/IBAMA/ES e pelo 17°
DRF/DNER afrontam princípios constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Carta Magna, bem assim
os ditames da Lei n. 8.666/93 e considerando a provável perda de receita ocorrida na alienação das árvores
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de eucalipto decorrente da superficial avaliação realizada para definição de seu quantitativo e do preço
mínimo de arrematação, a Equipe da SECEX/ES propõe, in verbis (fls. 33/35):
"a) com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c os artigos 45 da Lei n°
8.443/92 e 195 do Regimento Interno deste TCU, seja assinado prazo de 15 (quinze) dias para que a
Superintendência do IBAMA no Espírito Santo, adote as medidas necessárias à anulação do leilão n°
002/98, em virtude da infringência ao inciso I do art. 38 e art. 40, caput e seu § 1'; art. 17, caput,
inciso II e § 6°; parágrafo único do art. 38; § 4° do art. 53, e inciso III do art. 21; inciso V do art. 38 e
§ 2° do art. 53; inciso III e § 3 0 do art. 21, todos da Lei n° 8.666/93;
a.1) seja fixado idêntico prazo de 15 (quinze) dias para que a Superintendência do MAMA no
Espírito Santo informe ao Tribunal acerca das providências adotadas;
b) seja autorizado a esta Secretaria a audiência prévia do Sr. José Carlos de Oliveira,
Superintendente do IBAMA/ES, nos termos do disposto no art.43, II da Lei n° 8.443/92, para
apresentar razões de justificativa sobre as seguintes irregularidades :
inexistência de texto integral do Edital, infringindo o disposto no inciso I do art. 38 e art.
40, caput e seu § 1°,
ausência de avaliação prévia pela Comissão própria conforme previsto no art. 17, caput,
inciso II e § 6°, e § 1° do art. 53;
ausência de pronunciamento da Procuradoria do IBAMA em desobediência ao parágrafo
único do art. 38;
ausência de ampla divulgação do leilão conforme previsto no § 4 0 do art. 53, e inciso III
do art. 21;
ausência de Ata do Leilão n° 002/98 em descumprimento ao inciso V do art. 38 e § 2° do
art. 53;
inobservância da antecedência mínima de 15 dias entre a última publicação do Resumo do
Edital e a realização do Leilão, em infringência ao disposto no inciso III e § 3° do art. 21;
ausência de estabelecimento de preço mínimo com base em critérios técnicos e ampla
consulta, considerando a utilização comercial de derivados de madeira e conseqüente geração de
receita;
ausência de levantamento detalhado do quantitativo de árvores de eucalipto existente ao
longo das BRs 262 e 101-Sul, discriminando o diâmetro, a possível utilização, a idade das árvores,
etc.
ausência de amparo contratual para realização do leilão pelo leiloeiro oficial, haja vista o
objeto do contrato n° 001/98;
inexistência de providências po r parte da Direção do IBAMA, considerando as
irregularidades apontadas no Relatório ela borado em atendimento ao Mem° n° 019/98GS/IBAMA/SUPES/ES;
omissão do IBAMA quanto à retirada de árvores além do limite de 12 (doze) metros
previamente estabelecido;
c) seja autorizado a esta Secretaria a audiência prévia do Sr. Aristides Navarro de Carvalho
Filho, Chefe do 17° DRF/DNER, nos termos do disposto no art.43, II, da Lei n° 8.443/92, para
apresentar razões de justificativa sobre os seguintes pontos:
ausência de documento formal assinado entre o DNER e o IBAMA em data anterior à
realização do Leilão n° 002/98, amparando e norteando os procedimentos a serem adotados;
trabalhos de remoção das árvores iniciados em 26/05/98 antes da assinatura do Convênio
(05/06/98), em desacordo com a Cláusula Terceira daquele instrumento;
ausência de acompanhamento formal por parte do DNER na alienação de bens de seu
patrimônio;
omissão do DNER quanto à retirada de árvores além do limite de 12 (doze) metros
previamente estabelecido na Cláusula Oitava do Termo de Compromisso firmado com o arrematante;
d) seja encaminhado à Advocacia Geral da União no ES, cópia dos documentos de fls. 03 a 14
atinentes à Ação Civil Cautelar Pública n° 9855327-1, bem como do Termo de Ajuste de Condutas e
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do seu aditamento (fls. 156/158 e 161/163);
e) seja dado conhecimento aos interessados, Jefferson Valente Muniz e Paulo César Marques
de Oliveira e Silva, do inteiro teor da Decisão, Relatório e Voto que forem proferidos".
