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Chefe da CGU-Regional/RJ,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º
208770, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da
Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os
resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas
apresentado pela da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
I - ESCOPO DOS EXAMES
2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de
07/02/2008
a
29/02/2008,
por
meio
de
testes,
análises
e
consolidações de informações coletadas ao longo do exercício sob
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela Entidade
Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis
ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à
realização dos exames, que contemplaram os seguintes itens:
-

AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS

-

QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES

-

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

-

REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

-

REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

-

CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU

-

RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS

-

ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

-

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

-

SUPRIMENTO DE FUNDOS – USO DE CARTÕES

-

CONTEÚDO ESPECÍFICO

II – RESULTADOS DOS TRABALHOS

3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações
listadas detalhadamente no Anexo – “Demonstrativo das Constatações” e
que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria.
4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das
peças e respectivos conteúdos exigidos pelas IN-TCU-47/2004 e
54/2007 e pelas DN–TCU–85/2007 e 88/2007, Anexo XI.
5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN TCU n.º 85/2007,
e em face dos exames realizados, cujos resultados estão consignados
no Anexo – “Demonstrativo das Constatações”, efetuamos as seguintes
análises:
5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS
5.1.1 A CVM é responsável pela gestão do Programa de Desenvolvimento
do Mercado de Valores Mobiliários (0778), integrante do Plano
Plurianual 2004/2007 - PPA. O objetivo do referido programa consiste
em assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento
do mercado de valores mobiliários.
O Programa de Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários é
composto por 14 ações, sendo três voltadas para a área finalística
da Entidade. Com relação a essas ações, as metas físicas e
financeiras previstas e realizadas pela CVM referente ao exercício
de 2007 encontram-se sintetizadas nos Quadro I e II:

QUADRO I – METAS FÍSICAS DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DO PROGRAMA 0778
Ação
Fiscalização do
Mercado de Valores
Mobiliários (2203)
Disseminação de
informações e
regulamentação do
Mercado de Valores
Mobiliários (2204)
Orientação e defesa
aos Investidores
(2205)

Descrição do
Indicador ou
Medida
Fiscalização
realizada
Informação
disponibilizada
(medido por
Gbyte)
Investidor
atendido

Exercício 2007
Planejado Realizado
3.228
147

120.134

Realizado
2006

5.096

4.011

269,70

169,90

159.061

177.081

Fonte: SIGPLAN
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QUADRO II – METAS FINANCEIRAS DAS AÇÕES FINALÍSTICAS DO PROGRAMA 0778
Ação
Fiscalização do Mercado
de Valores Mobiliários
(2203)
Disseminação de
informações e
regulamentação do Mercado
de Valores Mobiliários
(2204)
Orientação e defesa aos
Investidores (2205)

Exercício 2007
Planejado
Realizado
(R$)
(R$)
1.721.068,00
1.252.959,00

Realizado
2006 (R$)

2.397.057,00

1.759.971,00

866.013,00

861.000

571.809

577.709,00

838.709,00

Fonte: SIGPLAN

Observa-se pela análise dos dados dos quadros I e II que todas as
metas físicas das ações finalísticas foram superadas, entretanto, as
financeiras não foram atingidas. A CVM informou que as metas
financeiras não foram alcançadas em razão, principalmente, “de os
valores estimados para despesas com diárias e passagens não terem
sido utilizados como fora previsto, em virtude do limite para
empenho de diárias, passagens e despesas com locomoção no exercício
de 2007.” No entanto, não soube esclarecer acerca da não correlação
entre as metas físicas e financeiras, visto que mesmo utilizando
menos recursos financeiros, as metas foram superadas. A Entidade
dispôs que:
“Conforme consta no ‘Manual do Coordenador de Ação’,
disponível no site do SIGPlan, ‘a coluna ‘Financeiro
Realizado’ difere da coluna ‘Físico Realizado’, pois no
primeiro caso não há necessidade de registro pelo
Coordenador de Ação, e os valores são automaticamente
registrados no SIGPlan por meio de conexão com os
sistemas SIDOR, SIAFI e SIEST.’ Assim sendo, não temos
como justificar as divergências, já que, em tese, o
SIAFI alimenta automaticamente os dados financeiros do
SIGPlan.
Dessa forma, não temos informação nem como fazer
verificação detalhada de como são tratados os dados que
entram no SIGPlan nem quais os links utilizados na
conexão com os sistemas SIDOR, SIAFI e SIEST.”

