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Senhor Chefe. 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.O 160981, e 
consoante o estabelecido nas normas IN/TCU n.O 47/2004, DN/TCU n.O 62/2004 e 
NE/CGU/PR N.O 004/2004, apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames 
realizados sobre os atos e conseqüentes fatos de gestão, praticados no período de 
1/1/2004 a 31/12/2004 sob a responsabilidade dos dirigentes da Entidade em 
referência, arrolados no processo supracitado. 

I- ESCOPO DO TRABALHO 

2. Os trabalhos foram realizados na Sede da Comissão de Valores Mobiliários, no Rio 
de Janeiro, no período de 24/01/2005 a 11/02/2005, em estrita observância às normas 
de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir 
opinião avaliando a gestão dos responsáveis tratados neste processo, do exercício 
anteriormente aludido. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados 
por amostragem, conforme descrito no item a seguir, sobre as áreas da Unidade 
Gestora auditada, quais sejam: 

CONTROLES DA GESTÃO 
GESTÃO ORCAMENTÁRIA 
GESTÃO FINANCEIRA 
GESTÃO PATRIMONIAL 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVICOS 
GESTÃO OPERACIONAL 

3. Os trabalhos de auditoria foram realizados por amostragem, sendo que a 
seleção de itens auditados observou os seguintes critérios relevantes, em cada área 
de atuação: 



Na área de Controle da Gestão, foi verificada a existência de relatórios e/ou 
diligências por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Secretaria Federal 
de Controle Interno (SFC) e o atendimento por parte da Entidade das 
determinações/recomendações porventura existentes. Foi verificada, também, a 
atuação da Auditoria Interna da Entidade; 

Na área de Gestão Orçamentária foi verificada a previsão e realização da receita, 
bem como a fixação e execução da despesa. 

Na área da Gestão Financeira, foram verificados os registros contábeis da Dívida 
Ativa, consignações em pagamento e os lançamentos contábeis referentes ao contrato 
de empréstimo externo realizado com o BIRD. 

Na área de Gestão Patrimonial foram checados os inventários de bens móveis e 
almoxarifado e a regularização dos bens sujeitos a registros oficiais. 

Na área de Gestão de Recursos Humanos, foram analisados os processos de cessão e 
requisição de funcionários, os processos de concessão de diárias e também a 
admissão de servidores por concurso publico. 

Na área de Suprimentos de Bens e Serviços, foi verificada a legalidade de 5 
processos licitatórios, 1 dispensa de licitação, 7 processos de pagamentos 
efetuados, a execução física dos serviços contratados e bens adquiridos; 

Na área de Gestão Operacional, foram checados os indicadores de gestão da,Entidade. 

11- RESULTADO DOS EXAMES 

4.1 SUBÁREA: CONTROLES EXTERNOS 

4.1.1 ASSUNTO: ATUAÇÃO DO TCU/SECEX 

Verificamos que a Unidade de Pessoal da CVM apresentou declaração formal atestando 
que os dirigentes da Entidade apresentaram as Declarações de Bens e Rendas, 
exercício 2004, ano-calendário 2003. 

O Acórdão n.O 1.486/2004 - TCU - 2'Câmara, de 27.08.2004, determinou a suspensão da 
Vantagem Pessoal decorrente do Voto CMN 203/1991, bem como o desconto das parcelas 
recebidas indevidamente a partir de julho de 2002. 

Constatamos que a referida vantagem pessoal foi suspensa e que o desconto das 
parcelas recebidas indevidamente não foi realizado, tendo em vista o disposto no 
Acórdão n.O 2.526/2004 - TCU - 2' Câmara, de 20.12.2004, que reformou a decisão 
anterior. 

No mais, a atuacão do TCU se consubstanciou na realizacão de diliaências onde foram 
solicitádas pro~idências pontuais ou informações que' foram prontamente atendida 
pela Entidade. 



4.1.2 ASSUNTO: ATUACÃO DAS UNIDADES DA SFC 

Com relação às recomendações constantes no Relatório de Auditoria n.Ol39.733, 
relativo a Prestação de Contas de 2003, constatamos o que se segue: 

- item 4.1.2.1: trata-se da reavaliação dos procedimentos adotados pela CVM acerca 
da compatibilidade da previsão da receita orçamentária com a sua receita própria. 

Verificamos que ainda existe divergência entre a receita prevista pela SOF e a 
Receita própria realizada pela CVM. 

Considerando que ainda não foi apresentada pela SOF uma posição quanto à elaboração 
da previsão da receita compatível com a receita própria da CVM, por ocasião da 
elaboração da proposta orçamentária, bem como, tendo em vista a impossibilidade de 
ser efetuada a regularização pela própria CVM, em virtude de restrição do SIAFI, 
entendemos que a citada distorção irá perdurar até que a SOF tome as providências 
que o caso requer. 

- item 5.1.1.1: trata-se de constatação de que a CVM não possui um Plano 
Estratégico Institucional onde estejam definidos Missão, Diretrizes Estratégicas, 
Objetivos Institucionais, Indicadores, bem como os Projetos e Processos 
Operacionais em curso nos diversos setores da Instituição, na busca de resultados a 
serem perseguidos a médio/longo prazo. 

Constatamos que a elaboração de um Plano Estratégico Institucional se encontra em 
andamento, nos tendo sido fornecida uma minuta do mesmo. 

- item 5.1.1.2: trata-se de constatações de auditoria relativas à atuação da CVM no 
âmbito da Lei 9.613 de 03.03.1998, que trata do crime de "lavagem de dinheiro". Foi 
recomendado que a CVM institua informações gerenciais consolidadas acerca de sua 
atuação no âmbito da IN 301, bem como implante o formulário padrão a ser preenchido 
pelas entidades informantes. 

Apesar de solicitado, a Entidade não prestou informações com relação a este 
assunto. 

- item 7.1.1.1: trata-se de deficiência nos controles contábeis da Dívida Ativa 
inscrita, paga ou cancelada pela Procuradoria da CVM, tendo sido recomendado que a 
Procuradoria proceda ao envio sistemático dos relatórios mensais extraídos do 
Sistema P.J.U. da Dívida Ativa para a Gerência de Orçamento e Finanças (GAF), para 
os devidos registros no SIAFI. 

Verificamos, através dos registros contábeis efetuados no Sistema (SIAFI) na conta 
122110000-Dívida Ativa no exercício de 2004, que a Unidade Gestora efetuou as 
regularizações necessárias para atualização dos registros da inscrição, baixa ou 
cancelamento da Dívida Ativa, tendo como base relatórios gerenciais produzidos pela 
Procuradoria Jurídica da Entidade. 
Ao analisarmos os montantes envolvidos, constatamos uma expressiva majoração nos 
mesmos; posto que o saldo da Dívida Inscrita em 31.12.2003 que era R$ 8.777.261,30, 
em 31.12.2004 totalizou o montante de R$ 279.977.966,lO. Tendo em vista os acertos 
efetuados, verifica-se que a CVM regularizou a situação através da implantação de 
controles internos adequados. 

- item 7.2.1.2 : trata-se de def iciência nos controles das consignações descontadas 
dos servidores em favor da empresa Sul América Seguros. Foi recomendada à Unidade 
Gestora que procedesse aos acertos nos controles adotados e regularizasse o saldo 
da conta contábil no SIAFI. 
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Verificamos que no exercício de 2004 foram implementados os necessários 
procedimentos que culminaram com a atualização dos controles e o ajuste do saldo da 
conta 211150000-Plano de Previdência e Assistência Médica, em janeiro de 2005. 

- item 8.1.1.1: trata-se de diferença apurada no inventário de 2003, relativa à 
1.153 itens dos bens móveis da Entidade, totalizando R$438.181,55, não encontrados 
por ocasião da verificação física efetuada. 

