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ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 06/2010 

DEMONSTRATIVO DAS CONSTATAÇÕES 
 

  A seguir estão relacionados os pontos correspondentes aos itens do Relatório de 
Auditoria que merecem comentários: 
 
Constatação 1: Não atendimento às recomendações constantes dos relatórios emitidos pela 
Auditoria Interna da EBC, ou deficiência de informações prestadas pelos setores auditados. 
 
  Consta do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT 2009 que foram realizados 
trabalhos de auditoria nas unidades de licitações, contratos, suporte e operações, de acordo com o 
critério de materialidade e relevância, bem como o assessoramento aos dirigentes da Empresa e 
apoio à Assembléia Geral e aos Órgãos Colegiados, de Controles Interno e Externo. 
 
  Ficou consignada no RAINT 2009, que não foram realizadas auditoria, que haviam 
sido planejadas no PAAINT, conforme o seguinte quadro: 
 

Descrição Sumária Tipo de Auditoria Objetivos 
Exames dos procedimentos de 
faturamento e cobrança 

Auditoria Operacional Avaliar a consistência dos 
procedimentos adotados quanto ao 
controle e registro de faturamento e 
cobrança. 

Exame operacional na 
Superintendência de Rádios – 
Brasília. 

Auditoria Operacional Avaliar as atividades de produção; 
aferir o desempenho e resultados; 
diagnosticar riscos e oportunidades e 
identificar ações de controle 
passíveis. 

Exame sobre os contratos de 
publicidade legal 

Auditoria Operacional Avaliar os critérios adotados juntos 
aos clientes, forma de elaboração 
dos contratos, rotas de empenhos e 
os sistemas de preços e descontos, a 
padronização interna de 
procedimentos e a eficácia dos 
controles existentes. 

Exame operacional na Diretoria 
de Serviço 

Auditoria Operacional Exame sobre as atividades 
finalísticas da Diretoria, avaliando 
os aspectos operacionais, com 
identificação de áreas de risco e 
oportunidades de aprimoramento. 

Exame operacional na Diretoria 
de Programação e Conteúdo 

Auditoria Operacional Exame sobre as atividades 
finalísticas da Diretoria, avaliando 
os aspectos operacionais, com 
identificação de áreas de risco e 
oportunidades de aprimoramento. 
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  A partir dos trabalhos de auditoria realizados durante o exercício de 2009, foram 
emitidos 18 relatórios pela Auditoria Interna da EBC, cujas recomendações foram encaminhadas às 
unidades da Empresa, e que obtiveram os seguintes resultados:  
 

Nº de Relatório Unidade Escopo Implementações 
001/2009 Diretorias Exame das horas extras e 

prorrogação de jornada de 
trabalho concedidas e 
utilizadas. 

As respostas da Dir. 
Adm. Financeira não 
indicam com 
propriedade a efetiva 
implementação dos 
pontos abordados. 

002/2009 Diretorias Exame das solicitações, 
autorizações, concessões de 
diárias. 

Não respondida. 

003/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame do contrato, controle e 
gastos efetuados com 
combustíveis. 

Não houve 
recomendações. 

004/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame do inventário do 
almoxarifado e o relatório da 
comissão constituída para esta 
finalidade. 

Atendidas. 

005/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame do inventário dos bens 
imóveis e o relatório da 
comissão constituída para esta 
finalidade. 

Atendidas. 

006/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame do inventário dos bens 
intangíveis e o relatório da 
comissão constituída para esta 
finalidade. 

Não respondida. 

007/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame do inventário dos bens 
móveis e o relatório da 
comissão constituída para esta 
finalidade 

As respostas registram 
estudos para 
implementação das 
recomendações. 

008/2009 Diretorias Exame das horas extras e 
prorrogação de jornada de 
trabalho concedidas e 
utilizadas. 

Não respondida. 

009/2009 Diretorias Exame das concessões e as 
aplicações realizadas por 
meio dos suprimentos de 
fundos e cartão corporativo, 
observando o cumprimento 
das normas internas e demais 
legislações aplicadas, bem 
como os limites permitidos. 

As respostas não foram 
contundentes quanto a 
indicação real da 
implementação das 
recomendações. 

010/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame dos balancetes e 
demonstrações contábeis e 
composição dos saldos. 

As respostas indicam 
implementação das 
recomendações. 

011/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame das aquisições e 
serviços por inexigibilidade. 

Não respondida 
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012/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame dos balancetes e 
demonstrações contábeis e 
composição dos saldos. 

Não respondida 

013/2009 Diretoria de Suporte Exame das atividades 
finalísticas da Diretoria de 
Suporte, avaliando os 
aspectos operacionais, com 
identificação de áreas de 
riscos e oportunidade de 
aprimoramento. 

Não respondida 

014/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame dos balancetes e 
demonstrações contábeis e 
composição dos saldos. 

Não respondida 

015/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame analítico dos contratos 
administrativos e termos 
aditivos (inciso IV do art. 24 
da Lei nº 8.666/93). 

Não respondida 

016/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame analítico dos contratos 
administrativos e termos 
aditivos (inciso V do art. 24 
da Lei nº 8.666/93). 

Não respondida 

017/2009 Diretoria de Jornalista Exame das atividades 
finalísticas da Diretoria de 
Jornalismo, avaliando os 
aspectos operacionais, com 
identificação de áreas de 
riscos e oportunidade de 
aprimoramento. 

Não respondida 

018/2009 Dir. Administrativa 
Financeira 

Exame das aquisições e 
serviços por inexigibilidade. 

Não respondida 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2009. 

 
  Conforme demonstrado, as recomendações da Auditoria Interna não obtiveram a 
devida atenção por parte dos diversos setores da EBC, ou seja: 02 Relatórios foram atendidos; em 
01 não houve recomendações; em 01 as respostas indicaram a adoção de medidas saneadoras; em 
01 a resposta indica estudos de adoção de medidas saneadoras; em 01 há indicação de adoção de 
medidas saneadoras; em 01 há indicação de implementação das recomendações; e em 11 Relatórios 
da Auditoria Interna as recomendações não foram devidamente respondidas (61%);  
 
Manifestação do Gestor: 
 
  Considerando as constatações descritas no item anterior, não foram solicitados 
esclarecimentos adicionais à Auditoria Interna e à Administração da Empresa acerca do assunto. 
 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 

O não atendimento às recomendações da Auditoria Interna por parte de alguns 
setores importantes da Empresa fragiliza sobremaneira o seu sistema de controle interno. Dessa 
forma, a Direção da EBC deve promover conversações com os seus diversos setores de modo a 
agilizar a adoção de medidas saneadoras e o atendimento às recomendações da Auditoria Interna. 
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Constatação 2.: Falta de controle em relação às despesas realizadas com suprimento de 
fundos. 
 
  Analisamos os processos de Suprimento de Fundos, conforme listagem de processos  
dos seguintes supridos: 
 

Suprido Processos 
Wladimir Costa Teixeira 1.549/2009 e 1.263/2009. 
Cláudio Sodré 0741/2009, 0862/2009, 1059/2009, 1445/2009, 

1.758/2009, 2.380/2009, 2.480/2009, 
3.012/2009, 3.066/2009 e 3.230/2009. 

Luciano Camponato 3.100; 2.791/2009, 2.501/2009, 2.739/2009, 
1.107/2009, 2.431/2009, 1.883/2009, 
1.744/2009, 1.443/2009 e 872/2009. 

Wilson Rosa de Oliveira 1.625/2009. 
Maurício Ernani Aguiar 342/2009, 463/2009, 670/2009, 1.190/2009, 

1.446/2009, 2.206/2009, 2.214/2009, 
2.425/2009 e 2.687/2009. 

 
  A partir das análises realizadas, foram constatadas as seguintes impropriedades: 
 

1) Deficiência operacional da Gerência Executiva de Orçamento e Finanças para 
desempenhar satisfatoriamente suas competências regimentais, referentes às 
despesas de suprimento de fundos, tendo em vista a pequena quantidade de 
empregados lotados no setor frente ao volume de atividades inerentes às suas 
atribuições; 

2) Execução de despesa com suprimento de fundos com locação de máquinas 
copiadoras para produção da mídia impressa sem constar do processo a 
motivação da despesa realizada, quantidades de cópias e cadernos a serem 
produzidos, relação das autoridades que compõem a comitiva presidencial que 
receberão o exemplar produzido, em viagens no País e ao Exterior; 

3) Ausência de planejamento prévio com indicação das necessidades e da rota a ser  
cumprida pelo técnico responsável para produção da mídia impressa, a fim de 
estabelecer valores compatíveis com as necessidades das despesas a serem 
realizadas; 

4) Ausência de comprovantes nos processos referentes às devoluções dos recursos 
pelo suprido ao erário, responsável pela produção da mídia impressa, de forma 
tempestiva; 

5) Atraso de análise e aprovação das prestações de contas referentes à concessão de 
suprimento de fundos; 

6) Recolhimento dos saldos de suprimentos de fundos de viagem ao exterior 
efetuado de forma intempestiva em descumprimento às diretrizes de prestação de 
contas previsto no Decreto nº 93.872/86 e prazos estabelecidos pela própria 
unidade quando da concessão do suprimento, e 

7) Despesas realizadas com aquisição de aparelho de telefone celular, cartão 
telefônico, por meio de suprimento de fundos, em viagens, sem que haja a 
correspondente justificativa para as suas realizações, bem como ausência da 
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fixação de limites a serem gastos. Ademais, não está caracterizada no processo a 
excepcionalidade de sua realização por meio de suprimento de fundos. 