O Titular da SECEX/ES, por meio do Despacho de fls. 171/172, tece pertinentes
8.
considerações, as quais transcrevo parcialmente:
Já no tocante ao preço mínimo fixado para a venda das árvores em comento, são indicadas,
"4.
pela Equipe de Inspeção (fls. 23/26), pelo Sr. Diretor (fls. 169/170) e pelo Ministério Público Federal
(fl. 05), inconsistências, limitações e incorreções nos procedimentos adotados pelo IBAM.A/ES para a
sua definição. Com base no apurado, embora não se possa concluir pela subavaliação do preço
estabelecido, posto que para isso se faz necessária uma avaliação rigorosa, conforme preconizado no
subitem 2.1.2.2.1.1 de fl. 26, pode-se afirmar que há indícios de que tal subavaliação haja se
verificado, notadamente em função do subdimensionamento da quantidade de eucaliptos existentes,
revelado por avaliação realizada posteriormente (fls. 66/68), e do fato de não se haver considerado
outras possibilidades comerciais da madeira de eucalipto, como a venda de galhagem, por exemplo
(vide subitem 2.1.2.2.3, à fl. 24).
Face a esses indícios, e para que não pairem dúvidas quanto à ocorrência, ou não, de dano ao
erário, entendo que se deveria determinar à Direção Nacional do IBAMA a realização de avaliação
fundamentada e completa do volume, tipo e respectivo valor de mercado das árvores de eucalipto em
pauta, considerando-se todas as suas possíveis utilizações comerciais, sem prejuízo de se alertar a
referida Unidade, desde já, para a obrigatoriedade de instauração da competente tomada de contas
especial, a teor do disciplinado pelo art. 8° da Lei n° 8.443/92, no caso de a avaliação indicar um valor
superior ao preço de venda obtido no Leilão n° 002/98.
Cumpre também assinalar que, em razão do trabalho decorrente da necessidade de se examinar
os vários aspectos que envolveram a realização do referido Leilão e do entendimento de que os
achados encontrados exigiam a pronta atuação deste Tribunal, não foram analisados, na Inspeção
realizada, outros leilões promovidos pela Superintendência local do IBAMA, conforme solicitado no
expediente de fls. 01/02, podendo essa lacuna, no meu entender, ser suprida mediante a inclusão da
mencionada Unidade no próximo Plano de Auditorias.
Com essas considerações, e à vista dos demais pontos tratados no Relatório de fls. 22/35,
manifesto-me de acordo com o proposto às fls. 33/35, subitem 6.4, alíneas "a" a "e", e, ainda, por
que:
7.1- se determine à Direção Nacional do IBAMA que adote as providências necessárias, no
prazo de 15 (quinze) dias, visando à designação de Comissão para proceder avaliação fundamentada e
completa do volume, tipo e respectivo valor de mercado, abrangendo todas as suas possíveis
utilizações comerciais, das árvores de eucalipto localizadas ao longo das BRs 101-Sul e 262, nos
trechos compreendidos entre o Município de Viana/ES e a divisa com os Estados do Rio de Janeiro e
Minas Gerais, respectivamente, numa faixa de 12 (doze) metros de largura de cada lado das BRs,
encaminhando-se-lhe cópia da Decisão, Relatório e Voto que vierem a ser proferidos;
7.2 - se alerte a Unidade indicada no item precedente para a obrigatoriedade de instauração da
competente tomada de contas especial, a teor do disciplinado pelo art. 8° da Lei n° 8.443/92, no caso
de a avaliação indicar um valor superior ao preço de venda obtido no Leilão n° 002/98;
7.3 - se determine a inclusão da Superintendência Estadual do IBAMA no Espírito Santo no
próximo Plano de Auditorias".
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Jatir Batista da Cunha, manifesta-se de
9.
acordo com a proposição alvitrada pela Unidade Técnica (fls. 174).
Por intermédio do despacho de fls. 190, foram juntados aos autos o laudo pericial (fls.
10.
177/189) oriundo da Ação Civil Pública Cautelar n. 98.0005327-1, no qual o perito judicial menciona a
existência de 13.449 m 3 (treze mil, quatrocentos e quarenta e nove metros cúbicos) de madeira de
eucalipto para serraria e de 7.054 st (sete mil e cinqüenta e quatro estéreos) de lenha, fora o que já foi
efetivamente derrubado pelo arrematante (aproximadamente 3.000 m 3 de madeira e 1.500 st de lenha).
Outrossim, o aludido perito afirma, em suas conclusões, que o valor médio da madeira de
11.
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eucalipto (em pé no campo) para serraria é de R$ 32,00/m 3 e o da lenha, R$ 5,00/st.
