
Parecer de Dirigente do

Controle Interno

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201601537

Unidade Auditada: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Ministério Supervisor: Ministério de Minas e Energia
Município/TJF: Brasília (DF)

Exercício: 2015

Autoridade Supervisora: Ministro Fernando Coelho Filho

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício

de 2015, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, expresso a seguinte opinião
acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela

equipe de auditoria.

2. Quanto aos avanços mais significativos da gestão avaliada, no exercício de 2015,

merecem destaque os seguintes fatos:

2.1. No âmbito da avaliação dos recursos minerais do Brasil, de acordo com

informações do relatório de gestão, em 2015 foram concluídos os projetos iniciados em 2014
(Cobre de Bom Jardim - GO, Fosfato de Miriri - PE/PB, Caulim do Rio Capim - PA e Carvão

de Torres - Gravataí - RS) e iniciados os cinco novos projetos: Carvão - Grande Candiota

(RS), que foi priorizado e está em fase avançada, Níquel - Morro do Engenho (SP), Níquel -
Santa Fé (GO), Ouro - Natividade (TO) e Zinco - Palmeirópolis (GO);

2.2. Como alternativa às restrições orçamentárias que impossibilitaram a condução do

processo licitatório para contratação de "Levantamento a Laser na Plataforma Continental
Rasa e Zona Costeira Adjacente de Pernambuco", necessária aos trabalhos referentes à Ação
7112 - Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), foram

celebrados convênios com universidades e centros de pesquisas para dar continuidade às

atividades de campo e propiciar avanços na avaliação e caracterização tecnológica dos

recursos minerais identificados nas regiões de estudo. Entre elas, destacam-se: Convênio com

a Universidade Federal do Rio Grande - FURG, como previsão de utilização do Navio

Atlântico Sul em três campanhas de 30 dias de mar na Plataforma Continental Jurídica do

Brasil (PCJB) nos próximos 24 meses (2016-2017); e Convênio com o Centro de Tecnologia
Mineral - CETEM, que tem por finalidade fazer a caracterização tecnológica e verificar a

potencialidade dos calcários para aplicações comerciais em papel, polímeros, corretivo de
solos dentre outros.

3. A seguir são listados fatos que, no entendimento do órgão de controle interno,
impactaram a gestão da unidade no exercício de 2015 e/ou representaram situações que a
expuseram a riscos adicionais:

3.1. Autorização de acesso ao sistema SIAFI para terceirizado contratado para prestação

de serviço de apoio administrativo; A



3.2. Falhas nos controles internos da área de contratações da CPRM, que não procedeu

à formalização do instrumento contratual de patrocínio realizado com a Escola de

Administração Fazendária - ESAF bem como não trouxe a memória de cálculo, pesquisa e/ou

justificativa do preço final ajustado para o patrocínio e não apresentou a prestação de contas
da execução financeira dos recursos transferidos a título de patrocínio;

3.3. Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias instauradas no exercício de

2015 sem registro no CGU-PAD.

4. As principais causas estruturantes dos fatos identificados pela equipe de auditoria

são as seguintes:

4.1. Deficiências nos processos internos de gestão de RH relacionadas aos

procedimentos internos de segurança da informação referentes à autorização de acesso a

sistemas corporativos por terceirizados;

4.2. Ausência de mecanismos de controles internos da área de licitações e contratos,

especialmente aqueles que norteiam as contratações para prestação de serviços, ainda que por

intermédio de contratos de patrocínio, capazes de garantir os requisitos legais como:
formalização do instrumento contratual e sua submissão ao setor jurídico, justificativa da

escolha do fornecedor e do preço final pactuado, e apresentação de prestação de contas dos

recursos públicos executados ou transferidos;

4.3. Falta de uma rotina de cadastramento e/ou atualização dos processos

administrativos e de sindicâncias instaurados pela CPRM no Sistema CGU-PAD, e falha na

elaboração do Relatório de Gestão, que não trouxe o registro de todos os procedimentos

administrativos instaurados e finalizados no exercício de 2015.