A manifestação da Entidade dispõe acerca da forma de registro dos
dados no SIGPLAN. Ressalta-se, contudo, que a observação efetuada
pela equipe de auditoria não se referiu a uma possível falha no
registro das informações, mas sim, na estimativa das metas físicas e
financeiras, pois se a Entidade conseguiu superar as suas metas com
menos recursos financeiros, ou apresentou uma maior eficiência no
desenvolvimento de suas atividades, o que não foi mencionado no
Relatório de Gestão da CVM, ou não houve uma estimativa adequada das
metas físicas e financeiras.
Comparando os resultados físicos obtidos pela CVM nos exercícios de
2006 e 2007, verifica-se que apenas na Ação Orientação e Defesa aos
3
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Investidores o resultado obtido no exercício sob exame foi inferior
ao do exercício anterior. A CVM apresentou os resultados físicos
discriminados por tipo em cada um dos exercícios, conforme a seguir
relacionado:
QUADRO III – REALIZAÇÃO FÍSICA DA AÇÃO 2205 EM 2006 E EM 2007
TIPOS DE ATENDIMENTO
PESSOAL
TELEFÔNICO
PROCESSOS
CARTAS 157
CENTRAL 0800
E-MAIL
CARTILHAS
TOTAL

2006
2.537
9.878
1.210
104
30.200
12.625
120.526
177.080

2007
2.571
10.158
1.420
142
35.370
12.804
96.596
159.061

∆%
1,3%
2,8%
17,4%
36,5%
17,1%
1,4%
-19,9%
-10,2%

Fonte: Ofício/CVM/AUD/Nº 14/2008

O Quadro III mostra que os atendimentos a investidores apenas não
aumentaram em relação às cartilhas. A CVM esclareceu que:
“[....} em 2006 houve um grande esforço de distribuição
de publicações, em todas as faculdades que temos contato
através do Circuito Universitário (programa de palestras
nas universidades). Em 2007 esse esforço foi mantido,
mas retornamos a um patamar mais próximo da realidade da
SOI no período anterior (1998-2005):
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
63.735 26.717 34.595 45.153 43.629 16.633 39.942 38.987 120.526 96.596
Dos dados acima, temos que a média de cartilhas
distribuídas de 1998 a 2005 é de 38,67 mil, por ano.
Embora tenha havido uma redução de 2006 para 2007, ainda
assim o total distribuído é mais do que o dobro da média
de 8 anos.”

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a CVM, para os próximos exercícios, reavalie as
metas físicas e financeiras das ações do Programa de Desenvolvimento
do Mercado de Valores Mobiliários, de forma a compatibilizá-las.

5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES
5.2.1 No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Mercado de Valores
Mobiliários, foram desenvolvidos três indicadores, quais sejam:
Número de Acesso à homepage da CVM, Taxa de Emissões Primárias da
Economia e Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em
Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto. Esses
indicadores apresentaram os seguintes resultados nos exercícios de
2006 e 2007.
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QUADRO IV – RESULTADOS DOS INDICADORES RELATIVOS AO PROGRAMA 0778

INDICADOR

TIPO

Número de acesso a Eficácia
homepage da CVM
Taxa de Emissões
Primárias da
Economia

ÍNDICE
ESPERADO AO
FINAL DO PPA
(2007)

RESULTADO
EM 2007

RESULTADO
EM 2006

7.000.000 40.577.068

37.641.757

Efetividade

15%

32%

23,70%

Taxa de
Efetividade
Participação das
Companhias Abertas
listadas em Bolsa
e em Balcão
organizado no PIB

32%

83,70%

64,90%

Observamos que os resultados dos indicadores em questão atingiram um
patamar bem superior ao esperado ao final do PPA. O comparativo
entre os resultados apresentados em 2006 e 2007 demonstra que houve
uma evolução dos índices, visto que todos aumentaram no exercício
sob exame.
A CVM utiliza apenas os indicadores do PPA para avaliação do seu
desempenho. Não consideramos, entretanto, que os mesmos sejam
suficientes para avaliação da gestão da Entidade no exercício, já
que nenhum deles avalia a eficiência da gestão, nem a qualidade dos
seus serviços, bem como a eficácia é mensurada apenas pelo “Número
de acesso a homepage da CVM”. Essa questão encontra-se disposta no
item 1.1.1.1 do anexo do presente relatório