É o relatório.
12.
VOTO
Preliminarmente, vale salientar que o art. 19, caput, da Resolução TCU n. 036/95, a qual
dispõe sobre o exercício da ampla defesa no âmbito desta Corte de Contas, ao tratar das medidas
cautelares, assevera, verbo ad verbum:
"Art. 19. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, mediante decisão preliminar,
com indicação expressa dos dispositivos a serem observados, assinará prazo de quinze dias para que o
responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei".
No caso de ato administrativo, o inciso III do § 10 do mesmo dispositivo legal estabelece a
aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei n. 8.443/92 ao responsável que não atender a
decisão Tribunal.
De mais a mais, impende ressaltar que não se pode descurar dos procedimentos impostos pela
Lei n. 8.666/93, nos termos do art. 49, que assim dispõe:
"Art. 49 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado" (grifei).
Dessa forma, levando-se em conta que restaram apuradas nos autos diversas irregularidades
praticadas pelo Sr. José Carlos de Oliveira, Superintendente da SUPES/IBAMA/ES, na condução do
Leilão n. 002/98, em flagrante infringência a uma série de dispositivos da Lei atinentes a Licitações e
Contratos, considero pertinente a proposição alvitrada pela Unidade Técnica no sentido de, como medida
cautelar, assinar-se prazo para que o referido responsável adote as providências necessárias à anulação do
supramencionado certame licitatório, uma vez caracterizada sua ilegalidade.
Atentando para o preconizado no art. 43, inciso II e parágrafo único, da Lei Orgânica deste
Tribunal, concordo com a proposta da SECEX/ES alusiva à realização de audiência do Chefe do 17°
DRF/DNER e do Titular da Superintendência do IBAMA/ES, a fim de apresentarem razões de justificativa
acerca das irregularidades apontadas no item 4 do Relatório que precede este Voto, assegurando-se, assim,
as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
• 6. Compulsando as peças que compõem o presente processo, verifico que, nada obstante o
deferimento da Ação Civil Pública Cautelar pela 1' Vara da Seção Judiciária do Espírito Santo no sentido
de suspender o corte dos eucaliptos até ulterior deliberação daquele Juízo e de determinar a produção
antecipada de prova pericial, o abate de tais árvores continua ocorrendo em determinados trechos
marginais da rodovia BR 262, com arrimo no Termo de Ajustamento de Condutas e seu aditamento
celebrados entre o Procurador da República/ES e o arrematante. Destarte, em vez de, conforme sugerido
nos pareceres, encaminhar-se à Advocacia Geral da União/ES cópia da documentação especificada no item
7, alínea d, do Relatório precedente, entendo que melhor será dar ciência da Decisão que vier a ser
proferida, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da
República.
De consignar, ainda, que, devido aos indícios levantados nestes autos pela Equipe de Inspeção
7.
e pelo Ministério Público Federal, no respeitante à subestimativa pela SUPES/IBAMA/ES do quantitativo
de árvores de eucalipto, objeto do Leilão n. 002/98, bem como do respectivo preço mínimo de
arrematação, assiste razão à SECEX/ES quando entende indispensável determinar ao IBAMA/Sede que
promova uma avaliação circunstanciada das referidas árvores, nos moldes propostos pelo Sr. Secretário de
Controle Externo, sem prejuízo de alertar a aludida Autarquia, ante o disposto no art. 8° da Lei n.
8.443/92, a respeito da obrigatoriedade de instauração da competente tomada de contas especial, caso se
configure a prática de ato de gestão antieconômico de que resulte dano ao Erário.
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Por fim, quanto à proposta de inclusão da SUPES/MAMA/ES em futuro Plano de Auditoria,
8.
tenho para mim que melhor será decidir sobre essa questão em fase processual posterior.
Ante o expendido e considerando que o laudo pericial juntado à presente Representação,
estando os autos já em meu Gabinete, corrobora as conclusões exaradas pela Unidade Técnica e pelo
Ministério Público, acolho, com as ressalvas supra, os pareceres e voto por que seja adotada a decisão
que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 09 de dezembro de 1998.