 
 
  Cabe destacar que não existe termo contratual (ou outro instrumento congênere) 
firmado entre a EBC e a Presidência da República que cubra a realização de tais despesas. A 
Empresa fornece a mídia impressa ao Presidente da República e autoridades por um fator de 
tradição, sem o estabelecimento de parâmetros de custos, estrutura logística, com fornecimento de 
equipamentos de informática, telefones e copiadoras, bem como a locomoção de seus empregados.  
 
Manifestação do Gestor: 
 
  A seguir estão detalhados os esclarecimentos apresentados pela EBC, por meio do 
Ofício nº 31/2010/SE-EBC, de 28/05/2010, o qual encaminha o Memorando nº 5, de 27/5/2010 e 
Memorando nº 96/DISER, de 28/05/2010, Memorando nº 18, de 25/05/2010, quanto aos itens 
enumerados por esta Equipe: 
 

“Item 1 - Levantamento efetuado para a realização de concurso público apontou a 
necessidade de acréscimo de 27 empregados para a Gerencia Executiva de 
Orçamento e Finanças. A empresa esta trabalhando para que o concurso ocorra no 
2º semestre deste exercício e a contratação dos novos empregados a partir de 
janeiro de 2011.” 
 
“(...) 

 
“Item 3 - O Planejamento e os preparativos para a produção da Mídia Impressa em 
viagens presidenciais é realizado ainda em Brasília, conforme descrito no anexo II. 
No entanto, o fato de os operadores encarregados de realizar o serviço estarem 
vinculados à Diretoria de Jornalismo e não à Diretoria de Serviços prejudica 
sobremaneira o acompanhamento e a avaliação do serviço.  
 
Desde a criação da Empresa Brasil de Comunicação e da Diretoria de Serviços, 
unidade de negócios encarregada de prestar serviços de comunicação ao governo 
federal e a outros entes públicos e privados, estão sendo feitos esforços para 
transformar em produtos e serviços grande número de atividades anteriormente 
atribuídas à Radiobrás. Entre estas atividades, estão serviços complexos como a 
produção, gestão e transmissão do sinal da TV NBR; a cobertura e distribuição de 
imagens dos atos e fatos da Presidência da República, a produção, edição e 
transmissão de A Voz do Brasil, o programa Café com o Presidente, a Publicidade 
Legal, os serviços de monitoramento da mídia, entre outros.  

 
Este esforço de identificação das atividades que caracterizam prestação de serviços 
de comunicação, de descrição de cada uma delas, de levantamento de custos, de 
especificação e de negociação com a Secom para formalização contratual. É fato 
que os valores vultosos e a relevância das produções de televisão e de rádio fizeram 
com que outro serviço, como a produção da Mídia Impressa em viagens 
presidenciais, ficasse para o final deste processo de seleção, precificação e 
contratação, que se deve concluir no mês de junho com a formalização do contrato 
Secom/EBC.  
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Com isto, deverão ser solucionadas questões funcionais e de gestão para que todas 
as etapas de produção da Mídia Impressa, inclusive em viagens nacionais e 
internacionais, possam ser geridas pela Diretoria de Serviços, em suas gerências-
executivas de Produção e de Desenvolvimento. Desta forma, a Mídia Impressa 
deverá ser enquadrada na visão empreendedora que nos orienta, na qual cada 
produto ou serviço deve responder a critérios de qualidade, eficiência e economia, 
entre outros adotados para tornar a Diretoria de Serviços uma fonte de recursos 
para a Empresa Brasil de Comunicação.”  
“Item 4 – As GRU’s e os contratos de câmbio, comprovando a devoluções ao erário 
são incluídas nos processos logo após o fechamento da operação cambial”.  
Visto que a área financeira possui um cofre, os recibos emitidos são considerados 
como comprovante de entrega dos valores para guarda, até a conclusão da 
prestação de contas.” 

 
“Item 5: A intempestividade dos serviços prende-se à falta de equilíbrio entre o 
volume de prestações de contas e a estrutura necessária à execução e ao 
acompanhamento, em tempo hábil, das rotinas que envolvem essas atividades”. 

 
“Item 6 – Não concordamos com a informação de que os saldos de suprimentos de 
fundos de viagem ao exterior estão sendo recolhidos de forma intempestiva. Na 
maioria das vezes os valores são entregues na área financeira, por questões de 
segurança, a mesma possui um cofre, antes das prestações de contas. A área 
financeira  por sua vez aguarda a apresentação das prestações de contas para 
efetuar as contratações de cambio. Esclarecemos que é comum acontecer do valor 
devolvido previamente pelo suprido divergir do valor da prestação de contas”.  

 

Destacamos que no caso de valores recolhidos a maior,  teríamos dificuldades para 
devolvê-los ao suprido  na moeda de origem.  
 
Quanto ao possível prejuízo pela variação cambial, considerando o comportamento 
do cambio flutuante no exercício seria um valor insignificante, podendo até ter 
apresentado lucro. Destacamos ainda, que se efetuarmos devolução parcial de 
forma indiscriminada aumentará muito o custo das operações cambiais. Cada 
operação de devolução custa US$ 15.00 + IOF.” 

 

“Item 7 – As solicitações e prestações de contas de suprimentos de fundos 
realizadas nas viagens nacionais e internacionais para a produção da Mídia 
Impressa seguem as determinações da  Norma de Suprimento de Fundos – NOR 
401.” 
   

 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 
  Com relação aos itens listados, temos a comentar que ficou demonstrada a 
necessidade da EBC fortalecer os controles internos e revisar a sistemática de fornecimento de 
suprimentos de fundos, de modo a atender aos critérios de eficiência, eficácia e economicidade, 
aprimorando o processo de planejamento dos gastos e integração com outras áreas de governo e 
com outros órgãos envolvidos nos deslocamentos oficiais do Sr. Presidente da República, bem 
como a definição do marco regulatório e observância da legislação existente, em especial, quanto à 
devolução ao erário de forma tempestiva dos saldos não utilizados, conforme dispõe o Decreto nº 
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93.872/86 e o prazo estabelecido para a prestação de contas, quando da concessão do Suprimento de 
Fundos. 
 
Constatação nº 3: Despesas realizadas por meio de suprimentos de fundos, para produção de mídia 
impressa, em viagens internacionais, em valores expressivos quando comparadas a consultas de 
preços realizadas pela internet. 
 
  Da análise dos suprimentos de fundos listados na Constatação nº 02 do Anexo I deste 
relatório, foi verificado que a execução de despesa com suprimento de fundos foi destinada, em 
grande parte, para produção da mídia impressa. Verificamos despesas com a locação de máquinas 
copiadoras, aluguel de salas, e com tradutor de textos; sem que conste do processo as quantidades 
de cópias e cadernos produzidos, relação das autoridades que compõem a comitiva presidencial que 
receberam os exemplares produzidos em viagens no País e ao Exterior. Verificamos também a 
ausência de documentação fiscal comprobatória de algumas despesas e, principalmente, valores 
declarados em montantes extremamente elevados, se comparados a valores pesquisados em sítios na 
internet. 
 
  A situação acima descrita pode ser exemplificada com os seguintes casos 
verificados: 
 

1) Suprido: Cláudio Sodré 
Processo nº 0741/2009 – Produção de mídia impressa durante visita oficial do Sr. 
Presidente da República a Washington e New York 
a) Aluguel de máquina copiadora pelo valor de R$ 6.571,53, pelo prazo de dois 

dias; 
b) Despesa com tradutor, no valor de R$ 3.904,00, com o objetivo de viabilizar o 

aluguel das máquinas e acompanhar o pessoal da EBC durante a viagem 
c) Despesas com táxi, no valor de R$ 2.163,67 para deslocamento da equipe 

dentro da cidade e entre as cidades de Washington e New York. 
 
2) Suprido: Cláudio Sodré 
Processo: 1.758/22099 – Produção de mídia impressa durante viagem oficial do 
Sr. Presidente da República para a França e Itália 
Data da despesa: França – 02/07/2009 ao dia 07/07/2009 e Itália do dia 
06/01/2009 ao dia 10/07/2009 
a) Aluguel de máquinas copiadoras: R$ 3.625,00 (França); R$ 2.298,24 e R$ 

2.029,62 (Itália);  
b) Despesa com contratação de consultor: R$ 4.000,00 
 
3) Suprido: Cláudio Sodré 
Processo: 3.066/2009 – Produção de mídia impressa durante a visita oficial do Sr. 
Presidente da República a Portugal e Alemanha 
Data da despesa: 25/11/2009 a 04/12/2009 
a) Aluguel de máquina copiadora: R$ 6.389,02 
b) Despesa com tradutor, no valor de R$ 2.864,00; e 
 
 
 

Manifestação do gestor 
 



201000893A.doc 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 217 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900 
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PLANALTO.GOV.BR 

 

 
Em atenção à solicitação de auditoria encaminhada o gestor se manifestou, por 

intermédio do Memorando nº 96/DISER, 28/05/2010, da seguinte forma: 
 

“Item 2 - produção e distribuição da Mídia Impressa para o Presidente da 
República e sua comitiva, quando em viagem nacional ou internacional, justifica-se 
pelo compromisso da EBC, por meio de sua Diretoria de Serviços, de fornecer 
diariamente o clipping impresso dos principais jornais e revistas do País no local 
onde estiver o presidente da República.  
 