5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
5.3.1 No exercício de 2007, a CVM não efetuou transferências, nem
houve recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres. Todos os convênios vigentes na
Entidade são não onerosos.
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5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
5.4.1 No exercício de 2007, as aquisições de bens e as contratações
de serviços da CVM ocorreram da seguinte forma:
QUADRO V – CONTRATAÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2007
Forma de
Aquisição de
bens/serviços
Dispensa
Inexigibilidade
Concorrência
Pregão
Eletrônico
Registro de
Preços
Total

Qtde no
exercício

Valor
(R$)

93
23
1

2.418.594,92
3.773.479,12
1.760.121,90

% Qtde
sobre
total
57,41
14,20
0,61

% Valor
sobre
total
15,42
24,07
11,23

41

6.573.744,28

25,31

41,92

4
162

1.154.390,80
15.680.331,02

2,47
100,00

7,36
100,00

Fonte: Relações constantes na INTRANET da CVM

Por meio do exame de uma amostra de cinco processos licitatórios,
todos realizados na modalidade pregão (Pregões eletrônicos n.os
021/2006, 029/2006, 039/2006, 040/2006 e 14/2007), que representaram
33% do valor das licitações realizadas pela CVM no exercício de
2007, constatamos que a Entidade vem formalizando adequadamente os
seus processos licitatórios, em conformidade com as disposições da
Lei n.º 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/2002. Ressalta-se, contudo, que
em relação ao Pregão 14/2007, no que tange à fiscalização da
prestação de serviços contratada, não evidenciamos a comprovação de
aquisição de passagem aérea pelo menor preço, conforme disposto no
item 2.1.3.1 do anexo I ao presente relatório.
Com relação às dispensas de licitação realizadas no exercício de
2007, 84 dos 93 processos tiveram como fundamento os incisos I e II
do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, em razão do pequeno vulto das
aquisições/serviços, não tendo sido evidenciado fracionamento de
despesa.
Examinamos
duas
dispensas
de
licitação,
ambas
com
fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, que
representaram 27% dos gastos com dispensas de licitação no período
objeto dos exames. Os processos relativos às citadas dispensas foram
regularmente
formalizados,
tendo
sido
expedidas
orientações
decorrentes do exame, dispostas no item 2.1.3.2 do anexo I ao
presente relatório.
Quanto às inexigibilidades de licitação, 69% das despesas ocorridas
no exercício de 2007 referem-se a gastos com condomínios. Examinamos
um desses processos, cujo valor representa 56% do valor de
inexigibilidades realizadas no exercício de 2007, tendo sido
verificada a regularidade da sua formalização.
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5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
5.5.1 Em 31/12/2007, a CVM contava com uma força de trabalho de 739
pessoas, conforme discriminado a seguir:
QUADRO VI – QUANTITATIVO DE PESSOAL DA CVM
FORÇA DE TRABALHO