•

JOSÉ TONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 300.147/98-8.
Classe de Assunto: VII - Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação da Lei n.
8.666/93.
Entidade: Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis no Espírito Santo - SUPES/IBAMAJES.
Interessados: Jefferson Valente Muniz e Paulo César Marques de Oliveira e Silva - Procuradores
Autárquicos Federais.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/ES.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação formulada pelos Drs. Jefferson Valente Muniz e Paulo
César Marques de Oliveira e Silva, Procuradores Autárquicos Federais lotados na SUPES/IBAMA/ES,
para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2 - com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n. 8.443/92,
c/c o art. 195 do Regimento Interno/TCU, assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para
que o Sr. Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
no Espírito Santo adote as medidas necessárias com vistas ao exato cumprimento da lei - consistentes na
anulação do Leilão n. 002/98 e dos atos dele decorrentes - e encaminhe a este Tribunal cópia dos atos
administrativos que as consubstanciam, sob pena de aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da
Lei n. 8.443/92, em virtude da infringência aos arts. 17, caput, inciso II e § 6'; 21, § 2°, inciso III; 38,
incisos IeV e parágrafo único; 40 e 53, §§ 1° e 4°, todos da Lei n. 8.666/93;
8.3 - determinar à SECEX/ES que:
8.3.1 - promova a audiência do Sr. José Carlos de Oliveira, Superintendente do IBAMA no Estado do
Espírito Santo, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 194, inciso III, do Regimento
Intemo/TCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões de justificativa sobre as seguintes
irregularidades praticadas nos procedimentos pertinentes ao Leilão n. 002/98:
inexistência do texto integral do Edital, infringindo o disposto nos arts. 38, inciso I, e 40 da Lei n.
8.666/93;
não-realização de avaliação prévia pela Comissão própria (art. 17, caput, inciso II e § 6° e art. 53,
§ 1°, da Lei n. 8.666/93) do quantitativo de árvores de eucalipto, objeto do aludido certame licitatório,
porquanto o procedimento que serviu de base para determinar o volume de madeira a ser leiloado (6.601
m3 ) não especificou o método usado na quantificação dos eucaliptos, tampouco os diversos tipos,
diâmetros, alturas e idades das árvores existentes no local, informações de importância vital para
determinar sua melhor utilização (carvão vegetal, poste de madeira, estaca para cerca, lenha, etc.) e,
consequentemente, seu preço mínimo de arrematação;
ausência de estabelecimento do preço mínimo para alienação dos eucaliptos, objeto do leilão, com
base em critérios técnicos e ampla consulta, além de não levar em conta a utilização comercial de
derivados de madeira e conseqüente geração de receita;
ausência de pronunciamento da Procuradoria do IBAMA, caracterizando infração ao art. 38,
parágrafo único, do aludido Normativo;
não-realização de uma ampla divulgação do leilão, em desobediência ao previsto no § 4° do art. 53
da Lei atinente a Licitações e Contratos;
inexistência de Ata, em descumprimento ao inciso V do art. 38 da Lei n. 8.666/93;
inobservância da antecedência Mínima de 15 dias entre a última publicação do resumo do Edital e
a realização do leilão, uma vez que ocorreram na mesma data (01/04/98), contrariando o disposto no art.
21, § 2°, inciso III, e § 3° da referida Lei;
carência de amparo contratual para realização da licitação pelo leiloeiro oficial, Sr. Luciano
Mendes da Rocha, tendo em vista que o Contrato n° 001/98, celebrado entre a SUPES/IBAMA/ES e o