Assim, o serviço é prestado de acordo as necessidades e critérios estabelecidos junto 
com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República/Secom e 
expressos nos documentos “Plano Editorial da Mídia Impressa” e “Serviço de 
Confecção da Mídia Impressa – Viagens Presidenciais”. 
 
Dessa forma, a quantidade de exemplares produzidos em cada viagem é 
determinada pela lista permanente de autoridades fornecida pela Secom somada à 
lista de autoridades que eventualmente participam da comitiva e que é fornecida 
pela equipe da Presidência da República durante a viagem, mais precisamente no 
dia seguinte à chegada do Scav ao destino da viagem presidencial.” 
 
 
Da mesma forma, em atenção à solicitação de auditoria encaminhada o gestor se 

manifestou, por intermédio do Memorando nº 96/Gerência de Finanças, de 28/05/2010, apensando 
o documento anexo III, relativo à justificativa apresentada pelo suprido Cláudio Sodré, da seguinte 
forma: 
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  Complementando as justificativas, o gestor ainda enviou o Memorando nº 18, de 
25/05/2010, no qual informou: 
 

“(...)Suprido: Maurício Ernani Aguiar  
    Processo nº 463/2009 
      Neste item prestamos informações somente no que tange à falta de 
apresentação de nota fiscal,  citada também para os Processos nºs 1.446 e 2.425/2009.   
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Resposta: Desde a publicação da Lei Complementar nº 116/2003, que Dispõe sobre o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, não há incidência de ISS sobre a locação de bens móveis. Sendo assim, 
entende-se que não há obrigatoriedade de emissão de notas fiscais de prestação de serviços, 
referentes à locação de bens móveis, tendo em vista que a sua emissão está vinculada à 
incidência de ISS.” 

 
 
Análise da Equipe de Auditoria 
 
  Devido ao fato de os esclarecimentos apresentados não trazerem elementos que 
possibilitassem a análise das despesas com a produção das mídias impressas durante as viagens 
realizadas, foram efetuadas pesquisas de mercado para parametrizar os custos de produção. 
  
  Vale citar que nossas análises levaram em consideração as orientações para produção 
de mídia impressa fornecidas pela EBC, Anexo I ao Memorando nº 96, de 28/05/2010, transcrita a 
seguir: 
 

“Serviço de confecção da Mídia Impressa”. 

 
Viagens presidenciais internacionais 

 
Fonte: Resumo do relatório de produção da Mídia elaborado pela equipe técnica (em anexo) 
 
Profissionais que executam o serviço:  
Em revezamento, Cláudio Sodré, Wladimir Costa Teixeira, Luciano Campanato e Maurício Ernani 
Aguiar, todos ainda vinculados ao quadro funcional da Agência Brasil/Diretoria de Jornalismo. 
 
Número médio de exemplares produzidos por viagem: 11 
Autoridades freqüentemente presentes na lista de distribuição da Mídia Impressa em viagens 
internacionais: 
 
Presidente da República:  
Primeira Dama: 
Ministro das Relações Exteriores:  
Chefe do cerimonial da Presidência da República:  
Chefe do Cerimonial do Itamaraty:  
Chefe da Segurança:  
Assessor da Presidência:  
Secretário-adjunto de imprensa/Secom:  
 
Ao grupo permanente, a cada viagem, são somados os Ministros de Estado participantes da comitiva 
presidencial.  
 
(...) 
 
3 – Locação de copiadora com capacidade para imprimir 40 cópias por minuto.  
 
4 – Locação de telefone celular. 
 
(...) 
Números da Mídia Impressa em viagens internacionais: 
Produção média diária: 11 exemplares 
Tempo médio de download por madrugada: 4h30 
Número médio de cópias por edição: 3.800  
Tempo média de finalização dos exemplares/montagem: 1h 
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Número médio de páginas por edição: 340 ou 170 para impressão frente e verso 
Tempo médio de distribuição (11 exemplares): 1h30.” (grifos nossos) 

 
  Em relação aos exemplos citados, pesquisamos, no dia 15/09/2010, por meio da 
internet os preços de aluguéis de máquinas copiadoras e constatamos que empresas nos países 
visitados  praticam as seguintes condições de comercialização: 
 

1) Cidades: Washington e New York 
Empresa contratada: FedEx Kinko’s 
Maquina alugada: Canon Image Runner 5070 
Preço pago por dois dias: US$ 2.693,25 
Empresa pesquisada pela equipe: Copy Tech dos EUA 
Tipos de máquina: Ricoh Digital – 40 páginas por minuto -ppm  
Preço: Cotação de US$ 725,00, por uma semana de aluguel, com franquia de 
3.000 cópias, manutenção, instalação e peças inclusas, menos papel. O preço diário 
foi calculado então em US$ 103,57. Os valores para a Ricoh –50 ppm era, na mesma 
empresa, de US$ 795,00 e para a de 60 ppm, de US$ 875, 00 por semana. 

 
  Inicialmente, percebemos que a máquina alugada tem especificações acima do 
requerido pelo documento fornecido pela EBC “Serviço de confecção da Mídia Impressa - Viagens 

presidenciais internacionais”, uma vez que a máquina Canon 5070 tem capacidade de produção de 55 
ppm e uma série de inovações tecnológicas que fazem com o seu aluguel seja mais elevado do que 
máquinas semelhantes. Vale a pena atestar que, na empresa Docprinter do Brasil, esta máquina está 
cotada, no programa de locação da empresa, a R$ 980,00 por mês de aluguel, com franquia de 
20.000 cópias mês para contratos de 24 meses. O preço de venda deste tipo de copiadora é de, 
aproximadamente, R$ 11.500,00. 
 
  Conclui-se, portanto, que diferença entre o valor pago pelo suprido (US$ 
1.346,63/dia), e o valor de mercado pesquisado (US$103,57) foi de US$ 1.243,06, o que 
representava, à época do aluguel do equipamento uma diferença a maior de R$ 3.033,05 (taxa 
utilizada na prestação de contas US$ = R$2,44). 
 
  Outra análise possível é acerca do valor unitário das mídias produzidas, pois se 
somarmos as despesas identificadas diretamente com a produção dos 11 (onze) volumes 
(quantidade média fornecida pela EBC) de mídia impressa (aluguel da máquina + táxi + intérprete), 
teremos o montante de R$ 12.639,20, ou seja, um valor de R$ 1.149,00 pagos pela produção de 
cada volume de mídia impressa. 
 
  Vale salientar que a mídia impressa consiste um volume de aproximadamente 170 
páginas, aproveitadas em frente e verso, com fotocópias, em preto e branco, de páginas de jornal e 
revistas. 
 
  A diferença entre o valor pago é o consultado é de US$ 1.243,06. Se considerarmos 
o preço unitário em dólares, teremos os valores pagos, divididos por uma média, informada pela 
EBC, de 11 unidades produzidas (US$ 1.243,06/ 11 = US$ 113,00). Considerando a mesma cotação 
do dólar, utilizado para a prestação de contas, teremos US$ 113,00 * 2,44 = R$ 275,72 por 
exemplar de mídia produzido, considerando somente o custo da locação da máquina copiadora, sem 
computar os demais custos diretos e indiretos envolvidos (diárias, passagens, deslocamento, 
comunicação, papel, aluguel de outros equipamentos e aluguel de espaço). 
 

2) Cidades: Paris (França) e Roma (Itália) 
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Empresa contratada: Na França – Empresa Copyself. Na Itália – Empresas 
Digicopy e Centro Cópia 
Maquina alugada: Na França – A máquina cotada foi uma Ricoh Afício 270. Na 
Itália – Empresa Digicopy – HP Collo laser Jet. Na Empresa Centro Cópia – uma 
Canon modelo não especificado. 
Preço pago: Na França (€ 1.250,00) US$ 1.812,50. Na Itália (€ 1.450,00)US$ 
2.163,93 
Empresa pesquisada: Em paris – Empresa Rossy Bureau e em Roma a Empresa 
Alpha Copy 
Tipos de máquina: Paris - HP Photosmart C4180 e em Roma - Workcentre 7120 e 
Xerox ColoQube 
Preço:.Em Paris foi de € 210,00 (mês) e em Roma € 247,00 mensais. 

 
  Constatamos que a equipe saiu (02/07/2009) para Paris dois dias antes do Presidente 
da República (04/07/2009). O documento de aluguel da empresa Copytec consta a data do dia 
02/07/2009 a 07/07/2009, ou seja, seis dias de aluguel, entretanto, não consta da Prestação de 
Contas os dias em que foram produzidas as mídias, o que torna difícil a justificativa do aluguel da 
máquina de forma antecipada, da forma como foi feita. 
 
  Pesquisamos empresas em Paris e em Roma, a fim de  verificarmos os preços 
praticados no mercado local. Inicialmente, cabe salientar que a ausência de especificações técnica 
precisas e de documentos fiscais completos, não permitiu uma comparação ideal, como a realizada 
no item anterior. Desta feita, tentamos selecionar os melhores modelos, dentro das diretrizes de 
contratação para podermos realizar os comparativos. 
 