QUANTITATIVO DE
PESSOAL EM
31/12/2007

Servidores

482

Terceirizados

195

Estagiários

62

Fonte: Relatório de Gestão da CVM

Dos 482 servidores da CVM, 393 estão lotados na sede da Entidade no
Rio de Janeiro, 81 estão lotados na Regional de São Paulo e oito
estão na Regional de Brasília.
Ao longo do exercício sob exame, foram realizados trabalhos pela
CGU-Regional/RJ relativos a admissões, pensões, aposentadorias e
sobre a folha de pagamento da CVM. Foram examinados 20 atos de
aposentadoria, 20 de pensão, 29 de admissão e um ato de cancelamento
de concessão, totalizando 70 atos, encaminhados ao TCU, com parecer
pela legalidade. Os exames, que tiveram como período de abrangência
01/01/2006 a 30/06/2007, evidenciaram a regularidade dos atos e
respectivos cadastramentos no Sistema de Apreciação e Registro de
Atos de Admissão e Concessão - SISAC.
Quanto ao trabalho de análise da folha de pagamento, que objetivou
atestar a consistência dos registros, com base nas trilhas obtidas
junto ao Sistema Data Warehousing e ao Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, disponibilizados pela
Coordenação-Geral de Auditoria dos Programas das Áreas de Pessoal e
Benefícios-DPPES, foram verificadas as trilhas especificadas a
seguir:
−Trilha 1 (1.1, 1.2, 1.3) – Servidores ativos, aposentados e
instituidores de pensão investidos em outros vínculos;
−Trilha 2 – Servidores que percebem a vantagem prevista no artigo
192 da Lei n.º8.112/90;
−Trilha 5 – Relação de servidores que recebem auxílio-transporte em
valor superior a R$ 300,00;
−Trilha 10 – Servidores cedidos e requisitados;
−Trilha 13 – Beneficiários de pensão com mais de dois benefícios;
−Trilha 16 – Servidores/Instituidores com ocorrência no SIAPE de
aposentadoria com provento proporcional e estão percebendo provento
integral; e
−Trilha 22 – Evolução da folha de pagamentos.
Nos exames efetuados, foram identificadas falhas nos registros do
SIAPE referentes ao enquadramento de servidores que percebem a
7
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vantagem do artigo 192 da Lei n.º 8.112/90, tendo a questão já sido
regularizada.
Foram
identificados,
também,
dois
atos
de
aposentadoria de servidores que não estavam cadastrados no SISAC,
estando a Entidade providenciando a regularização junto ao TCU, uma
vez que esses atos já haviam sido homologados pelo método
convencional.
5.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
5.6.1 No exercício de 2007, o Tribunal de Contas da União – TCU não
expediu determinações/recomendações para a CVM.
No final do exercício de 2006, por sua vez, o TCU expediu o Acórdão
n.º 2.107/2006 – Plenário, determinando à Secretaria Federal de
Controle Interno que fizesse o acompanhamento do cumprimento das
recomendações/determinações
constantes
no
referido
acórdão
e
informasse no processo de contas de 2007 as providências adotadas
pela CVM. A fim de dar cumprimento a essa decisão, relacionamos as
informações solicitadas no item 4.1.1.1 do Anexo I – “Demonstrativo
das Constatações”.
Por meio do Acórdão n.º 2.107/2006, o TCU expediu uma determinação e
28 recomendações para a CVM. A implementação da determinação em
questão exigia ações conjuntas da CVM e do BACEN, entretanto, o
BACEN discordou em parte da determinação, tendo encaminhado as suas
justificativas para o Tribunal. O impasse gerado em torno da
referida determinação impossibilitou o seu atendimento por parte da
Entidade, conforme exposto especificamente no item 2.2.2.1 do Anexo
I do presente relatório. Quanto às demais recomendações, observamos
que a CVM vem desenvolvendo ações para atendimento das mesmas.
5.7 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS
5.7.1 A CVM possuía em vigor, durante o exercício de 2007,
seguintes projetos oriundos de financiamentos externos ou
cooperação técnica internacional:

os
de

- BID ATN 7887;
- BIRD LN 4637-BR; e
- PNUD BRA/02/008 – Cooperação Técnica
A Cooperação Técnica/Financeira Não Reembolsável n.º ATN 7887-BR,
parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, foi auditado pela CGU, tendo sido gerada a Carta Gerencial
n.º 208.656/2008. Destacamos, a seguir, as conclusões constantes na
referida Carta Gerencial:
“Com base nos trabalhos de auditoria realizados, somos
de opinião que, de maneira geral, os controles internos
da unidade executora do projeto, conforme demonstrado
nos itens próprios desta Carta Gerencial, apresentam-se:
a) Gestão Operacional: os controles internos para a
supervisão e avaliação são adequados às ações de
monitoramento do Programa; e o baixo percentual de
implementação financeira está descrito em item próprio
desta Carta Gerencial;
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b)
Controles
da
Gestão:
a
Comissão
de
Valores
Mobiliários
mantém
uma
estrutura
de
gerenciamento/execução
financeira
adequada
para
a
implementação das atividades do Programa, em seus
aspectos substanciais,
e os controles internos são
adequados. Cabe registrar que não houve emissão de
recomendações de auditoria no relatório do exercício
anterior.
c) Gestão Orçamentária: o projeto conta com um razoável
controle orçamentário, tendo sido verificada a adequada
observância aos limites e
saldos orçamentários, bem
como a correta classificação orçamentária dos gastos
realizados.
d) Gestão Financeira: (i) as operações financeiras
realizadas no âmbito do projeto estão sustentadas por
documentação de apoio e os controles utilizados são
adequados;
(ii)
não
houve
desembolsos;
(iii)
os
relatórios
financeiros
Demonstrativo
de
Recursos
Recebidos e Desembolsos Efetuados, Demonstrativo de
Investimentos do Programa e Informações Financeiras
Complementares, não foram elaborados pela Entidade
Executora de acordo com as regras estabelecidas nos
normativos do BID, conforme discriminado no item 3.1.9.1
desta Carta Gerencial. Quanto ao cumprimento pela
Entidade Executora das cláusulas contratuais de caráter
contábil-financeiro-gerencial
da
Cooperação
Técnica/Financeira Não Reembolsável N.ºATN 7887-BR, a
situação está descrita no item 3.1.9.3 desta Carta
Gerencial, bem como no Parecer sobre o Cumprimento de
Cláusulas de Caráter Contábil e Financeiro do Programa.
e) Gestão Patrimonial: a agência de execução do projeto
mantém um razoável controle dos equipamentos, os quais
estão sendo utilizados em benefício da Entidade.
f) Gestão de Recursos Humanos: O Órgão Executor mantém
um razoável controle sobre as atividades relacionadas à
administração do pessoal
alocado ao projeto, em
observância às disposições da Carta-Convênio e à
Legislação Nacional pertinente.
g) Gestão do Suprimento de Bens e Serviços: a seleção e
a contratação de fornecedores de bens e serviços no
âmbito do Projeto demonstrou conformidade com os
procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo e
à Legislação Nacional aplicável.