Atualmente restam ser localizados 920 itens, totalizando R$346.512,90. Instada a se 
manifestar, a Entidade esclareceu que a admissão dos 93 novos funcionários impediu 
a localização dos bens, tendo em vista as mudanças necessárias para as acomodações 
dos recém admitidos. Apresentou também como previsão a realização de um inventário 
geral no 2Q trimestre de 2005, quando esperam já ter uma posição definitiva dos 
bens ainda não localizados. 

POSICIONAMENTO DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Verificamos que excetuando o item 5 .l. 1.2, a Entidade vem tomando providências no 
sentido de atender as recomendações proferidas por esta equipe de auditoria. Com 
relação ao item 8.1.1.1, a justificativa da Entidade é plausível, sendo que as 
medidas saneadoras adotadas serão objeto de verificação nas próximas auditorias. 

4.2 SUBÁREA: CONTROLES INTERNOS 

4.2.1 ASSUNTO: ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

Ao analisarmos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAAAI do 
exercício de 2004 e os relatórios de auditoria produzidos no ano em questão, 
consideramos relevante destacar: 

I- O RAAAI/2004 foi formalizado em conformidade com o disposto no art. 11 da 
IN/CGU-PR n.O 02, de 24.12.2002. 

11- Quando da elaboração do PAAAI/2004, foi prevista a posse de novos servidores da 
CVM no mês de março. Contudo, os candidatos aprovados no concurso de 2003 somente 
tomaram posse em janeiro de 2005, o que acabou por inviabilizar as seguintes 
atividades previstas para o ano de 2004: 

- 
- Na linha de ação de Auditoria Operacional: 

Auditoria na Superintendência de Informática - SSI. 
Auditoria na Gerência de Recursos Humanos - GAH. 

- Na linha de ação da Auditoria de Gestão não foi realizado o teste 
piloto de implementação de procedimentos de auditoria elaborados em 2003. 

- Na linha de ação de Estrutura Interna e Capacitação, por motivos 
claros, não foi realizado o programa de integração de novos servidores. 

111- No decorrer do exercício foram realizadas 4 auditorias nas áreas de Gestão 
Financeira, com foco nos pagamentos a fornecedores, e de Gestão de Suprimentos de 
Bens e Serviços, abordando auditagem dos processos licitatórios, almoxarifado e 
patrimônio. Nas auditagens referentes a processos de compra e pagamentos, foram 
feitas 44 verificações, que corresponderam a 34 processos licitatórios. O montante 
auditado foi da ordem de R$ 5.356.000.00. o m e  perfaz cerca de 57% do total de . . - 
pagamentos a fornecedores em 2004. 



A Auditoria Interna concluiu, tendo em vista as verificações realizadas na Gerência 
de Compras e Serviços Gerais - GAG e na Gerência de Orçamento e Finanças - GAF, que 
não foram observados fatos ou indícios que pudessem comprometer a atuação destes 
componentes organizacionais. 

IV- Em 17.06.2004, foi emitido o ~elatório de Auditoria n.O I-02-/2004, resultante 
das análises realizadas nos processos de cobrança da taxa de fiscalização e de 
multa cominatória e os correspondentes registros existentes nos sistemas 
informatizados de controle. 

O objetivo principal do trabalho foi a conferência da conformidade das informações 
existentes nos processos com as existentes no Sistema de Acompanhamento de 
Processos - SAD, Sistema de Taxa de Fiscalização - STAX, Sistema de Controle de 
Multas - SCMUL e no Sistema da Dívida Ativa - PJU-DÍVIDAT utilizados pela GAC e 
GJU-3. 

Dentre os 12.400 processos em estágio de cobrança administrativo-fiscal cadastrados 
no SAP, foram selecionados aleatoriamente 24 processos registrados no sistema como 
localizados na GAC e mais 38 processos localizados na GJU-3. 

Em decorrência das verificações realizadas, foram constatadas inconsistências que 
se revelaram similares em ambos os setores organizacionais, dentre as quais 
destacamos: 

"- falha na correspondência entre o registro de processos no sistema SAP e a 
localização física dos mesmos, o que ocasionou relativa dificuldade' para sua 
localização; 
- os documentos constantes dos processos não permitiram a verificação completa do 
andamento da cobrança, que originou a abertura do processo, nem da conclusão (se foi 
efetivamente pago ou que providência foi tomada); 
- a Norma de Gerenciamento de Processos não é atendida. Os registros dos processos 
verificados não evidenciaram a utilização adequada do sistema SAP como instrumento 
institucional; 
- falta de procedimentos documentados e consistentes quanto As atividades realizadas e 
respectivos registros, que, em determinados casos, ficam na "memória" das pessoas ou em 
controles paralelos como planilhas ou documentos separados dos processos 
administrativos; 
- o sistema PJU-DIVIDAT não apresenta estabilidade e seus registros não apresentam a 
segurança necessária aos processos de inscrição na Dívida Ativa; 
- os sistemas SCTAX e SCMUL não têm estabilidade e não apresentam a segurança 
necessária ao processo de arrecadação da CVM, cabendo ressaltar que os próprios 
servidores que utilizam tais sistemas não confiam nos mesmos; 
- durante as verificações, mostrou-se trabalhoso rastrear o relacionamento entre 
processos CVM (sistema SAP) com os registros nos sistemas STAX e SCMUL, ocorrendo que o 
número do processo não aparece em diversas telas de consulta. Esta falta de vínculo dos 
procedimentos administrativos prejudica uma trilha de controle interno da própria GAC e 
de auditoria." 

Por fim, a auditoria interna ressaltou que a partir do conhecimento dos fatos, as 
áreas envolvidas iniciaram uma série de providências para a regularização das 
deficiências constatadas, e que no próximo ano será realizada uma nova auditoria 
visando a avaliar os resultados práticos de tais providências. 

Ao analisarmos as providências adotadas pelos setores envolvidos, notadamente a 
Gerência de Arrecadação - GAC, Subprocuradoria ~urídica -3 - GJU-3 e a Gerência de 
Sistemas - GSI, verificamos através de análise documental que estão sendo 
desenvolvidas ações no sentido de sanar as deficiências apontadas pela Auditoria 
Interna. Observamos, também, que no PAAAI/2005 consta a previsão de se realizar 
auditoria específica no sentido de avaliar o impacto das medidas corretiv 
adotadas . 



V- Em novembro de 2004, foi emitido o Relatório de Auditoria intitulado " Revisão 
de Recomendações de Comissões de Sindicância n.O III.01/2004" tendo como escopo a 
verificação do atendimento às recomendações das Comissões de Sindicância designadas 
pelas Portarias CVM/PTE/n.Os 033/03, 057/03, 072/03, 099/03, 016/04 e 028/04. 

Ao analisarmos o objeto das sindicâncias instauradas, verificamos que em sua ampla 
maioria se trata de assuntos relacionados com a segurança de informações 
institucionais, notadamente em decorrência do vazamento de informações de 
inquéritos e extravio de processos. 

De fato, as Comissões de Sindicância ao concluírem seus relatórios apontam 
fragilidades com relação a segurança das informações na CVM, tendo proferido uma 
série de recomendações no sentido de se aprimorar os controles internos nesta área. 

Em virtude de tais recomendações a CVM estabeleceu contato com a Agência Brasileira 
de Informação - ABIN, que resultou no início de um trabalho voltado para a 
segurança das informações na CVM. Neste trabalho, a ABIN realizou um diagnóstico 
preliminar em dezembro de 2003, sobre a definição do escopo do sistema de proteção 
da CVM. Em setembro de 2004, foi dada continuidade a esse trabalho através de um 
diagnóstico abrangendo as áreas de: Proteção de Pessoal, Proteção de Áreas e 
Instalações, Proteção de Sistemas de Informação, Proteção de Documentos e 
Materiais. Em 16/11/2004, a ABIN entregou a CVM o relatório "Avaliação do Sistema 
de Proteção de Informações Sensíveis da CVM" 

Na conclusão de seu relatório, a ABIN cita que " comprovou-se que a CVM adota 
medidas de proteção para suas informações, embora não abarquem todos os' aspectos 
envolvidos na proteção ao conhecimento". Cita, ainda, que "há iniciativas bem 
sucedidas sob a ótica da segurança, mas que não são estendidas aos demais setores 
da CVM, sendo as práticas pouco difundidas e de ocorrência segmentada. Além disso, 
verificou-se que poucos procedimentos de segurança estão normatizados e que alguns 
estão desatualizados e não refletem a realidade organizacional vigente". 