  Em Paris/França realizamos a busca no sítio da Empresa Rossy Bureau  – 
verificamos que o preço para aluguel da máquina copiadora Canon IR 5065: 65 páginas por minuto 
está cotado a partir de € 202,00 / mês. 
 

No sitio de busca Zilok, uma copiadora simples, jato de tinta, tipo HP Photosmart 
C4180, 30 ppm, com franquia  de 3000 cópias mês tem os preços fixados em  € 9,00 (dia); € 18,00 
(final de semana); € 40,00 (semana) e € 210,00 (mês).  
 
  Podemos verificar que o preço de € 210,00 mensais, correspondem a US$ 312,90 
(taxa de câmbio de € = US$ 1,49237 – mesma taxa utilizada na prestação de contas). A Diferença 
encontrada entre o valor pago e a consulta foi de € 1.210,00, considerando somente o valor do 
aluguel da máquina. 
 
  Da mesma forma, constatamos que os alugueis das máquinas em Roma, foram 
realizados: nos dias 06/07 a 08/07 na Empresa Centro Cópia Palombi (dois dias de aluguel) nos dias 
08/07 a 10/07 na empresa Digicopy. Nota-se que o aluguel na primeira empresa foi realizado dois 
dias antes da chegada do Sr. Presidente da República (08/07/2009) sem que conste justificativa para 
o fato nos autos do processo. 
 
  Em Roma/Itália, consultamos os preços de locação na empresa Alpha Copy, para 
uma Maquina Workcentre 7120, 20 ppm verificamos que o preço mensal de aluguel é de € 79,00 e 
para uma Xerox Colo Qube (colorida), 50 a 85 ppm, é de  € 247,00 mensais. Esta é uma impressora 
que tem suas especificações muito próximas da Impressora HP Laser Jet P2055dn, 33 ppm, que 
consideramos com referência para a consulta na Itália. Se considerarmos os valores diários, temos 
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que os custos da máquina Xerox seriam de (€ 247,00/30= € 8,23), enquanto que o preço da diária 
paga foi de € 385,00 na empresa Digicopy. 
 
  Mesmo se considerarmos que os valores utilizados pelas empresas para contratos 
diários sejam mais elevados do que para contratos semanais ou mensais, os valores contratados se 
apresentam significativamente acima dos preços fornecidos pelos anunciantes da Rede Internacional 
– Internet. 
 
 

3) Cidades: Estoril (Portugal) e Berlin (Alemanha) 
Empresa contratada pelo suprido: Em Portugal – Empresa Ricópia e em Berlim – 
o Hotal Marriott foi que contratou a máquina. 
Máquina alugada: Em Portugal - Ricoh Aficio 5560, 60 ppm e em Berlim o hotel 
contratou uma máquina Canon, por três dias, modelo não especificado. 
Valor pago: Em Portugal € 1.200,00 e na Alemanha € 1080,00 por três dias de 
aluguel. 
Empresa pesquisada: Em Lisboa Empresa Ricópia e em Berlin as Empresas ZKW , 
Copy Rex e  
Tipos de máquina: Em Lisboa - Ricoh Afício MPC2030 Base e em Berlin -  
Preço:. 

 
  Novamente, percebemos que a máquina alugada em Portugal tem especificações 
acima do requerido pelo documento fornecido pela EBC “Serviço de confecção da Mídia Impressa - 
Viagens presidenciais internacionais”, uma vez que a máquina Ricoh Aficio 5560 é de alta capacidade. 
 
  A viagem presidencial para Portugal, teve como destino a cidade de Estoril, que fica 
distante 27 Km de Lisboa, indo pela Auto-estrada da costa do Estoril/A5. Desta forma, 
pressupomos que Lisboa foi a cidade mais próxima onde foram encontradas empresas para locação 
do equipamento. 
 
  Na pesquisa que efetuamos nos preços da Empresa Ricópia -  Ricoh Aficio 
MPC2030 Base, 20 ppm, Aluguel este Equipamento a partir de 55.00€/Mês 
 
  Para completar a pesquisa verificamos os preços praticados em outras regiões do país 
e escolhemos a cidade de Porto para levantamento. Nesta cidade, a Empresa LANICOPIER – 
Portugal cotou preços para aluguel mensal - Máquinas RICOH MP 171 SPF -  17 ppm - € 35,00; 
RICOH MP 2000, 20 ppm- € 60,00 e Multifuncional A3 + DEVELOP INEO + 22ppm – a cores -€ 
75,00. 
  A Empresa ASSISLEADER Comercialização de Equipamentos para PMEs em Porto 
– Portugal – preços para aluguel mensal. Máquina Modelo: MP C2030 da Ricoh - 20/25 ppm  - € 
56,00 
 
  Ficou demonstrado que, apesar das consultas terem sido realizadas para máquinas de 
especificações diferentes, existe uma coerência entre os preços praticados no país, e mesmo entre os 
países pesquisados, não sendo de se esperar, portanto, grandes variações em outras consultas que 
possam ser realizadas. 
 
  Mesmo na cidade de Berlin, na qual foram encontrados os preços mais elevados da 
pesquisa, verificamos que: Na Empresa ZKV Bürogeräte Kompletteservice zu Niedrigpreisen, o 
preço pelo aluguel de uma máquina Toshiba 460, com capacidade de 45 ppm, franquia de 500 
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cópias, com manutenção, toner e peças de reposição é de € 21,98 por dia. Na empresa Copy Rex 
verificamos que os preços vão de € 35,00 a € 105,00 por dia de aluguel, dependendo da máquina. 
 

Vale também citar o site de consulta de preços Berlim.evento, no qual verificamos 
que o aluguel de uma máquina de alta capacidade, como a da Copiadora Digital de Rex Rotary 
2955, com capacidade de 60 ppm, é de € 90,00 por dia.  

 
Considerando que o aluguel em Berlim foi referente a três dias de utilização da 

máquina, teríamos neste caso, o valor na pesquisa para três dias de aluguel de € 270,00. 
Comparando com o valor pago, temos que (€ 1080,00 - € 270,00 = € 810,00), concluindo houve 
pagamento que ultrapassa o valor da consulta em € 810.00. Este valor convertido em dólares, a taxa 
de € = US$ 1,60, atinge o valor de US$ 1.296,00, que convertidos para o Real, à taxa de R$ 1,79, 
atinge o valor de R$ 2.319,84 de diferença paga. 
 
  Em face de todos os exemplos acima, podemos concluir que: 
 

• Existem evidências de que as despesas realizadas estão em um patamar 
elevado, se comparado a pesquisas de mercado realizadas, configurando uma 
situação de questionamento da economicidade dos procedimentos e atos 
praticados; 

• Existe uma série de elementos ausentes nas prestações de contas que apontam 
para um descontrole na realização das despesas de suprimentos de fundos e 
em sua comprovação, tais como: a ausência de pesquisas preços de mercado 
e ausência de documentos que configuram o caráter fiscal da relação 
comercial (contratos assinados, notas ou boletos fiscais emitidos pelos 
contratados); 

• Falta de especificações corretas das máquinas locadas; 
• Falta de detalhamento dos serviços prestados e de relatórios para embasar os 

pagamentos realizados a título de contratação de produtores; e 
•  Divergências de informações (datas, períodos e itens de informação) que 

dificultam a análise dos custos. 
 

Concluímos portanto, que se faz necessária à apresentação, por parte da EBC, de 
providências em relação ao assunto, com apresentação a CISET-PR, das propostas de soluções 
implementadas com vistas a economia dos atos praticados por intermédio de suprimentos de fundos 
utilizados para a produção de mídia impressa, em face dos preços praticados pelas empresas 
contratadas pelos supridos, terem se mostrado superiores  à pesquisa realizada. 
 
 
Constatação 4: ausência de controle e deficiência operacional na área de diárias e passagens, 
implicando em atraso nas prestações de contas, com  descumprimento de normas e prazos 
fixados para apresentação das mesmas. 
 
  Constatamos a existência de diversas Autorizações de Viagens- AVs pendentes de 
Prestações de Contas, referentes aos exercícios de 2008 e 2009,  para o que solicitamos informação 
sobre os quantitativos de processos de autorização de viagens e prestações de conta de viagens 
existentes em estoque, referentes ao exercício de 2008 e 2009, bem como quais as providências 
adotadas a fim de cumprir o que estabelece o inciso 7.3 da NOR EBC 201/2007, in fine:  
 



201000893A.doc 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 217 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900 
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PLANALTO.GOV.BR 

 

“o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a prestação de contas e relatório 
de viagem, sujeitará o viajante a desconto em folha de pagamento das importâncias 
referentes às diárias concedidas, ao adicional para embarque e desembarque, ao valor 
da passagem e ao cartão coorporativo para despesa de locomoção.” 

 
 Importa registrar que a referida impropriedade é reincidente, pois foi objeto de 

apontamento no Relatório de Auditoria nº 12/2009, referente à avaliação das contas da Unidade do 
exercício de 2008.  
 