Tendo em vistas as análises que estão em andamento acerca dos demais
projetos, por meio de auditorias específicas, informamos que os
relatórios dessas auditorias serão posteriormente remetidos ao TCU.
5.8 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
5.8.1 A Auditoria Interna da CVM – AUD possui em seu quadro de
servidores um auditor-chefe, três analistas, dois agentes executivos
e um estagiário, tendo ainda um cargo de analista vago em
decorrência de aposentadoria. O preenchimento dessa vaga será feito
por meio de transferência de um analista do atual quadro de
servidores da CVM para a AUD.
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As atividades de auditagem são realizadas pelos três analistas,
enquanto os agentes executivos atuam nas atividades auxiliares,
apoiando os trabalhos realizados pelos analistas e o Auditor-Chefe.
O Auditor-Chefe atua nas atividades de supervisão, orientação
técnica e gerenciamento das atividades realizadas pela AUD.
O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna elaborado para o
exercício de 2007 - PAINT/2007 estimou um quantitativo de 5.282
horas para desenvolvimento de suas atividades, sendo 3.589 horas
para Programas de Auditoria do PAAAI 2007, 175 horas em Auditorias
Específicas, 348 horas na Estrutura Interna e Capacitação e 1.170
horas na Supervisão e Gerenciamento das Atividades de Auditoria.
De acordo com o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna –
RAINT/2007, a AUD realizou, no exercício de 2007, oito Programas de
Auditoria do total de nove Programas previstos no PAINT/2007.
Conforme disposto no RAINT/2007, a não realização do programa de
auditoria I.8 – Verificação de atos de aposentadoria, pensão e
admissão de pessoal, deveu-se à utilização de carga-horária superior
à prevista para realização de alguns programas de auditoria, como
por exemplo o programa de auditoria I.3 – Trâmite de Processo
Administrativo Sancionador.
Ressalta-se que o RAINT/2007 não apresenta a carga-horária utilizada
na execução de cada atividade, o que dificulta a verificação do
cumprimento do PAINT/2007, especialmente nas atividades Estrutura
Interna e Capacitação e Supervisão e Gerenciamento das Atividades de
Auditoria. Verificamos, também, no que tange à elaboração do
RAINT/2007, que não foram relacionadas as recomendações da AUD,
atendidas e pendentes no exercício de 2007, conforme dispõe o inciso
II do art. 6º da Instrução Normativa SFC 01/2007, estando essa
questão relatada no item 4.2.1.1 do Anexo I deste Relatório. Por
esta razão, não foi possível fazer constar no Relatório de Auditoria
de Gestão a indicação dos resultados e providências adotadas a
partir dos trabalhos da Auditoria Interna, como determina o item 9
do Anexo VI da DN TCU 85/2007.
Cabe
destacar
o
resultado
alcançado
a
partir
do
trabalho
desenvolvido no programa de auditoria I.5 relativo a procedimentos
automatizados de cobrança de multas associadas ao envio periódico de
documentos e informações à CVM. Com base nos trabalhos de auditoria
realizados, o Colegiado da CVM parametrizou a sistemática de
cobrança de multas, emitindo a Instrução CVM n.º 452/2007.
5.9 CONCESSÃO DE DIÁRIAS
5.9.1 Foram analisados 21 processos de concessão de diárias,
representando 38,18% do total de processos de concessão de diárias
com deslocamento dentro do território nacional e que incluíam finais
de semana.
Nas
propostas
de
concessão
de
diárias
analisadas
constam
justificativas para o afastamento de servidor iniciar-se na sextafeira ou incluir finais de semana. Essas justificativas foram
devidamente aprovadas pelo ordenador de despesas.
Ressalta-se que nos exames realizados foi verificado o pagamento
indevido do adicional previsto no art. 8 do Decreto 5.992/2006 à
servidores que utilizaram veículo particular em seus deslocamentos,
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tendo a Entidade se comprometido a regularizar, conforme disposto no
item 2.1.2.1 do Anexo I deste Relatório.
5.10 SUPRIMENTO DE FUNDOS – USO DE CARTÕES
5.10.1 Examinamos 12 processos referentes à Cartão Corporativo,
representando 100% dos gastos efetuados pela CVM por meio do Cartão
de Pagamento do Governo Federal. Os gastos realizados totalizaram R$
38.197,13 (trinta e oito mil, cento e noventa e sete reais e treze
centavos), sendo R$ 15.602,87 (quinze mil, seiscentos e dois reais e
oitenta e sete centavos) realizados por meio da modalidade saque e
R$ 22.594,26 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais
e vinte e seis) na modalidade fatura, ou seja, do total de despesas
efetuadas pela CVM por meio do Cartão Corporativo, 40,85% foram
realizadas na modalidade saque e 59,15% na modalidade fatura do
Cartão Corporativo. Observa-se que constam nos processos analisados
justificativas para a realização dos saques efetuados com o Cartão
Corporativo, devidamente aprovadas pelo ordenador de despesas.
Ressalta-se que, foram identificadas falhas formais, que não foram
consignadas neste Relatório devido a sua baixa relevância e
materialidade.
Cabe
destacar,
ainda,
que
as
três
falhas
identificadas possuem pouca representatividade quando comparadas com
o total de aquisições efetuadas nos referidos processos.
5.11 CONTEÚDO ESPECÍFICO
5.11.1 A DN TCU 85/2007 não prevê, em seu título 3, Anexo VI,
conteúdo específico para constar no Relatório de Auditoria da CVM.
5.12 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
As
constatações
verificadas
estão
–“Demonstrativo das Constatações”, não
equipe ocorrência de dano ao erário.

