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Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da SFC/CGU quanto 

ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a seguir, 

opinião conclusiva, de natureza gerencial, sobre os principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de 

controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, cuja certificação foi pela 

regularidade. 

 

2.  Em 2010, destaca-se como resultados das políticas públicas executadas por 

intermédio das ações finalísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior - MDIC, conforme exposto no Relatório de Gestão, o fomento ao desenvolvimento das 

micro e pequenas empresas e o fortalecimento da competitividade das cadeias produtivas para 

implementação do Sistema de Gestão do Conhecimento em Arranjo Produtivo Local (APL) – 

Observatório Brasileiro.  

 

3. Durante os trabalhos de auditoria, em que pese não ter havido impacto na 

execução das políticas públicas a cargo da Unidade, foram identificadas questões que mereceram 

recomendações de caráter estruturante, como por exemplo: ausência de indicadores para as 

ações/programas administrativos; inexistência de planejamento estratégico de tecnologia da 

informação (TI); falta de documento formal sobre política de segurança da informação; 

fiscalização e acompanhamento insuficientes quanto a verificação da aplicação dos recursos 

repassados por meio de convênios. 

 

4.  As questões apontadas decorreram de falta de planejamento na elaboração de 

indicadores relacionados às atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria-Executiva; 

fragilidade nos controles internos referentes à área de tecnologia da informação; carência de 

pessoal especializado no setor responsável pela fiscalização e necessidade de melhorias nos 
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controles relativos ao planejamento e a realização das fiscalizações. Dessa forma, foram 

realizadas recomendações de caráter estruturante, no sentido de se adotar medidas corretivas e 

preventivas com a finalidade de se mitigar os riscos existentes.  

 

5.  As recomendações efetuadas pela CGU, durante 2010, foram acompanhadas via 

plano de Providências e se encontram com as devidas justificativas, demonstrando que a Unidade 

vem buscando atendê-las dentro do prazo acordado; no entanto, ainda carece de implementação 

as recomendações relacionadas a morosidade na análise de prestações de contas de convênios. 

 

6.  Quanto aos controles internos, levando em consideração o escopo definido, estes 

se mostraram insatisfatórios quanto ao ambiente de controle nas áreas de recursos humanos, 

convênios e gestão da tecnologia da informação. Nesse sentido, foi recomendado à Unidade que 

adote medidas estruturantes e preventivas com vistas a mitigar os riscos. 

 

7.  Dentre as práticas administrativas que tenham resultado em impactos positivos 

sobre as operações da Unidade, destaca-se as rotinas e procedimentos implementados para que o 

convenente apresente, tempestivamente, as prestações de contas referentes às transferências 

voluntárias. 

 

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

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

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

no Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de 

Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da 

Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

 

                       Brasília,   25 de julho de 2011 

 

 

 

Diretora de Auditoria da Área Econômica 