A Auditoria Interna concluiu que, no âmbito geral, as recomendações das Comissões 
de Sindicância foram atendidas ou estão em processo de atendimento. 

Por fim, cabe observar que a Auditoria Interna proferiu recomendações voltadas para 
a continuidade de ações relativas à segurança de informações, tendo em vista o 
diagnóstico constante no relatório da ABIN e também quanto a procedimentos a serem 
adotados pelas Comissões de Sindicância. 

VI- Em relação ao Contrato n.O 08/03, referente ao Processo de Compra n.O 272/02, 
para contratação da empresa Central de Atendimento e Serviços Ltda, a Auditoria 
Interna emitiu o Relatório Parcial de Auditoria n.O I-03-2Q/2004, resultante das 
análises realizadas no Processo, para prestação de serviços de orientação ao 
investidor por meio de uma central de atendimento. A conclusão do citado relatório 
evidencia a existência de deficiências quanto ao correto cumprimento dos 
procedimentos internos de controle e fiscalização do contrato por parte da própria 
Entidade. Adicionalmente, a contratada não atendeu a determinadas cláusulas 
contratuais referentes à documentação exigida para efetivação do pagamento. 

Diante dos fatos apontados no referido relatório, verificamos que a Entidade adotou 
as providências cabíveis, mediante aplicação de multa de R$ 13.800,00, prevista no 
inciso I1 do Art. 87 da Lei n.O 8.666/93 e no item 12.1 do contrato, e desconto das 
horas não trabalhadas no período de maio de 2003 a julho de 2004, calculada em 
R$14.305,20. 

Constatamos que a multa e o desconto das horas não trabalhadas foram efetivamente 
recolhidos da empresa contratada, através de descontos das primeiras faturas pagas 
após a suspensão dos pagamentos, determinada pela Auditoria Interna. Em 05/11/2004, 
foi descontada a multa do valor pago pela Nota Fiscal n.O 0883, referentT: 



serviços prestados no mês de maio, e foi descontado o montante das horas não 
trabalhadas do valor pago pela Nota Fiscal n.O 0887, referente aos serviços 
prestados no mês de junho de 2004. Em seguida à aplicação das penalidades, 
verificamos que a CVM deu continuidade ao pagamento das faturas, que havia sido 
suspenso . 
Observamos, contudo, que permanecem pendências sobre o aspecto operacional do 
contrato, apontadas pelo relatório de auditoria interna e ainda não solucionadas 
adequadamente, sobretudo quanto ao dimensionamento da central de atendimento ao 
investidor e as deficiências das informações gerenciais sobre a execução do 
contrato. Em relação ao dimensionamento, o relatório de auditoria interna verificou 
que nos anos de 2002, 2003 e nos meses de janeiro a abril de 2004, a média mensal 
de atendimentos ou chamadas da Central não passou de 3.374, representando cerca de 
apenas 50% dos 6.700 previstos contratualmente. No que tange às deficiências de 
informações gerenciais, ficaram constatados no referido relatório os seguintes 
pontos: a) não constam dos relatórios de 2004 o tempo médio de espera; b) 
identificação de operadores com "zero" atendimento em vários dias seguidos nos 
meses de março e abril de 2004; c) o tempo médio de atendimento nos meses de março 
e abril é exatamente igual; e d) a empresa não mantém a regularidade das gravações 

- de ligações e dos relatórios dos bancos de dados de informações estatísticas sobre 
a operação da Central. 

Em relação às falhas apontadas na execução do Contrato no 08/03, entendemos que CVM 
adotou as medidas adequadas, com a aplicação das penalidades à empresa prestadora 
do serviço e, portando, foram sanadas as pendências de ordem administrativa do 
contrato, apontadas em nosso relatório anterior. Em relação às questões 
operacionais do contrato, os questionamentos levantados pela Auditoria Interna 
permanecem sem resposta objetiva. Nesse sentido, recomendamos à Auditoria Interna 
da CVM, em conjunto com a área responsável pela fiscalização, dar continuidade a 
análise desse contrato, verificando se foram sanadas as pendências de ordem 
operacional. 

Verificamos a existência alongada de um saldo no valor de R$111.064,90 na conta 
contábil 211430000-Depósitos para Recursos, destinada a acolher os depósitos 
efetuados pelos contribuintes por ocasião do recurso ao Colegiado, contra a 
cobrança de contribuições. Os valores depositados equivalem a 30% das contribuições . cobradas pela CVM. 
Considerando que s6 existem registros de depósito, solicitamos à Entidade, que nos 
fosse informado os procedimentos adotados referentes aos recursos julgados pelo 
Colegiado. 

Pelo MEMO/CVM/SAD n.0013/2005, a Unidade nos informou que no momento não possuem 
dados do Colegiado quanto aos julgamentos dos recursos. 

Recomendamos à Entidade que proceda a identificação dos depósitos por recorrente e 
tão logo obtenha os resultados dos julgamentos dos recursos pelo Colegiado, 
providencie os devidos registros contábeis na conta 211430000-Depósitos para 
Recursos. 

4.2.3 ASSUNTO - FORMALIZACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Verificamos que o processo de Prestação de Contas da Entidade foi elaborado na 
forma simplificada, em atendimento ao que estabelece a IN TCU n.O 47/04 e a IN 



A despesa total da CVM, realizada no exercício em exame, atingiu o montante de R$ 
61.317.894,23. 

5 GESTÃO OPERACIONAL 

5.1 SUBÁREA - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS OPERACIONAIS 

5.1.1 ASSUNTO - EFETIVIDADE DOS PROCESSOS GERENCIAIS 

Realizamos uma prospecção de informações, junto às seguintes Superintendências 
finalísticas da CVM: 

1. Superintendência de Relações com Birpresas-SEP: 
coordena, supervisiona e fiscaliza: os registros de companhias abertas e de outros 
emissores, bem como sua atualização; e propõe e fiscaliza: a observância de normas 
sobre atividades relacionadas aos registros e a divulgação de informações pelas 

- companhias abertas e outros emissores e sobre operações especiais; 

2. Superintendência de Fiscalização Externa-SFI: 
fiscaliza, supervisiona e orienta diretamente os participantes do mercado de 
valores mobiliários; e conduz inquéritos administrativos instaurados pela CVM; 

3. Superintendência de Relação com Investidores Institucionais-SIN: 
coordena, supervisiona e fiscaliza: os registros para a constituição de fundos, 
sociedades de investimentos, carteiras de investidores estrangeiros e clubes de 
investimentos; os credenciamentos, o acompanhamento das atividades dos investidores 
nacionais e estrangeiros registrados na CVM, bem como propõe e fiscaliza: a 
observância de normas relacionadas aos registros e a divulgação de informações; 

4. Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários-SMi : 
coordena, supervisiona e fiscaliza: as entidades integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, assegurando a observância de práticas 
comerciais eqüitativas e o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa, 
de balcão, de balcão organizado e de mercados derivativos; os credenciamentos; e 
propõe e fiscaliza a observância de normas; 

5. Superintendência de Registro de Valores Mobiliários-SR.: _- coordena supervisiona e fiscaliza: o registro de ofertas públicas de distribuição 
de valores mobiliários, tais como ações, certificados de depósitos, debêntures, 
certificados de recebíveis imobiliários, notas comerciais, certificados 
audiovisuais, quotas de fundos de investimentos imobiliários, contratos ou títulos 
de investimento coletivo, etc.; o registro de ofertas públicas de aquisição de 
ações; propõe e fiscaliza: a observância de normas; o registro de negociação de 
valores mobiliários de emissores que não estejam sob a esfera de competência das 
demais superintendências; 

6. Superintendência de Desenvolvimento de Mercado-SDM: 
Elabora estudos, projetos e normas, orientados para o desenvolvimento do mercado de 
valores mobiliários; atua, em conjunto com as outras áreas, na revisão e no ajuste 
dos atos normativos da CVM, adequando-os às necessidades do mercado. 