referido leiloeiro, não contempla, em seu objeto (Cláusula Primeira), a alienação de eucaliptos de
propriedade do 17° DRF/DNER;
omissão por parte da SUPES/IBAMA/ES quanto à ocorrência de corte e conseqüente retirada de
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árvores além do limite (12 metros de largura contados a partir do fim do acosta cehto das rodovias BR
262 e 101 Sul) previamente estipulado nas Cláusulas Primeira e Oitava do Termo de Compromisso
firmado com o arrematante, Sr. Elpídio Caliman; e
j) inexistência de providências por parte da SUPES/IBAMA/ES, considerando as irregularidades
apontadas no Relatório elaborado em atendimento ao Mem° n° 019/98-GS;
8.3.2 - promova a audiência do Sr. Aristides Navarro de Carvalho Filho, Chefe do 17° DRF/DNER,
com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 194, inciso III, do Regimento
Interno/TCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar razões de justificativa acerca das
irregularidades praticadas nos procedimentos alusivos ao Leilão n. 002/98, a seguir enumeradas:
ausência de documento formal assinado entre o 17 0 DRF/DNER e a SUPES/IBAMA/ES, em data
anterior à realização do supramencionado certame licitatório, amparando e norteando os procedimentos a
serem adotados;
início dos trabalhos de derrubada e remoção das árvores em 26/05/98, antes da assinatura do
Convênio de Cooperação firmado entre a SUPES/IBAMA/ES e o 17° DRF/DNER (05/06/98), em
desacordo com a Cláusula Terceira do respectivo Termo;
inexistência de acompanhamento formal, por parte do 17 0 DRF/DNER, na alienação de bens de
seu patrimônio; e
omissão do 17° DRF/DNER quanto à ocorrência de corte e conseqüente retirada de árvores além
do limite (12 metros de largura contados a partir do fim do acostamento das rodovias BR 262 e 101 Sul)
previamente estipulado nas Cláusulas Primeira e Oitava do Termo de Compromisso firmado com o
arrematante, Sr. Elpídio Caliman;
8.4 - determinar ao IBAMA/Sede que adote as providências necessárias, no prazo de 15 (quinze)
dias, visando à designação de Comissão para proceder a avaliação fundamentada e completa do volume,
tipo e respectivo valor de mercado, abrangendo todas as suas possíveis utilizações comerciais, das árvores
de eucalipto localizadas ao longo das Rodovias BR-101-Sul e BR-262, nos trechos compreendidos entre o
Município de Viana/ES e a divisa com os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente,
numa faixa de 12 (doze) metros de largura de cada lado das aludidas rodovias (objeto do Leilão n. 002/98
realizado pela SUPES/IBAMA/ES);
8.5 - alertar a Entidade indicada no item precedente, ante o disposto no art. 8° da Lei n. 8.443/92, a
respeito da obrigatoriedade de instauração da competente tomada de contas especial, caso se configure,
com os resultados obtidos pela supramencionada avaliação, a prática de ato de gestão antieconômico de
que resulte dano ao Erário;
8.6 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos signatários
da presente Representação, à Presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República;
8.7 - remeter este processo à SECEX/ES, para que acompanhe o cumprimento do disposto nos
subitens 8.2, 8.4 e 8.5 supra, bem como adote as providências a seu cargo alusivas ao tópico 8.3 acima.
Ata n° 49/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 09/12/1998 - Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln
Magalhães da Rocha.
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HOMERO DOS SANTOS
Presidente

JOSÉ AN ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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RELATOR

UNIDADE
TÉCNICA

001.191/98-5

Min. APG

2 SECEX

864

043/046

1' SECEX-SAUDI

872

414/503

003.575/97-7 Min.-Subst. LMR

ACÓRDÃO DECISÃO

PÁG.