  Verificamos ainda que a sistemática adotada pela Entidade em relação à prestação de 
contas, prejudica a rotina de trabalho, tendo em vista que os documentos necessários (canhotos dos 
cartões de embarque, relatório de viagens etc) são entregues à área de diária para que esta elabore as 
prestações de contas e remeta o processo à área contábil. Entretanto, o procedimento vai de 
encontro ao que determina a NORMA DE VIÁGEM – NOR 201, em seu item 7.4 que assim 
dispõe: 
 
“ a prestação de contas de viagem será encaminhada à Gerência Executiva Financeira, pela 
unidade a que estiver subordinado o viajante, para os exames de regularidade. 
 
Manifestação do Gestor: 
 

“(...) 1.062 Prestação de contas de Viagens  - PCV’s no ano de 2008, conforme 
levantamento.  

 
Importante ressaltar que dentre elas temos 645 PCV´s prontas para início dos 
trâmites de assinaturas, 220 PCV´s entregues recentemente na SEANC, que ainda 
não foram processadas e 197 em fase de análises e conferências na Coordenação de 
Viagens.  

 
427 Prestação de contas de Viagens  - PCV’s no ano de 2009, em fase de análise e 
conferência.” 

 
 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 
  Os esclarecimentos e informações apresentados pela Administração da EBC não 
elucidaram as impropriedades verificadas, apenas reforçaram a constatação desta auditoria, de que 
se faz  necessário dotar a área de  concessão de diárias e passagens de melhores instrumentos de 
trabalho, permitindo o controle eficaz e tempestivo na concessão e prestação de contas,  
desenvolvendo, ou implantando um sistema informatizado de controle de diárias e passagens, bem 
como capacitando e treinando os empregados para desenvolver as  atividades inerentes àquela área.  

 
Segundo informado pela Entidade, as prestações de contas vêm sendo analisadas por 

uma equipe de força tarefa. O grupo de trabalho é formado com empregados de outras áreas da 
empresa, e objetiva o resgate das pendências acima mencionadas..  
 

 O procedimento adotado pela empresa em não dar o tratamento adequado para que 
as prestações de contas sejam apresentadas e analisadas em tempo hábil, além de contrariar a norma 
legal, poderá  ocasionar prejuízo ao erário em razão das seguintes situações constatadas: 
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� antecipação na data do retorno, cujas diárias recebidas em excesso, não foram 
restituídas à empresa no prazo de cinco dias contados da data do retorno à 
sede, contrariamente ao que determina o parágrafo único do art. 7º do Dec. 
5.992/2006; (proc. n.3080/2009) 

 
� pagamento de diárias pelo afastamento estendido por tempo superior ao 

previsto e autorizado, sem autorização de sua prorrogação, em desacordo com 
o parágrafo 3º do Dec. 5.992/2006; (pcv 3535/2009; 3384/2009; 3042/2009; 
3722/2009; 3216/2009); e 

 
� realização de despesas com alterações constantes de trechos de bilhetes de 

passagem aéreas, bem como a diferença de tarifas cobradas, em razão do 
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas, sem que para tanto haja o 
controle tempestivo e peremptório da existência de devolução do crédito ou 
que tenha sido liberado diárias para o deslocamento do empregado, conforme 
abaixo exemplificado: 

 
- 22/01/2010 – Francisco Teixeira – trecho Rio/BSB, no valor de R$ 

768,00, pela alteração do bilhete nº 1006-861096; 
- 22/01/2010 -  Francisco Teixeira – trecho BSB/Rio, no valor R$ 62,00, 

pela alteração do bilhete nº 1006-861106; 
- 22/01/2010 – Orlando Guilhon – trecho Rio/BSB, no valor de R$ 

768,00, pela alteração do bilhete 1006-857147; 
- 22/01/2010 – Orlando Guilhon – trecho BSB/Rio, no valor de R$ 

186,00, pela alteração do bilhete 1006-857148; 
- 08/02/2010 – Eurico Tavares – trecho BSB/SSA, no valor de R$ 

418,00, bilhete não identificado; 
- 04/01/2010 – Fábio Damasceno – trecho BEL/MAO, valor R$ 443,40, 
- pela alteração do bilhete 9572401963217.  

 
 A empresa, ao conceder a diária tem a obrigatoriedade de cobrar a prestação de 

contas, posto que ao não exigir, estará descumprindo as normas instituídas por ela mesma.  
   

 Os atos administrativos normativos são de observância obrigatória, desde que 
compatíveis com a legislação a que se destinem a complementar, que no caso em comento, é o 
Decreto 5.992/2006. 

 
 Assim, a norma instituída pela Empresa, por meio dos atos administrativos exarados 

pela autoridade competente, implicaria em imposição de penalidades aos empregados envolvidos 
que deixaram de observar e fazer cumprir os  prazos legais fixados para prestação de contas das 
viagens realizadas, fixadas na NOR-201, no item 7.3.  

 
 Ao não aplicar as penalidades fixadas pela Administração no referido normativo, 

esta descumpriu a própria orientação expedida, daí afirmar, que tanto o procedimento da autoridade 
competente quanto a do empregado, implica em violação da norma legal na forma do que dispõe o 
item 7.1 e 7.3, requerendo a responsabilização das partes envolvidas, sem exclusão da aplicação da 
penalidade fixada no Ato Normativo ( NOR-201), senão vejamos: 

 
“(...)”. 
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7.1 -  após a realização da viagem, e no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, 
contados da data do retorno, o viajante apresentará, de forma pessoal e 
intransferível, a prestação de contas de viagem por intermédio do formulário 
PRESTÇÃO DE CONTAS, (...) anexando os canhotos dos cartões de embarque e se 
for o caso, o bilhete de excesso de bagagem totalmente utilizado, devidamente 
atestado pelo dirigente responsável pela autorização da viagem.” 
 
 
7.3 o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a prestação de contas e 
relatório de viagem, sujeitará o viajante a: 
 
I - desconto em folha de pagamento das importâncias referentes às diárias 
concedidas, ao adicional para embarque e desembarque, ao valor da passagem e ao 
cartão coorporativo para despesa de locomoção; 
II– advertência por escrito; 
III- em caso de reincidência, instauração de processo administrativo.” 
 

  A situação constatada leva-nos a afirmar que a questão analisada carece de 
providências em relação à implementação de ações tempestivas com vistas a controlar de forma 
eficaz as despesas realizadas, posto que o volume de recursos despendidos no exercício de 2009 se 
comparado com o exercício de 2008 teve acréscimo significativo de cerca de 155%, conforme abaixo 
demonstramos:  
 

3.3.3.9.0.14.00   DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2009 2008 
% 

AUMENTO 
DIARIAS NO PAIS  1.955.603 817.586 139,19% 
DIARIAS NO EXTERIOR 729.526 232.551 213,7 
  2.685.129 1.050.137 155,69 

       Fonte: Siafi  
 
 
Constatação 5 – reincidência no descumprimento de norma fixada pela Controladoria-Geral 
da União-CGU quanto a publicação de dados sobre execução orçamentária, licitações, 
contratações, convênios, diárias e passagens e diárias na página de transparência pública do 
governo federal. 
 

Constatamos que a Entidade continua sem nenhum sistema automatizado de 
acompanhamento e controle das diárias e passagens, bem como não vem cumprindo também o que 
determina o Decreto 5.482/2005, disciplinado pela Portaria Ministerial CGU/MP nº 140, de 
16/03;2006, que criou as páginas da transparência pública do Governo Federal, a ser  mantida nos 
sítios na Internet, por todos os órgãos e entidades da Administração Púbica Direta e Indireta 
(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) a fim de oferecer 
informações sobre diárias e passagens.  
 

 Conforme determinado pelo art. 22 da Portaria Interministerial nº 140, de 16 de 
março de 2006, as entidades da Administração Indireta devem encaminhar à CGU as informações 
requeridas pela Portaria, que não se encontram registradas nos sistemas informatizados da 
Administração Pública Federal (SIAFI, SIASG, SCDP e SIEST). Entretanto, em consulta à Página de 
Transparência da Presidência da República, constatamos a inexistência de referida página com dados 
da EBC. 
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 Ressalte-se,  que referido assunto foi objeto de ressalva nas contas da Entidade 
consignadas no Relatório de Auditoria (item 1 do Anexo I do relatório de Auditoria nº 12/2009), 
cuja manifestação sobre o assunto, foi oferecida a esta CISET por meio do Plano de Providencias, 
enviada pelo Ofício nº 035/SE, de 31/08/2009, bem como foi reiterado por meio da Diligencia nº 
142/2009, cuja resposta se deu por meio do Oficio nº 047/SE de, 23/10/2010, abaixo transcrita. 

 
Manifestação do Gestor: 
 

(....) as providencia serão implementadas tão logo a Página de Transparência seja 
disponibilizada com relação aos dados e informações detalhadas dos sistemas 
informatizados da Administração Pública Federal –SIAFI e SIASG. Os dados sobre 
diárias e passagens, serão encaminhados em meio eletrônico à Controladoria – 
Geral da União, tendo em vista que a  EBC não utiliza o sistema SCDP, o 
arquivo encontra-se em fase de construção com questionamentos formulados à 
CGU. Estima-se que serão necessários 20 dias a contar da resposta da CGU. 
 
Resposta oferecida aos questionamentos feitos por meio da Diligencia nº 142/2009: 
 
(...) 
Atualmente estamos em fase de implantação e migração para um novo Sistema de 
Viagens. O novo sistema contempla todos os requisitos necessários para o 
armazenamento correto das informações referentes à diárias e passagens dos 
servidores da EBC. O antigo sistema utilizado pela EBC não possui a estrutura de 
banco que suporte a retirada dos dados e não possui algumas informações 
requeridas pelo sistema de Transparência Pública e grande parte dessas 
informações é controlada de forma manual. Os dados antigos serão preparados 
para que possam ser enviados para a Transparência Pública de forma correta. 