5. As recomendações exaradas para mitigação dos riscos decorrentes das causas

identificadas são, respectivamente:

5.1. Atualizar os processos internos da gestão de segurança da informação, de modo a

restringir o acesso no sistema SIAFI ao perfil "Consulta" por terceirizados que prestam

serviços para a CPRM;

5.2. Elaborar mecanismos de controles internos na área de licitações que assegurem a

devida formalização do respectivo instrumento contratual que prevê o objeto pactuado, as
cláusulas que norteiam direitos e obrigações, e os documentos que devem ser apresentados

pelos Entes patrocinados a título de prestação de contas;

5.3. Proceder às transferências de recursos a título de patrocínio à Entidade efetivamente

patrocinada, neste caso a ESAF, sem prejuízo dos pagamentos que eventualmente sejam
devidos a outras Entidades que atuem como apoiadores ou colaboradores, e que devem ser

feitos por aquela Escola Fazendária mediante formalização dos instrumentos contratuais ou
de cooperação cabíveis;

5.4. Apresentar a prestação de contas da execução físico-financeira do patrocínio

firmado com a ESAF no valor de R$ 50 mil, com as evidências documentais que suportam as
despesas realizadas pela Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP para a
realização da XII Semana Orçamentária, como por exemplo, faturas, notas fiscais,
comprovantes de pagamentos, conciliação bancária com extratos de contas correntes

utilizadas, dentre outras capazes de demonstrar e comprovar a elegibilidade e regularidade da

execução financeira dos recursos públicos transferidos; f\



5.5. Criar rotinas administrativas visando o regular registro dos processos
administrativos disciplinarese de sindicância instaurados pela CPRM no sistema CGU-PAD;

5.6. Fazer constar dos próximos Relatórios de Gestão da CPRM o preenchimento da
totalidade de PAD's e sindicâncias instaurados no exercício de referência.

6. No que se refere ao Plano de Providências Permanente, após levantamento prévio
de todas as recomendações existentes, verificou-se que, no início de 2015, havia 19 (dezenove)
pendentes. Destas,8 (oito)foram atendidas no decorrerdaqueleexercício e, em 2016,mais 1 (uma)
recomendação pode ser considerada como atendida e uma outra foi cancelada por perda de objeto.
Portanto, restam ainda 9 (nove) recomendações pendentes de atendimento pela CPRM. Não se
chegou ao entendimento de que as recomendações pendentes de atendimento representem riscos
de impacto na gestão da Unidade, embora sejamimportantes instrumentos de melhoria das práticas
administrativas e de gestão da empresa.

7. Quanto à qualidade e suficiência dos controles internos administrativos da unidade,
a partir dos exames realizados identificaram-se falhas nos controles internos da área responsável
pelas contratações e gestão de patrocínios da Companhia, tais como: (i) não formalização de
instrumento contratual com a patrocinada; (ii) ausência de prestação de contas da execução
financeira dos recursos públicos repassados a título de patrocínio; (iii) inexistência de motivação
ou justificativa para a escolha da patrocinada e da Entidade que atuou como interveniente no
contrato; e (iv) ausência de memória de cálculo e justificativa do valor fixado a título de patrocínio.

8. No que tange à implementação de práticas administrativas que podem impactar
positivamente a gestão da unidade em suas operações, destaca-se a implementação da Norma
Interna AAS 06.01, a qual promoveu a atualização das orientações para a instauração e
desenvolvimento dos procedimentos de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares -
PAD, no âmbito da CPRM. A edição de uma norma mais atual poderá resultar na melhoria do
sistema de gestão disciplinar da CPRM, tendo sido, inclusive, vencedora do 3o Concurso de Boas

Práticas da CGU na categoria Aprimoramento das Apurações Disciplinares e de
Responsabilização de Entes Privados.

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

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

IN/TCU/N.0 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no
Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de

que as peças sob a responsabilidade do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle estão

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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 por
meio do mesmo sistema.

Brasília/DF, ^-2. de setembro de 2016.

WAGNER ROSA DA SILVA

Diretor de Auditoria da Área de Infraestrutura