Em nossas entrevistas nessas Superintendências procuramos focar informações 
relevantes e problemas administrativos potenciais quanto aos aspectos de 
efetividade da atuação da CVM relativamente a suas atribuições de normatizar, 
supervisionar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Dessas entrevistas 
detectamos possíveis problemas administrativos que foram relatados aos responsáveis 
e que servirão de base para futuros trabalhos de auditoria a serem realizados na 



Entidade. 

5.2.1 ASSUNTO - EFICÁCIA DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 

Como já dito em relatórios anteriores, as oscilações anuais verificadas nos 
indicadores "Relação entre Emissões Primárias e o Investimento Total da Economia" e 
"Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão 
Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) " não dependem única e exclusivamente da 
atuação da CVM, posto que têm forte correlação com a política macroeconômica do 
governo federal e o cenário econômico mundial. 

Com relação ao PPA para o período 2004-2007, a mudança verificada foi a exclusão do 
indicador "Taxa de Andamento de Processos Administrativos Instaurados", tendo sido 
mantidos os outros três. Estes indicadores, levando-se em consideração a evolução 
histórica, conforme quadro abaixo, obtiveram desempenho satisfatório em relação aos 
anos de 2002 e 2003, posto que os índices apresentam contínuo crescimento. A única 
exceção é o indicador "Relação entre Emissões Primárias e o Investimento Total da 
Economia "que, após um pico de 10,80% em 2002, encontra-se em recuperação, porém 
sem atingir o percentual apurado daquele anow. 

Ao efetuarmos a análise, levando em consideração as metas estipuladas para o ano de 
2004, bem como a previsão para 2007, conforme quadro abaixo, constata-se o 
seguinte : 

Indicador 
Acessos a Home-Page da CVM 

Relação entre Emissões Primárias e o 
Investimento Total da Economia 
Taxa de Participação das Companhias Abertas 
Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no 
Produto Interno Bruto (PIB) 

- O indicador "Acessos a Home-Page da CVM" já superou com folga a meta de 
crescimento estipulada para 2007; 

- O indicador "Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em 
Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB)" também já superou a meta 
estipulada para 2007. Porém, cabe aqui ressaltar o fato da previsão para o ano de 
2007 ser inferior ao desempenho previsto para 2004, o que demanda esclarecimentos. 

2004 
19.733.800 

7,90% 

43,30 

2002 
2.604.935 

10,808 

33,00% 

Pelo exposto, verifica-se que, com relação a estes indicadores, as metas nece.ssitam 

2003 
12.190.252 

4,40% 

35,70% 

Indicador 

Acessos a Home-Page da CVM 

Relação entre Emissões Primárias e o 
Investimento Total da Economia 
Taxa de Participação das Companhias Abertas 
Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no 
Produto Interno Bruto (PIB) 

ser revistas para os anos subseqüentes. 

2004 
(Meta) 
2.604.935 

9,7% 

34% 

2004 
(Realizado) 
19.733.800 

7,90 

43,30% 

2007 
(Meta) 
7.000.000 

15,00% 

3 2 % 



Com relação às Ações do Programa, a Entidade teve um bom desempenho, posto que as 
metas foram superadas, exceto com relação à Ação "Reforma e Ampliação das 
Instalações da CVM", que teve sua execução prejudicada diante da indisponibilidade 
de imóvel para aquisição, no edifício-sede da Entidade. 

Cabe observar a existência de uma provável falha quando da previsão da execução 
física para 2004, das novas ações criadas quando da formulação do PPA 2004-2007. 

Tais Ações voltadas para a área-meio da instituição, são as seguintes: 

Verifica-se que o realizado superou em muito o previsto, tendo o gestor esclarecido 
o que se segue: 

Ações 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 
Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados 
Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados 
Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados 
Capacitação de Servidores Públicos Federais em 
Processo de Qualificação e Requalificação 

" A respeito da superação das metas físicas destas ações, informamos que a mesma 
ocorreu em virtude de termos considerado, na proposta orçamentária para 2004 
(elaborada em 2003) encaminhada à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração do Ministério da Fazenda, metas mensais de execução. Tal proposta 
serviu de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA), onde o SIGPLAN obtém 
diretamente as metas físicas dos órgãos e entidades. Considerando que a execução é 
anual, as metas físicas (desempenho real e de todo o exercício) acabaram superando 
em muito a previsão inicial. ~dêntica metodologia foi utilizada na proposta 
orçamentária para 2005 (elaborada em 2004), o que indica que a mesma situação 
deverá ocorrer no presente exercício. No entanto, quando da elaboração da proposta 
orçamentária para 2006, que ocorrerá em 2005, formalizaremos nova consulta à 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, 
questionando a metodologia indicada, conforme orientação obtida junto à 
Coordenação-Geral de Planejamento - COGPL do próprio Ministério, que considera que 
a meta a ser informada na proposta orçamentária deva ser anual e não mensal, como 
atualmente adotada." 
Outra falha provável foi com relação à Ação "Sistema informatizado da CVM" que 
também teve uma realização (30 sistemas) muito superior à inicialmente prevista. O 
gestor esclareceu que houve um erro no número de sistemas finalísticos aprovados na 
LOA, pois na elaboração da programação quantitativa foi informado que a meta para 
2004 seria de 26 sistemas e não 1. 

6 GESTÃO ORÇAMENTARIA 

6.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO 

6.1.1 ASSUNTO - ANALISE DA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL 

6.1.1.1 INFORMAÇÃO: 

Previsto 
(2004) 
1.018 

52 

512 
170 
400 

Receita Orçamentária: 

Realizado 
(2004)  
9.459 

410 

3.814 
1.477 
2.218 

Verificamos, que no orçamento destinado à CVM, no exercício de 2004 foi efetuada 
previsão orçamentária da receita corrente no valor de RS6.145.170,OO e que a sua 



realização atingiu o montante de R$5.851.226,52, equivalente a 95,21% do previsto. 
Não houve previsão para receita de capital, entretanto foi realizada receita no 
montante de R$179.511,97 na fonte de recurso externo (0148) referente a ajuste 
contábil no registro da operação de crédito externo com o BIRD. 

Despesa Orçamentária: 

Verificamos que, para a Entidade auditada, foi disponibilizado no orçamento (OGU), 
crédito para atendimento às despesas no valor de R$75.413.644,00, acrescido do 
crédito efetuado pela SOF na fonte do tesouro nacional, no valor de R$5.913.834,00, 
perfazendo um total de R$81.327.478,00. A Comissão de Valores Mobiliários executou 
despesa no montante de R$61.317.894,23, equivalente a 75,39% do previsto. Tal fato 
decorre de três fatores: contingenciamento no montante de R$ 3.971.510,OO imposto 
sobre as despesas de custeio; fracasso na negociação relativa à aquisição de um 
andar no edifício-sede da Entidade por desistência do vendedor e, por fim, a adoção 
de uma política de contenção de gastos pelos dirigentes da autarquia. 

As despesas foram distribuídas e executadas nas seguintes fontes de recursos: 

Foi descentralizado crédito orçamentário na fonte de recurso Taxa de Fiscalização 
CVM, no valor de R$848.644,00, através da 2004NC900003, para o Tribunal Regional de 
Federal 2Pregião (UG-090034), a fim de atender ao pagamento de precatórios 
referentes ao exercício de 2004. 