 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 

Em consulta ao Portal da Transparência Pública, verificou-se que a situação 
constatada à época da auditoria de gestão do exercício de 2008,  realizada em 2009, permanece a 
mesma em 2010, ou seja, até a presente data não consta qualquer dado da Empresa no Portal de 
Transparência Publica relativo a despesa de diárias e passagens.  
 
 

Constatação 6: pagamento de diferença de diárias sem autorização de agente competente e 
sem a comprovação de que a despesa realizada era devida, em descumprimento ao que dispõe 
os arts. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64. 
 
  Os processos nº 3.016/2009 e nº 3080/2009 tratam da concessão de diárias a 
empregados da EBC, para o afastamento do país no período de 25/11 a 4/12/2009, com vistas a 
cobertura jornalística de viagem do Sr. Presidente da República a Portugal, Ucrânia e Alemanha 
(Avisos de Viagens nºs: 3533, AV 3534, AV 3535, AV 3536 e AV 3538).  
 
  Verificamos, no entanto, que embora não tenha havido as Prestações de Contas das 
diárias abaixo relacionadas, compostas de relatório de viagem e ticket de embarque, foram 
efetuados pagamentos de diferença de diária, com base em solicitação feita ao Setor de Diárias por 
meio de mensagem eletrônica, de 29/12/2009, sem que se fizesse presente nos autos despacho 
fundamentado, exarado pela chefia imediata dos empregados envolvidos, para abonar, justificar e 
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autorizar a postergação da data de retorno, a fim de liquidar a despesa realizada na forma do que 
dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/64, que determina “....A liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 
do respectivo crédito”: 
 

DOC 
BENEFICIA
RIO 

VALOR 
PAGO. DESTINO 

PERIODO 
AUT. 

AV 3533 

Cláudio 
Cardoso do 
Vale US$150 Bsb/Portugal/Alemanha/Bsb  

25/11/2009 a 
04/12/2009  

AV 3534 
Cláudio 
Sodré US$150 Bsb/Portugal/Alemanha/Bsb  

25/11 a  
04/12/2009 

AV 3535 
Aldo Silva 
Pinto US$150 Bsb/Portugal/Alemanha/Bsb  

25/11 a  
04/12/2009 

AV 3536 

Flávia 
Peixoto 
Cardoso de 
Barros US$170 Bsb/Portugal/Alemanha/Bsb  

25/11 a  
04/12/2009 

AV 3538 

Ronaldo 
Gomes de 
Oliveira US$150 Bsb/Portugal/Ucrânia/Alemanha/Bsb 

29/11 a 
 04/12/2009 

 
Justificativa do Gestor: 
 

“As prestações de Contas de Viagens estão devidamente feitas, não constando ainda 
no processo em virtude da falta de documentos comprobatórios e as devidas 
assinaturas dos viajantes, que está em vias de ser providenciada. Insta observar que 
o objetivo da viagem foi a cobertura jornalística da visita do Exmo. Senhor 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à Portugal, Ucrânia e 
Alemanha. Os empregados realizaram o trajeto Alemanha/Brasil em aeronave da 
FAB (ESCAV) e chegaram em Brasília somente no dia 05/12/2009”  

 
Análise do Controle Interno: 
 

A entidade em nada acrescentou aos fatos identificados, ao contrário corroborou com 
a constatação feita por esta auditoria de que não houve prestação de contas das viagens realizadas 
pelos empregados, e reafirmou o entendimento de que a norma de diárias fixada pela Empresa 
(NOR- 201) não vem sendo cumprida e que, no caso presente, houve descumprimento do que 
dispõe o item 7 (sete) da citada norma, que trata da prestação de contas das diárias, e o que dispõe 
art. 63 e incisos, e art. 64 da lei 4320/64. 
 
  A informação de que os empregados realizaram o trajeto Alemanha/Brasil em 
aeronave da FAB (ESCAV) e chegaram em Brasília somente no dia 5/12/2009, não foi comprovada 
por meio de documentos hábeis, tais como autorização e/ou informação da autoridade competente 
sobre a postergação do retorno dos empregados, capaz de dar suporte as despesas realizadas.  
 
  Na resposta oferecida pela Entidade aos questionamentos desta auditoria, foi 
apresentada mensagem eletrônica, de 28/05/2010, da Assessoria da Diretoria de Suporte e 
Operações, endereçada a área de diárias, onde informou sobre o atraso e solicitou de forma 
intempestiva o pagamento de mais uma diária para o empregado Cláudio do Cardoso do Vale, de 
acordo com o texto da mensagem: 
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“.......por solicitação do Sr. José Arimateia e de acordo com o Cláudio do Vale, 
informo que a viajem realizada pelo funcionário para Alemanha prevista para voltar 
em 04/12/2009 não aconteceu como previsto e o funcionário só chegou no Brasil dia 
05/12/2009, pois houve atraso no SCAV, sendo assim solicitamos o pagamento de 
uma diária a mais”. 

 
  Conforme se verifica na mensagem, a solicitação foi de acordo com o empregado e 
não veio de parte do chefe imediato para que a despesa solicitada fosse realizada. 
 
  Saliente-se, ainda, que a solicitação de pagamento de mais uma diária aos 
empregados Flávia Peixoto Cardoso de Barros; Ronaldo Gomes de Oliveira e Aldo Silva Pinto, foi 
também com base em mensagem de 29/12/2009, por empregado que não possuía as atribuições para 
o ato requerido.  
 
  Outro fato a ser mencionado diz respeito ao pagamento da mesma diferença ao 
empregado Cláudio Sodré, cuja despesa foi executada nas mesmas bases em que se deu a dos 
empregados citados anteriormente, ou seja, sem qualquer autorização e comprovante de sua 
efetividade.  
 
  Assim, classificamos como indevida toda a despesa realizada, devendo ser apurados 
os fatos, a fim de verificar a legalidade e responsabilidades pelos atos praticados. 
 
 
Constatação 7: Reconhecimento de dívida de forma inconsistente e com despesa que deveria 
ter sido realizado por meio de pagamento normal dentro do exercício.  
 
  Verificou-se o reconhecimento de dívida, exarado em 2/3/2010, no valor de R$ 
6.947,55, para despesas com diária no país; e de R$ 1.340,00, para diárias internacionais, cuja 
despesa realizada se deu de forma inconsistente, conforme verificado nos seguintes casos: 
 

a) Processo nº 3133/2009 -  pagamento de diferença de diária ao empregado Max 
José Gonçalves, por meio de  reconhecimento de dívida, de diferença de diárias, 
quando do deslocamento ao Uruguai, em razão da alteração em 16/11/2009, da 
tabela de diárias praticada pela empresa. Verificamos que o empregado não fazia jus 
ao valor recebido, posto que as despesas com diárias e passagens foram totalmente 
custeadas pela instituição que coordenou o evento do qual participou. 
 
Ressalte-se, ainda, que a diferença paga refere-se ao valor do adicional de embarque 
e desembarque. Entretanto, como o empregado se deslocou às expensas da Entidade, 
também não fazia jus a diferença do adicional recebido, na forma do cálculo 
constante da AV nº 3.612/2009. 

 
b) processo nº 3080/2009 – pagamento de despesa com diferença de diária 
concedida aos empregados Aldo Silva Pinto e Flávia Peixoto Cardoso de Barros, por 
meio de reconhecimento de dívida, nos valores de R$ 285,00 e R$ 323,00, 
respectivamente, referente a viagem realizada no período de 25/11 a 4/12/2009, de 
Bsb/Portugal/Alemanha/Bsb, para cobertura jornalística de evento do Sr. Presidente 
da Republica. 
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Embora não constem do processo de reconhecimento de dívidas as razões que 
motivaram a realização da despesa, verificamos que são das mesmas despesas 
mencionadas no item anterior, ou seja, pagamento de mais uma diária pela 
postergação do dia do retorno dos empregados na viagem realizada. Desta forma, 
não foi comprovado o real direito dos empregados. 

 
Manifestação do Gestor: 
 

A Entidade se manifestou em relação ao pagamento feito ao empregado Max Jose 
Gonçalves, informando o seguinte:  
 

“(...) Foi constatado que o empregado recebeu indevidamente o valor de: R$ 100,00 
(cem reais), e após a devida constatação, o empregado imediatamente foi notificado 
a devolver, o que ocorreu de pronto em 27/05/2010, conforme cópia do recibo 
elaborado pela Coordenação de Finanças.” (sic) 

 
Quanto à justificativa relativa ao processo de reconhecimento de dívida, a 

justificativa foi a seguinte: 
 

“Considerando (...) prestações de contas referem-se ao período de 2009 e não foi 
enviada ao DEFIN conforme o item 5.2 da Norma de Viagem – NOR 201 para 
pagamento com recursos financeiros do exercício de 2009; (...) a justificativa pelo 
atraso se deve ao acumulo de trabalho e falta de pessoal na área de Viagens, bem 
como no setor financeiro no período de 2009; (...) que tal fato torna necessária à 
regularização do processo de pagamento, fundamento na alínea “a” do parágrafo 2º 
do artigo 22 do Decreto nº 93872/86; reconheço a despesa autorizando a emissão de 
empenho .....” 