consignadas
no
Anexo
tendo sido estimada pela

III - CONCLUSÃO
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação
aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior,
de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de
Auditoria, a partir das constatações levantadas pela equipe, que
estão detalhadamente consignadas no Anexo I - “Demonstrativo das
Constatações” deste relatório.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2008.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CERTIFICADO Nº
UNIDADE AUDITADA
CÓDIGO
EXERCÍCIO
PROCESSO Nº
CIDADE

:
:
:
:
:
:

208770
CVM/RJ
173030
2007
00218.000127/2008-49
RIO DE JANEIRO

CERTIFICADO DE AUDITORIA
Foram examinados, quanto
à legitimidade e legalidade, os
atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2007 a 31Dez2007.
2.
Os 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 pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da auditoria.
3.
Diante dos exames aplicados, de acordo com
o
escopo
mencionado
no
parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório
de
Auditoria de Avaliação da Gestão nº 208770, os gestores tiveram suas
contas certificadas como regulares.
Rio de Janeiro , 12 de Maio de 2008
JESUS REZZO CARDOSO
CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RJ

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
RELATÓRIO Nº
EXERCÍCIO
PROCESSO Nº
UNIDADE AUDITADA
CÓDIGO
CIDADE

:
:
:
:
:
:

208770
2007
00218.000127/2008-49
CVM/RJ
173030
RIO DE JANEIRO

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
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 VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e
fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado
de
Auditoria, cuja
opinião foi
pela REGULARIDADE da gestão
dos
responsáveis
praticada
no
período
de
01/01/2007
a
31/12/2007.
2.
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, 12 de junho de 2008.

MARCOS LUIZ MANZOCHI
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA ECONÔMICA