P 
7.1.1 ASSUNTO - CONSIGNAÇ~ES 

FONTE RECURSO 
Tesouro 
Recurso próprio 
Taxa Fisc-CVM 
Empréstimo BIRD 
Doação Ext.BID 
Aporte CVM-BIRD 
Aporte CVM-BID 
TOTAL 

Analisamos os processos de pagamentos de faturas de empresas contratadas para 
prestação de serviços de copeira e contínuos, manutenção elétrica e telefônica, 
tradução de textos e emissão de passagens aéreas. Verificamos que os processos 
encontram-se organizados em ordem cronológica, contendo os documentos necessários 
para o pagamento de cada documento fiscal e com os devidos atestos de que os 
serviços foram prestados, conforme o contratado. Verificamos, contudo, algumas 
impropriedades na retenção de tributos federais sobre as faturas emitidas pelas 
empresas, que resumimos a seguir: 

ACRESCIMO 
5.913.834,OO 

- 0- 
- 0- 
-0- 
- 0- 
-0- 
-0- 

5.913.834,OO 

ORÇAMENTO (o~u) 
-0- 

6.145.170,OO 
54.504.974,OO 
8.085.000,OO 
2.237.000,OO 
1.550.500,OO 
2.891.000,OO 
75.413.644,OO 

Processo 108/04, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de 
copeira e de contínuo. 
Contratada: Principal. 

Notas Fiscais 4430 e 4431, referentes aos serviços prestados no período de 13/09 a 
30/09/2004 e Notas Fiscais 4432 e 4433, referentes aos serviços prestados no mês de 

EXECUTADA 
5.852.437,07 
4.713.905,46 
47.783.473,75 

179.511,97 
67.700,OO 
34.500,OO 

2.686.365,98 
61.317.894.23 

outubro. 

% 
98,96 
76,70 
87,66 
2,22 
3,02 
2,22 
92,92 



- Os recolhimentos dos DARFs pelos documentos 2004DF900931, 2004DF900932, 
2004DF900933 e 2004DF900934 foram realizados na alíquota e código incorretos, além 
de a base de cálculo utilizada ter sido o valor líquido da fatura, deduzidas as 
contribuições ao INSS, em desacordo com a Instrução Normativa n.O 306/03, da 
Secretaria da Receita Federal. 

Processo 002/04, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de 
manutenção elétrica e da rede telefônica. 
Contratada: Connection. 

Notas Fiscais 6952, 6953 e 7455, referentes aos serviços prestados nos meses de 
fevereiro, março e agosto de 2004. 
- Na análise do pagamento das faturas, verificamos que os DARFs 2004DF900234, 
2004DF900235 e 2004DF900685 foram recolhidos tomando por base de cálculo o valor 
líquido da fatura, após dedução da contribuição do INSS, em desacordo com a IN SRF 
306/03. 

Processo 161/03, referente à contratação de empresa fornecedora de passagens 
aéreas. 
Contratada: Boeing Turismo. 

- Na análise do pagamento das faturas, verificamos que foi emitido indevidamente o 
DARF 2004DF900096, em favor da contribuinte Boeing Turismo, retido das faturas n.O 
8593 e 8741, tendo em vista que o Art. 6 da Instrução Normativa n.O 306/93 da SRF 
estabelece que a retenção deverá ser realizada sobre o total a pagar a cada 
prestadora de serviço, no caso as companhias aéreas que emitiram os bilhetes 
constantes da fatura apresentada pela agência de viagens. 
- Não localizamos também o DARF emitido em favor do contribuinte TAM, relativo à 
fatura n.O 8593, apresentada pela Boeing Turismo. 

Em relação ao recolhimento do DARF na alíquota e códigos incorretos no processo n.O 
108/04 e ao recolhimento do DARF em favor do contribuinte indevido no processo 
161/03, a CVM informa que encaminhará ofício à Secretaria da Receita Federal 
informando os fatos ocorridos para que sejam feitos os devidos acertos, bem como 
encaminhará expediente aos fornecedores relatando o caso. No caso do DARF emitido 
em favor da Boeing Turismo no processo 161/03, a Entidade informa que o 
contribuinte correto é a companhia aérea TAM. 

A CVM justifica, ainda, que já vêm realizando a retenção de tributos da SRF pelo 
valor bruto da fatura desde dezembro de 2004, conforme orientação recebida pelo 
Ofício-circular n.O 635/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR. 

Em relação às retenções de tributos recolhidos incorretamente das faturas 
apresentadas pela empresa Principal e em favor da contribuinte indevida Boeing 
Turismo, recomendamos que a Entidade informe à CGU sobre os acertos realizados, 
quando obtiver resposta da Secretaria da Receita Federal. 

8 GESTÃO PATRIMONIAL 

8.1.1 ASSUNTO - EXISTÊNCIAS FÍSICAS 

Efetuamos a verificação física dos periódicos e assinaturas de "sites" adquiridos 
pela CVM através da fonte de recursos externos (BIRD) . Constatamos que os "sites" 
estão devidamente instalados e em operação, bem como os periódicos foram fornecidos 
e se encontram arquivados nas áreas demandantes. 



9 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

9.1.1.1 INFORMAÇAO: 

Verificamos junto à Gerência de Recursos Humanos da CVM a existência de 
movimentação de servidores entre Órgãos do Executivo, totalizando uma Requisição e 
uma Cessão, que após análise constatamos se enquadrarem no que prescreve o Decreto 
n.O 4040 de 12/10/2004, a seguir discriminadas: 

Requisição de Servidor (Processo n.07443/2005) 
Oficio n.O693-SPOA/SE/MF de 29/10/2004 (solicitação) 
Servidor: Sergio Eduardo Weguelin Vieira (BNDES) 
Oficio n.O 678-GM/MDIC de 08/11/2004 (Concessão) 
Ônus: Para cessionária(CVM) 
Cedente: MDIC/BNDES 

Cessão de Servidor (Processo n.019603000.826/2004-40) 
Oficio n.O835/2004-SE/MF de 05/08/2004 (solicitação) 
Servidor: Henry Eduard Stupakoff Kistler 
Portaria n.O 490 de 29/11/2004 da SPOA (Concessão) 
Cessionária: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda 
Onus: Para a cedente (CVM) 

9.1.2 ASSUNTO - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ADMISSÃO 

Analisamos 20 pastas de funcionários admitidos pela CVM, selecionadas entre os 63 
classificados no edita1 de homologação do resultado final do concurso aprovado pela 
Portaria n.O 61 de 21/05/2003. Verificamos que foram atendidos todos os requisitos 
estabelecidos no Edita1 de Abertura de Inscrição do Concurso Público para o 
ingresso nos quadros da Unidade, inclusive tendo sido dado ciência aos aprovados 
quanto ao disposto na Portaria CVM n.Ol85 de 11/10/2002, que disciplina as normas 
de conduta do servidor da CVM, junto ao mercado de capitais. 

9.2.1 ASSUNTO - DIÁRIAS 

9.2.1.1 INFORMAÇAO: 

O controle da concessão de diárias a servidores é realizado através de sistema 
informatizado, onde se encontram cadastrados todos os servidores da Entidade com as 
informações essenciais para o cálculo do benefício, tais como: cargo, função, 
optante ou não pelo vale-transporte, auxílio-alimentação, etc. A partir da inserção 
do nome do servidor, local de destino e período de afastamento, o sistema apura 
automaticamente o montante a ser concedido, o que reduz consideravelmente a 
possibilidade de ocorrência de falhas no processo de concessão. 

Através de análise processual, constatamos que as diárias foram autorizadas pelas 
autoridades competentes, devidamente justificadas e os valores envolvidos de acordo 
com as normas legais. 