 
Análise do Controle Interno: 
 

A empresa reconheceu que o valor não era devido e informou que solicitou ao 
empregado a devolução do valor recebido. Entretanto, não foi apresentada a GRU comprovando o 
recolhimento do valor recebido indevidamente pelo empregado à conta da Unidade. 
 

Ademais, caso tenha havido a devolução do valor na data informada, 27/5/2010, este 
teria que ter sido atualizado monetariamente, visto que entre a data do pagamento 23/3/2010, OB nº 
2010OB804432, e a data informada pela entidade de que foi feita a devolução, decorreram 65 dias. 
 

Por outro lado, conforme se depreende dos casos mencionados, a sistemática de 
reconhecimento de dívida realizado pela EBC ocorreu de forma inconsistente, quanto as razões 
pelas quais não se efetuou o processamento da despesa com o pagamento das diárias em época 
própria, visto que nas datas de autorização da viagem aposta em campo próprio das AV’S, existia 
saldo suficiente no empenho de diárias e tinha tempo suficiente para que a despesa se processasse 
dentro do exercício. 
 

As despesas pagas por meio de Reconhecimento de Dívida necessitam ser liquidadas 
na forma do que dispõe o .art. 36 do Decreto 93.872/86, c/c Lei nº 4.320/64, art. 83, o qual 
determina que “(...) a  liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
ou entidade beneficiária, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito ou da habilitação ao benefício, (...)” entretanto, conforme acima exemplificado verifica-se 
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que referida exigência não se fez satisfeita, visto que se verificaram situações em que a despesa foi 
liquidada antes mesmo que ela tivesse sido executada, como no caso da AV/32213, verificado no 
pagamento de R$ 666,00 ao empregado Paulo Américo Sebastiany Rufino, pelo deslocamento 
realizado do Rio de Janeiro a São Paulo, no período de 9 a 13/10, em que o deslocamento do 
empregado terminaria em 13/10/2010 e a despesa foi atestada em 9/10/2009, antes do retorno do 
empregado. Entretanto, não constaram do processo as razões pelas quais a despesa não foi paga na 
época devida.  
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ANEXO II AO RELATÓRIO Nº 06/2010 

DEMONSTRATIVO DAS INFORMAÇÕES 
 
  A seguir estão relacionados os pontos correspondentes aos itens do Relatório de 
Auditoria que merecem comentários: 
 
Informação 1: Foi identificada, durante as análises de auditoria, a baixa execução das seguintes 
ações desenvolvidas pela EBC: 
 
a) Metas Financeiras previstas, sem a prévia definição das Metas Físicas  
 

Metas Físicas Metas Financeiras 
Ação Descrição 

Previsto Realizado % Previsto Realizado % 

0110 Contribuição à Previdência Privada - - -  2.155.178,00  2.091.101,00  0,97

 
b) Metas físicas previstas, mas não realizadas 
 

Metas Físicas Metas Financeiras 
Ação Descrição 

Previsto Realizado % Previsto Realizado % 

7134 Implantação do Canal de Televisão Internacional  6.000,00 - -  2.420.534,00  2.326.295,00  96

 
c) Metas físicas e financeiras previstas, mas não realizadas 
 

Metas Físicas Metas Financeiras Ação Descrição 
Previsto Realizado % Previsto Realizado % 

7134 Implantação do Canal de Televisão Internacional      1.000,00 - -               100,00 - - 

128Z Implantação do Sistema Público de Televisão Digital      1.000,00 - -                 50,00 - - 

20CW Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 
     1.025,00 

- - 
                21,96 

- - 

 
Manifestação do Gestor: 
 
  Com relação à ação 0110, a Empresa informou que a mesma não requer 
estabelecimento de meta física na LOA, uma vez tratar-se de ação de Administração. 
 
  Quanto à ação 7134, esta refere-se a projeto iniciado em 2009 para transmissão de 
sinal da TV Brasil para outros países, tendo sido executadas atividades de infraestrutura  para início 
das transmissões em 2010, o que deverá ocorrer ainda no mês de maio, com 96% de execução 
financeira. 
 
  Para o item “c”, foram apresentadas as seguintes justificativas: 
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Ação Objeto Justificativa 
7134 Implantação do Canal de Televisão 

Internacional 
A falta de execução física e financeira 
da ação refere-se ao valor incluído no 
orçamento da Câmara dos Deputados. 

128Z Implantação do Sistema Público de 
Televisão Digital 

A ação foi incluída no Plano Plurianual 
por meio da Lei nº 12.185, publicada na 
edição extra do DOU, de 29/12/2009, 
não havendo tempo hábil para sua 
execução  

20CW Assistência Médica aos Servidores e 
Empregados – Exames Periódicos 

A ação foi incluída no Plano Plurianual, 
por iniciativa do MPOG, aprovada por 
meio da Lei nº 12.118, de 14/12/2009, e 
seu limite não foi liberado pela SOF 
para execução naquele exercício. 

 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 
  De acordo com a análise dos termos apresentados pela Empresa, acatamos as 
justificativas apresentadas pela EBC. 
 
 
Informação 2:   Existência de 06 convênios com vigência expirada até 31.12.2009, pendentes de 
prestação de contas, totalizando R$ 4.526.436,76, relacionados a assuntos afetos às atividades 
desempenhadas pela EBC, conforme a seguir especificados: 
 

Transferência CONVENENTE 
Fim da 

Vigência Total 

627672 05441704000113   Fundação de Telecomunicacoes do Para 1/dez/09 698.000,00

627673 04193294000176   Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão 31/out/09 676.836,00

634423 00204293000129   Fundação Israel Pinheiro 17/jul/09 762.064,00

634758 00571159000166   Associação Cultural Kinoforum 31/out/09 730.543,00

634873 10400661000168   Centro de Cultura Prof Luiz Freire 30/nov/09 754.000,00

634944 05441704000113   Fundação de Telecomunicações do Pará 1/dez/09 904.993,76

Total Global  4.526.436,76

 
Manifestação do Gestor: 
 
  Em atendimento à nossa solicitação, foram prestadas as seguintes informações: 
 

� Convênio nº 627672 – A documentação referente à prestação de contas já foi 
entregue pela convenente e encontra-se sob análise do setor responsável. 

 
� Convênio nº 627673 - A Fundação Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV 

Educativa do Mato Grosso do Sul - FERTEL, enfrentaram dificuldades em 
apresentar a prestação de contas do Projeto objeto do Convênio, visto que parte 
dos recursos foi bloqueada por determinação judicial. 
Dessa forma não foi possível a apresentação da prestação de contas dentro do 
prazo, pois o valor relativo ao restante do Convênio havia sido incorporado ao 
bloqueio judicial. 
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Somente dois meses após a finalização do Convênio, por intermédio de acordo 
entre a FERTEL e a Justiça do Trabalho, o valor devido à EBC foi liberado e 
logo em seguida foi emitida uma Guia de Recolhimento da União – GRU a 
crédito da EBC, que já foi devidamente recolhida e enviada toda a documentação 
relativa à prestação de contas, que foi autuada no Processo Administrativo nº 
1503/2009 e está em análise. 

 
� Convênio nº 634423 - A documentação comprobatória de execução já foi 

enviada à EBC, mas devido às diligências que se fizeram necessárias, ainda não 
foi emitido parecer final de aprovação da prestação de contas. O processo 
referente à prestação de contas foi enviado ao Rio de Janeiro para emissão do 
citado parecer de aprovação final das contas. 

 
� Convênio nº 634758 – O Convênio foi encerrado e a prestação de contas 

encontra-se em fase de análise por parte dos técnicos da EBC. 
 

� Convênio nº 634873 – O convênio já teve seu prazo de execução encerrado e a 
documentação comprobatória de execução enviada à EBC. Atualmente a 
prestação de contas encontra-se em diligência para saneamento problemas 
detectados no ato de sua verificação. 

 
� Convênio nº 634944 – O Convênio foi prorrogado até 30/6/2010. 

 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 

Tendo em vista que os vencimentos dos prazos de vigência dos mencionados 
convênios foram prorrogados e/ou as documentações apresentadas pelos convenentes estão em fase 
de análise da prestação de contas, acatamos as justificativas apresentadas pela Empresa. 
 
 

Informação 3: Processos licitatórios analisados foram os seguintes:  
 

Nº Processo 2610/2009 – Dispensa de Licitação 
Objeto Locação de área comercial, localizado no Shopping 

Venâncio 2000, para a instalação de estrutura da EBC em 
sede unificada em Brasília/DF. 

Valor R$ 800.000,00 mensais. 
 