SECEXs: RJ, RS, PE, ES e RN
003.868/98-2

Min. MVRV

9' SECEX

867

064/104

004.167/97-0

Min. CAAS

8' SECEX

874

630/632

005.751/98-5

Min. APG

1' SECEX

865

047/059

009.416/93-5

Min. VC

SECEX-MS

878

648/650 .

009.468/97-8

Min. VC

10a SECEX

024/034

184

009.879/94-3 Min.-Subst. JABM

ia SECEX

879

651/656

009.891/97-8 Min.-Subst. JABM

r SECEX

863

035/042

011.719/96-6

Min. VC

SECEX-AM

866

060/063

015.373/97-5

Min. HGS

SECEX-SP

876

638/641

016.921/96-8

Min. HGS

10a SECEX

862

017/023

200.088/97-1

Min.-Subst. LMR

SECEX-AL

870

272/354

225.176/97-1

Min.-Subst. LMR

1' SECEX e SECEXs: PR, AM,
MA, MT e RO

871

355/413

250.104/97-0 Min.-Subst. LMR

SECEX-AL

870

272/354

300.079/97-4 Min.-Subst. LMR

SAUDI, ia SECEX,

872

414/503

880

657/664

SECEXs: RJ, RS, PE, ES e RN
300.147/98-8 Min.-Subst. JABM
349.060/92-4

Min. APG

350.207/97-6 Min.-Subst. LMR

SECEX-ES
SECEX-TO
I' SECEX

013/016

183
871

355/413
.

SECEXs: PR, AM, MA, MT e
RO
Min-Subst. LMR

SECEX-SC

873

504/529

425.057/97-6 Min.-Subst. LMR

1' SECEX

871

355/413

SECEX-AL

870

272/354

ia SECEX

872

414/503

873

504/529

375.273/97-2

SECEXs: PR, AM, MA, MT e
RO
476.214/97-1

Min.-Subst. LMR

500.138/97-4 Min.-Subst. LMR

■

SAUDI-SECEXs: RJ, RS, PE,
ES e RN
525.131/97-3 Min.-Subst. LMR

SECEX-SC
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550.081/97-6 Min.-Subst. LMR
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871

355/413

SECEX-AL

870

272/354

1' SECEX, SAUDI

872

414/503

872

414/503

SECEX-SC

877

642/647

SECEX-SC

873

504/529

1' SECEX
SECEXs: PR, AM, MA, MT e
RO

575.121/97-1

Min.-Subst. LMR

600.089/97-5 Min.-Subst. LMR

SECEXs: RJ, RS, PE, ES e RN
625.126/97-1

Min.-Subst. LMR

1' SECEX, SAUDI
SECEXs: RJ, RS, PE, ES e RN

650.049/98-5

Min. HGS

650.138/97-0 Min.-Subst. LMR
650.259/97-1

Min. HGS

SECEX-SC

869

253/271

650.347/96-0

Min. HGS

SECEX-SC

875

633/637

675.113/97-0 Min.-Subst. LMR

SECEX-SC

873

504/529

700.199/97-7 Min.-Subst. LMR

SECEX-SC

873

504/529

750.113/97-9 Min.-Subst. LMR

1 SECEX e

871

355/413

SECEX-AL

870

272/354

3' SECEX

868

105/252

SECEXs: PR, AM, MA, MT e
RO
825.055/97-0 Min.-Subst. LMR
929.660/98-6

Min. MVRV