9 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

9.1.1 ASSUNTO - MOVIMENTAÇÃO ENTRE ÓRGÃOSIENTIDADES 

9.1.1.1 INFORMAÇAO: 

Verificamos junto à Gerência de Recursos Humanos da CVM a existência de 
movimentação de servidores entre Órgãos do Executivo, totalizando uma Requisição e 
uma Cessão, que ap6s análise constatamos se enquadrarem no que prescreve o Decreto 
n.O 4040 de 12/10/2004, a seguir discriminadas: 

Requisição de Servidor (Processo n.O7443/2005) 
Oficio n.0693-SPOA/SE/MF de 29/10/2004 (solicitação) 
Servidor: Sergio Eduardo Weguelin Vieira (BNDES) 
Oficio n.O 678-GM/MDIC de 08/11/2004 (Concessão) 
Ônus: Para cessionária(CVM) 
Cedente: MDIC/BNDES 

Cessão de Servidor (Processo n.019603000.826/2004-40) 
Oficio n.O835/2004-SE/MF de 05/08/2004 (solicitação) 
Servidor: Henry Eduard Stupakoff Kistler 
Portaria n.O 490 de 29/11/2004 da SPOA (Concessão) 
Cessionária: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda 
Onus: Para a cedente (CVM) 

9.1.2 ASSUNTO - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ADMISSÃO 

Analisamos 20 pastas de funcionários admitidos pela CVM, selecionadas entre os 63 
classificados no edita1 de homologação do resultado final do concurso aprovado pela 
Portaria n.O 61 de 21/05/2003. Verificamos que foram atendidos todos os requisitos 
estabelecidos no Edita1 de Abertura de Inscrição do Concurso Público para o 
ingresso nos quadros da Unidade, inclusive tendo sido dado ciência aos aprovados 
quanto ao disposto na Portaria CVM n.Ol85 de 11/10/2002, que disciplina as normas 
de conduta do servidor da CVM, junto ao mercado de capitais. 

9.2.1 ASSUNTO - DIÁRIAS 

9.2.1.1 INFORMAÇAO: 

O controle da concessão de diárias a servidores é realizado através de sistema 
informatizado, onde se encontram cadastrados todos os servidores da Entidade com as 
informações essenciais para o cálculo do benefício, tais como: cargo, função, 
optante ou não pelo vale-transporte, auxílio-alimentação, etc. A partir da inserção 
do nome do servidor, local de destino e período de afastamento, o sistema apura 
automaticamente o montante a ser concedido, o que reduz consideravelmente a 
possibilidade de ocorrência de falhas no processo de concessão. 

Através de análise processual, constatamos que as diárias foram autorizadas pelas 
autoridades competentes, devidamente justificadas e os valores envolvidos de acordo 
com as normas legais. 



1 0 . 1 . 1  ASSUNTO - FORMALIZAÇAO LEGAL 

Analisamos 5 processos licitatórios realizados em 2004, sendo quatro por pregão 
presencial e um por tomada de preços. Verificamos, também, um processo por dispensa 
de licitação. 0s processos analisados foram instruídos de acordo com as normas 
legais, exceto com relação aos itens descritos a seguir: 

Processo 122 /04  - Aquisição de dois veículos automotores. 
Modalidade: pregão presencial 
Contratada: Fiat automóveis 

Verificamos que os veículos foram entregues após o prazo máximo previsto no 
contrato e não foram aplicadas as punições previstas na cláusula décima do contrato 
em questão. 

Observamos, ainda, que o atesto do recebimento do primeiro veículo entregue foi 
assinado em 08/12 /2004,  data anterior à emissão da Nota Fiscal, em 15/12/2,004.  

Processo 169 /04  - Aquisição de Arquivo Deslizante 
Modalidade: pregão presencial 
Contratada: Caviglia 

Não consta no processo a documentação de credenciamento, proposta de preços e 
habilitação dos participantes do pregão. Apenas a referida documentação da empresa 
vencedora está incluída no processo, em desacordo com o Art. 2 1  do Decreto 
3 .555 /00 .  

Processo 128 /04  - Fornecimento e instalação de biombos e persianas, montagem e 
remanejamento de divisórias. 
Modalidade: tomada de preços 

- Contratadas: CM Construção Civil, Engearc Cruz e Fastlux. 

0s valores contratados ficaram acima dos previstos na pesquisa de preços, em 
relação aos itens I (fornecimento e instalação de biombos) e I11 (remanejamento de 
divisórias). Para cada item foram cotados três preços em firmas distintas. Em 
relação ao item I, dois dos três preços da pesquisa preliminar eram inferiores ao 
valor contratado, R$ 25.632,OO. Para o item 111, apenas uma cotação era inferior à 
contratada. 
Observamos, ainda, que nos contratos firmados não consta prazo para entrega e 
realização do serviço de montagem e remanejamento dos itens adquiridos, o que 
impediria a aplicação de punições pelo atraso. Consta apenas a informação de que 
seria elaborado cronograma físico pelo fiscal do contrato, entretanto não 
comprovamos a existência desse documento. 

Em relação a não publicação do resultado da licitação na modalidade pregão, a 
Entidade justifica que não publicou no Diário Oficial o resultado do processo 
licitatório, tendo em vista entender que, nessa modalidade, a operação é realizada 
através do COMPRASNET, na internet, que automaticamente publica o resultado. 
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No processo de aquisição de veículos, a entidade justifica que o atraso na entrega 
não ocorreu por culpa da empresa contratada e sim a pedido da própria CVM, para que 
pudessem ser contratados os seguros referentes aos veículos adquiridos, de modo a 
preservar o patrimônio da Autarquia. Justifica, ainda, que o atesto da entrega do 
veículo ocorreu antes da data da nota fiscal, devido ao fato de que o documento 
fiscal apresentado pela empresa na data de entrega continha erro material, tendo 
sido necessária a sua correção através da emissão de nova nota fiscal, cuja data 
foi forçosamente posterior à primeira. 

Em relação ao processo de aquisição de arquivo deslizante, a Entidade informou, em 
resposta à nossa solicitação de auditoria, que havia incluído a documentação das 
empresas participantes do pregão. Em nova análise no processo, no entanto, 
verificamos que foram incluídos apenas alguns documentos referentes ao 
credenciamento. Nesse sentido, a composição do processo permanece incompleta, 
faltando documentos necessários, em desacordo com o Art. 21 do Decreto 3.555/00. 

Para os fatos descritos no Processo 128/04, a Entidade informa que: a) quando do 
certame, foi verificado que os valores contratados estavam abaixo da média dos 

- preços cotados na pesquisa preliminar, embora acima do valor de referência, que foi 
obtido pelo menor preço dos três da pesquisa preliminar. Assim, justifica que foram 
adjudicados os itens aos vencedores, para evitar perda do processo e ainda os 
custos inerentes a uma nova licitação, tendo os preços sido julgados como 
aceitáveis pela Comissão Permanente de Licitação. b) em relação à ausência de prazo 
para a entrega do produto, justifica que foi elaborado cronograma físico pelo 
fiscal do contrato, entretanto o mesmo ainda não foi incluído no processo, devido 
ao incêndio ocorrido na CVM regional de São Paulo, responsável pelo. referido 
contrato. 

Esta equipe de auditoria entende que os fatos apontados representam falhas formais 
e que o aspecto competitivo dos processos licitatórios analisados foi preservado 
para a aquisição de bens e prestação de serviços à CVM. Observamos, ainda, que a 
Entidade conseguiu obter bons resultados nos pregões, com o preço final inferior ao 
inicialmente proposto pelas empresas participantes. 

Em relação ao prazo para entrega do objeto, recomendamos que a CVM procure incluí- 
10 nos próximos contratos a serem firmados, por ser essa cláusula necessária a todo 
contrato, conforme estabelece o Art. 55 da Lei n.O 8.666/93. 

- 10.1.1.2 CONSTATAÇÃO: 
Descumprimento de cláusula contratual pelo contratado. 

Na contratação, na modalidade shopping, do fornecedor Nebraska Agência de Viagem e 
Turismo Ltda., contrato n.Q 47-711/2003, cujo objeto era o fornecimento de 
passagens áreas e terrestres nacionais e internacionais, no valor de R$ 289.028,50, 
verificamos o não cumprimento pelo contratado do item 4 - Relatórios Mensais, 
constante do Termo de Referência anexo ao contrato, que prevê o fornecimento pela 
empresa de planilha contendo entre outras informações os valores das tarifas 
disponíveis para o trecho utilizado, comprovando assim a realização de pesquisa de 
preço e aquisição da passagem aérea mais econômica naquele trecho solicitado. 

Na análise realizada numa amostra de aproximadamente 40% das passagens nacionais 
utilizadas, observamos que cerca de 98% destas ocorrem pela companhia aérea VARIG, 
evidenciando a ausência de cotação de preços nas outras companhias áreas 
disponíveis para aquele trecho solicitado pela Nebraska. Cabe ressaltar que o item 
2 do Termo de Referência, anexo ao contrato, descreve como serviço a ser prestado - 
" emissão dos b i lhe tes ,  considerando os trechos mais diretos e econômicos I .  . . ) " . 
Com efeito, o contrato prevê um desconto de 10,5% para cada faturamento, porém a 



empresa, no primeiro momento, deve realizar cotação de preço nas companhias áreas 
disponíveis para o trecho e horário solicitado com vistas a certificar-se de que 
aquela passagem aérea é definitivamente a mais econômica, e então conceder sobre 
aquele valor o referido desconto. 

O contrato com a Nebraska sofreu um aditivo prorrogando o prazo de vigência para 
2 3 / 1 1 / 2 0 0 4 .  Isto foi necessário pois a CVM estava em fase contratação de uma nova 
agência de viagens para prestação desses serviços, uma vez que a Nebraska não 
estava prestando satisfatoriamente os serviços contratados. 

A CVM, mediante shopping, celebrou contrato n. 04/47-1306  com a Boeing Turismo 
Ltda. com vigência contratual de 2 5 / 1 1 / 2 0 0 4  a 2 5 / 1 1 / 2 0 0 5  para a prestação dos 
serviços anteriormente realizados pela Nebraska. Contudo, constatamos que esta 
também não está cumprindo a cláusula referente ao fornecimento dos relatórios 
mensais com a planilha contendo os valores das tarifas disponíveis nas companhias 
aéreas para o trecho solicitado. Apesar da mudança de prestados de serviços, este 
também emite os bilhetes na quase totalidade da companhia aérea VARIG, não 
evidenciando uma pesquisa de preços das tarifas disponíveis. 

--- ATITUDE DO GESTOR: 

O gestor não vem fiscalizando de forma satisfatória o contrato em questão. 

CAUSA : 

Ausência de cobrança, pelo fiscal do contrato, das cláusulas estabelecidas que 
garantiam a manutenção da economicidade da prestação do serviço. 

JUSTIFICATIVA: 

Registramos que já foi solicitado à empresa, formalmente, o cumprimento dos itens 2  
e 4  do termo de referência, anexo ao contrato, de maneira a permitir uma 
verificação detalhada acerca da aquisição de passagens aéreas e terrestres 
nacionais e internacionais pelo preço mais econômico. 

CPF NOME CARGO 
- Não foi possível identificar o responsável. - 

Que a CVM exija o cumprimento dos itens 2  e 4  do termo de referência, anexo ao 
contrato, pela Boeing, bem como certifique-se de que a empresa prestadora do 
serviço esta praticando na aquisição de passagens áreas e terrestres nacionais e 
internacionais o preço mais econômico. 

1 0 . 2 . 1  ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL 

Excetuando os Acordos de Cooperação firmados com o Banco Mundial - BIRD e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, os demais convênios firmados pela Entidade 
não envolvem transferência de recursos financeiros. Tais convênios, em sua maioria, 
tem como objeto o intercâmbio de informações com várias entidades públicas e 
privadas que possuem alguma relação com o Mercado de Valores Mobiliários. 
1 0 . 2 . 2  ASSUNTO - INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO 
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 eficiências gerais na fiscalização de contratos. 

Analisamos a execução dos contratos de prestação de serviços em vigor no exercício 
de 2004 e constatamos que a inspeção física dos contratos de locação de mão-de-obra 
analisados não tem sido realizada com o rigor adequado, principalmente em relação 
aos fatos descritos a seguir: 

Processo 002/04 - Serviços de manutenção elétrica 
Contratada: Connection 

A empresa tem prestado o serviço a um custo inferior ao informado à CVM na planilha 
de custos utilizada no processo licitatório e que nos dois primeiros meses da 
prestação do serviço foram contratados funcionários em cargos distintos dos 
acordados, conforme se observa nos quadros abaixo. 

Fevereiro e março/04 

1 Técnico de 1 Cabista I 

Abril a Dezembro/O4 

Considerando que a planilha de custos utilizada no processo licitatório é parte 
integrante do contrato, conforme Instrução Normativa MARE n.O 18/97, ressaltamos 
que a contratação de funcionários a um custo inferior ao previsto no contrato 
aumenta a margem de lucro da empresa, com a redução do custo da mão-de-obra, e, 
portanto, altera o equilíbrio econômico-financeiro pactuado entre as partes. 
Verificamos, ainda, que a Nota Fiscal referente ao serviço prestado no mês de 
dezembro foi emitida em 15/12/2004, antes da efetiva prestação do serviço. 

PLANILHA DE CUSTOS 
R$ 1.171,00 
1 Técnico em Eletrônica 
R$ 800,OO 
1 Técnico de 
Telecomunicações 

Processo 108/04 - Contratação de copeiras e contínuos 
Contratada: Principal 

FOLHA DE PAGAMEMTOS 
R$ 950,OO 
1 Eletrônico 
R$ 590,OO 
1 Técnico em 
Comunicação 

Observamos que, na folha de pagamentos de mês de outubro, um funcionário do cargo 
de contínuo recebeu por apenas 19 dias. Não consta do processo a informação de que 
as suas horas não trabalhadas foram repostas por outro funcionário, e na nota 
fiscal não houve dedução do valor cobrado da CVM. 
Verificamos, ainda, que a Nota Fiscal referente ao serviço prestado no mês de 
dezembro foi emitida no início do mês, antes da efetiva prestação do serviço. 

Constatamos que a inspeção física dos contratos junto as empresas Connection e 
Principal foi falha no exercício de 2004. Em relação a primeira Empresa, os 
serviços contratados estão sendo prestados com regularidade, embora seus custos 
sejam superiores aos efetivos. Quanto à Principal, a CVM não observou se as horas 
trabalhadas, acordadas no contrato, foram efetivamente prestadas. 



Acrescente-se a essas deficiências, ainda, as falhas da inspeção física na execução 
do contrato de prestação de serviços de orientação ao investidor com a empresa 
Central de Atendimento e Serviços (Contrato 08/2003), apontadas pela Auditoria 
Interna e detalhadas no item 4.2.1.1 desse relatório. 

ATITUDE DO ( S )  GESTOR (ES) : 

O gestor não vem checando adequadamente a documentação fornecida pelas contratadas. 

CAUSA : 

Deficiência nos controles relativos à execução dos contratos. 

JUSTIFICATIVA: 

A CVM justifica que, em relação às diferenças entre o custo de mão-de-obra 
fornecido pela empresa contratada e o efetivamente realizado na prestação de 
serviço de manutenção elétrica, já notificou a empresa pelo Ofício/CVM/GAG/NP 
034/2005. Segundo nos foi informado pela Entidade, a empresa já respondeu, 
registrando as providências adotadas, como "(i) adequação dos cargos dos 
colaboradoes ao disposto na planilha de custos e formação de preços (Técnico de 
Telecomunicações e Técnico em Eletrônica), [ . . . I ,  (ii) pagamento de salários em 
consonância com o disposto na planilha de custos e formação de preços, [ .  . . I ,  e 
compromisso em efetuar os pagamentos retroativos às diferenças já no próximo mês." 

Em relação aos fatos descritos no Processo n.O 108/04, justifica que o funcionário 
do cargo de contínuo que recebeu por apenas 19 dias em outubro foi designado para 
outra função e que já notificou a empresa contratada para que encaminhe a 
documentação referente ao funcionário substituto. A CVM complementou essa 
justificativa, através d Ofício/CVM/PTE/NQ 055/2005, de 31/03/2005, encaminhado à 
CGU. Nesse documento, informa que o colaborador Walter A.P. da Silva trabalhou por 
10 dias do mês de outubro, repondo, portanto, as horas trabalhadas pelo outro 
funcionário, que recebeu por apenas 19 dias de trabalho. Diante dessa nova 
informação, restaria apenas 1 dia em que o serviço contratado não foi pago, o qual 
a CVM informa que descontará na próxima fatura. 

Ressaltamos, entretanto, que essa informação sobre a reposição das horas não 
trabalhadas pelo Sr. Walter A.P. da Silva não constava do processo por ocasião de 
nossa visita à Entidade. 

Quanto ao atesto da nota fiscal, a Entidade justifica que a comprovação da 
prestação do serviço ocorreu em 04/01/2005, após a sua efetiva realização, embora a 
nota fiscal da empresa tenha sido apresentada antes do final do mês de referência. 

C PF NOME CARGO 
- Não foi possível identificar o responsável. - 

Recomendamos à CVM maior rigor no controle dos contratos de prestação de serviços. 
Em relação ao contrato de manutenção elétrica, mantido com a empresa Connection, 
recomendamos a sua repactuação para adequação dos valores, tendo em vista alteração 
no equilíbrio econômico-financeiro acordado inicialmente, conforme prevê a alínea d 
do inciso I1 do Art. 65, da Lei n.O 8.666/93. Em relação ao contrato de prestação 
de serviços de copeira e continuo com a empresa Principal, recomendamos que a CVM 



providencie o ressarcimento por parte da empresa do valor correspondente aos 
serviços não prestados. 

Recomendamos, ainda, que a CVM se exima de aceitar notas fiscais emitidas antes da 
efetiva prestação do serviço. 

Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão efetuada, no 
período a que se refere o presente processo, constatamos que os atos e fatos da 
referida gestão não comprometeram ou causaram prejuízo à Fazenda Nacional. 
Registramos as impropriedades apontadas no(s) item(ns) : 

IMPROPRIEDADES 

10.1.1.2 - Descumprimento de cláusula contratual pelo contratado. 
CPF NOME CARGO 
- Não foi possível identificar o responsável. - 

10.2.2.1 - Deficiências gerais na fiscalização de contratos. 
C PF NOME CARGO 
- Não foi possível identificar o responsável. - 

Nos itens 10.1.1.2 e 10.2.2.1, não registramos o(s) responsável(is) potencial(is), 
tendo em vista que não foi possível aprofundar os exames de forma a coletar as 
evidências necessárias em campo. 

RIO DE JANEIRO , 05 de abril de 2005. 
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Flr, 
Ass. 

PRESIDÊNCIA DA REP~BLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

PRESTACÃO DE CONTAS ANUAL 

CERTIFICADO N.P : 160662 
UNIDADE AUDITADA : CVM/RJ 
CÓDIGO : 173030 
EXERC ÍC 10 : 2004 
PROCESSO N.Q : 00218000023/2005-91 
CIDADE : RIO DE JANEIRO 

CERTIFICADO DE AUDITORIA 

Examinamos, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão 
dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de OlJan2004 a 
31Dez2004, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos de economicidade, 
eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 

2. 0s exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em 
atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades 
examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a 
aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 
Os gestores citados no Relatório estão relacionados nas folhas 0003 a 0015, 
deste processo. 

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo 
definido no parágrafo segundo, consideramos REGULAR a gestão dos responsáveis, 
consubstanciada no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n.Q 160662. 

4. Não obstante, considerando os fatos consignados nos itens 10.1.1.2 e 
10.2.2.1 do relatório, cuja autoria não foi possível identificar, a manifestação 
contida neste Certificado poderá ser modificada. 

RIO DE JANE de abril de 2005 

O 
CHEFE DA CON ADORIA GERAL DA UNIAO/RJ-SUBSTITUTO F 



PRESIDÊNCIA DA REP~BLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
@ 

A& 

PRESTA~ÃO DE CONTAS ANUAL 
C 

I 

TIPO DE AUDITORIA 
EXERCÍ CIO 
PROCESSO No 
UNIDADE AUDITADA 
C~DIGO 
C I DADE 
RELAT~RIO NO 
TIPO DE CERTIFICADO 

: AVALIAÇÃO DE GESTÃO 
: 2004 
: 00218.000023/2005-91 
: COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM 
: 173030 
: RIO DE JANEIRO 
: 160662 
: REGULAR 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 

Em atendimento às determinações contidas no inciso 111, art. 9O da Lej 
n.O 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n." 93.872/86 e incisc 
VIII, art. 14 da IN/TCU/N." 47/2004 e fundamentado nos elementos que integram c 
presente processo de Tomada de Contas da 'unidade acima referenciada, relativo ac 
exercício de 2004, conjugados com os resultados do acompanhamento e análise 
realizados pelas áreas técnicas da Secretaria Federal de Controle Interno, dz 
Controladoria-Geral da União da Presidência da República, e considerando, en 
especial, a conclusão dos auditores, consubstanciada no correspondente Relatório c 
Certificado de Auditoria, cuja opinião foi pela REGULARIDADE da gestão praticada nc 
período pelos responsáveis, concluo que o processo encontra-se em condições de se1 
submetido ao Tribunal de Contas da União, após a adoção das medidas complernentare: 
pertinentes. 

2. Não obstante, considerando os fatos consignados nos itens 10.1.1.2 c 
10.2.2.1 do Relatório, a manifestação contida neste Parecer poderá ser modificada. 
Nesses termos, recomendo ao Dirigente máximo adotar as medidas com vistas a apura1 
as responsabilidades e sanear os problemas encontrados. 

3. Desse modo, acolho o posicionamento expresso no Relatório e Certificadc 
de Auditoria, devendo o processo ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, 
com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei 
n." 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

-. 
Brasília, i.- de i'.& ,C. de 2005 

JOÃO ELIAS CARDOSO 
DIRETOR DE AUDITORIA DÈ PROGRAMAS DA ÁREA ECON~MICA 



PRONUNCIARIENTO RIINISTERIAL 

1 .  Em conformidade com o disposto no art. 82, do Decreto-lei no 200/67 
combinado com o art. 52 da Lei n.' 8.443192;atesto haver tomado conhecimento dos processos 
de Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício de 2004, inclusive quanto as conclusões 
contidas no Parecer do dirigente de controle interno, consoante a relação apresentada em anexo. 

2. Aos órgãos que tiveram recomendações em seus respectivos relatórios de 
auditoria elaborados pelo controle interno, determino que adotem as providências cabíveis para 
a implementação dos itens apontados, por meio de manifestação fonnal à Secretaria Federal de 
Controle (SFC) - quando localizarem-se em Brasília - ou Bs Controladorias-Gerais da União 
(CGU) em cada um dos seus respectivos Estados de localização. 

3. Encaminhe-se os processos a o  Tribunal de Contas da União, com vistas ao 
julgamento previsto no inciso I1 do art. 71 da Constituição Federal. 

Brasília, 27 de maio de 2005 

MÜRILO PORTUGAL FILHO 
Ministro de ~s tado 'da  Fazenda, Interino 