Nº Processo 2968/2009 – Pregão Presencial 
Objeto Aquisição de sala-cofre  
Valor R$ 6.782.200,00 

 
Nº Processo 2899/2009 – Adesão de Ata de Registro de Preço 
Objeto Aquisição de mobiliário em geral. 
Valor 4.000.000,00 

 
Nº Processo 2093/2009 – Pregão Presencial 
Objeto Contratação de empresa de empresa para fornecimento de 

sistemas e equipamentos de TV. 
Valor R$ 10.307.878,62 
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Nº Processo 2539/2009 - Adesão de Ata de Registro de Preço 
Objeto Aquisição de 300 microcomputadores. 
Valor R$ 769.664,00 

 
Nº Processo 2989/2009 
Objeto Aquisição de uso definitivo de licença de aplicativo de 

softwares, treinamento de usuário e consultoria presencial. 
Valor R$ 445.000,00 

 
Nº Processo 1208/2009 – Inexigibilidade 
Objeto Produção de audiovisual de uma série de programas 

televisivos. 
Valor R$ 247.367,28 

 
Nº Processo 1196/2009 – Inexigibilidade 
Objeto Contratação da empresa “Dinheiro Vivo” para produção de 

uma série de programas televisivos 
Valor R$ 1.218.000,00 

 
Nº Processo 3238/2009 – Pregão Presencial 
Objeto Contratação de empresa para fornecimento, montagem, 

instalação, ativação, integração e teste de solução de 
armazenagem. 

Valor R$ 15.500.000,00 
 

Nº Processo 1781/2009 – Pregão Presencial - Revogado 
Objeto Contratação de empresa para fornecimento, montagem, 

instalação, ativação, integração e teste de solução de 
armazenagem. 

Valor R$ 38.257.283,00 
 

Nº Processo 918/2009 – Pregão Eletrônico 
Objeto Contratação de empresa especializada em leitura diária dos 

Diários de Justiça Estaduais e do Distrito Federal, seções I, II 
e III, em todo o território nacional. 

Valor R$ 21.192,00 
 

Nº Processo 290/2009 – Dispensa de licitação 
Objeto Locação de área comercial localizada na 702 Norte. 
Valor R$ 33.000,00 

 
Os processos licitatórios foram analisados pelos critérios de materialidade e 

relevância. De acordo com o resultado das análises realizadas, não foram identificadas 
impropriedades na condução dos mencionados processos.  
 
 
Informação 4: Variações na distribuição da força de trabalho por Setor da Empresa verificados nos  
exercícios de 2008 e 2009: 
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NOME UORG  Dez 2008  Dez 2009 Variação 
DIRETORIA DE SUPORTE 303 310 7
DIRETORIA DE JORNALISMO 300 295 -5
DIRETORIA DE SERVICOS 281 286 5
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 198 192 -6
DIRETORIA GERAL 142 151 9
ASSESSORIA 63 59 -4
PRESIDENCIA 35 44 9
GERENCIA EXECUTIVA 41 34 -7
DIRETORIA DE PRODUCAO 27 27 0
DIRETORIA JURIDICA 16 21 5
GERENCIA 13 14 1
SECRETARIA EXECUTIVA 4 13 9
AUDITORIA 10 11 1
OUVIDORIA 8 9 1
DIRETORIA DE PROGRAMACAO E CONTEUDO 6 3 -3
CONSELHO CURADOR 0 1 1
SECRETARIA 1 1 0
DIRETORIA DE RELACIONAMENTO 4 0 -4
Total Global 1452 1471 19

 
  Observamos que, dos ingressos de empregados ocorridos no exercício de 2009, 09 
foram lotados na Presidência da Empresa, 09 na Secretaria Executiva, 09 na Diretoria Geral e 07 na 
Diretoria de Suporte. 
 
  Em direção oposta, as áreas finalísticas da Empresa sofreram redução em seus 
quadros, quais sejam: 05 na Diretoria de Jornalismo; 06 na Diretoria Administrativo-Financeira; 07 
na Gerência Executiva; 03 na Diretoria de Programação e Conteúdo; e 04 na Diretoria de 
Relacionamento.  
 

Cabe informar que a Diretoria Administrativo-Financeira foi incluída como área 
finalística tendo em vista ser o setor que proporciona o suporte essencial para a execução das 
atividades finalísticas. 
 
Informação 5: Atendimento às determinações contidas no Acórdão TCU nº 2.060/2009 - Plenário, , 
subitem 1.5.1. 
 
  O texto do Acórdão estabelecia que: 
 

“1.5.1. determinar à Empresa Brasil de Comunicação que: 
1.5.1.1. não prorrogue o Contrato nº 13/2009 celebrado com a empresa VBS Express 
Serviços Ltda., uma vez que restou demonstrada a possibilidade de a Administração 
celebrar contrato em condições mais vantajosas; 
1.5.1.2. nas próximas contratações para terceirização de mão-de-obra, deixe de 
consignar parcelas relativas a gastos com reserva técnica nos orçamentos básicos, 
nos formulários para propostas de preços e nas justificativas de preço a que se refere 
o art. 26, iii, da Lei nº 8.666/1993, inclusive para os casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, e não aceite propostas de preços contendo custos 
relativos a esse item (Acórdãos nº 1179/2008-Plenário, 645/2009-Plenário e 
727/2009-Plenário).” 
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  Questionada sobre o acolhimento das determinações do TCU, a EBC se pronunciou 

da seguinte forma: 
 

Manifestação do Gestor: 
 
  Quanto ao item 1.5.1.1, a EBC informou que, em 3/4/2009, por meio do Ofício 
PRESI nº 064/2009, foram apresentadas as justificativas e os documentos solicitados pelo TCU. 

 
  Assim, em 18/3/2010 foi publicado novo Edital de Processo Licitatório para 
contratação de outra empresa prestadora dos serviços demandados, culminando na celebração do 
Contrato EBC/COORD-CM/Nº 0031/2010, com a empresa Vitória Distribuidora de Jornais Ltda., 
em vigor desde 26/4/2010. 

 
  Acerca do item 1.5.1.2, a determinação já foi atendida e implementada na Empresa. 
 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 
  Consideramos satisfatórias as informações prestadas pela EBC. 
 

Com relação ao Acórdão nº 2.068/2009 – 2ª Câmara, foram apresentadas os 
seguintes esclarecimentos: 
 
Informação nº 6: Atendimento às determinações contidas Acórdão TCU nº 2.268/2009 – 2ª 
Câmara, subitem 1.5.1. 
 
O texto do Acórdão estabelecia que: 

 
“1.5.1. determinar à Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, em atenção ao 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que: 
1.5.1.1. fiscalize a execução do Contrato 69/2008, celebrado com a Empresa 
Eurexpress Travel Viagens e Turismo Ltda., principalmente com relação às cláusulas 
terceira (Das Especificações e dos Serviços), quinta (Do Valor da Tarifa), sexta (Do 
Preço, Do Desconto, Das Condições de Pagamento, Do Reajuste e Dos Recursos 
Orçamentários), oitava (Das Obrigações da Contratada) e décima (Das Penalidades); 
1.5.1.2. verifique se os preços dos bilhetes aéreos fornecidos pela Empresa 
Eurexpress Travel Viagens e Turismo Ltda. foram os menores, dentre os ofertados, 
para o trecho, dia e horário escolhidos, bem como o percentual de desconto obtido 
em relação ao preço da tarifa cheia, com vistas a garantir o menor preço possível 
para cada bilhete aéreo.” 

 
Questionada sobre o acolhimento das determinações do TCU, a EBC se pronunciou da seguinte 

forma: 
 

Manifestação do Gestor: 
 

  Quanto ao item 1.5.1.1, a Empresa informou que a fiscalização da execução do 
Contrato nº 69/2008, firmado com a empresa Eurexpress Travel Viagens e Turismo Ltda, está 
devidamente implantado e sua execução é satisfatório, não cabendo a aplicação de penalidades.  
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  A respeito do item 1.5.1.2, foi informado que a Coordenação de Viagens analisa, 
antes da emissão de qualquer bilhete, o preço da passagem no trecho é o menor, pelo dia e horário 
escolhidos, a fim de assegurar o menor preço à Administração. 
 
  Quanto ao percentual de desconto sobre a tarifa cheia, esclareceu que não vem sendo 
praticado o desconto de 99,99% nos casos em que caberia, uma vez que os bilhetes não estão sendo 
comprados com 10 dias de antecedência, conforme determina o Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em suas Portarias nº 98 e 505/2009. 
 
  Nessa questão, as áreas requisitantes de viagens foram contatadas no sentido de que 
o planejamento de viagens, marcação e aquisição de passagens, sempre que possível, dentro da 
dinâmica das atividades da Empresa, possam ocorrer com suficiente antecedência, para que sejam 
permitidos praticados os descontos previstos em contrato. 
 
Análise da Equipe de Auditoria: 
 

Consideramos satisfatórias as informações apresentadas pela EBC. 
 
 

Informação 7: Falta de controles e descumprimento de Norma Interna devido à autuação de 
dois processos para o mesmo objeto de despesa  A sugestão é transformar em informação. 
 

 Constatamos que, a Entidade vem autuando dois processos distintos para a despesa 
de diárias com números de controle de protocolos diferentes, e para o mesmo fim, qual seja, um é 
autuado pela área de concessão de passagens e diária e outro pela contabilidade, descumprindo o 
que dispõe o item 5.3 e 6.7 da Norma de Viagem da EBC que estabelece: (...)  “Autorizada a 
despesa, a área de viagens deverá providenciar a abertura de processo administrativo junto ao 
protocolo, a ser encaminhado à gerencia Executiva Financeira para exame dos cálculos e 
pagamento” 
 
  Referido procedimento foi constatado nos seguintes processos de Concessão de 
Diárias Internacionais: 

 
 

Nº 
PROCESSO 

DATA 
AUTUAÇÃO 

HORA 
AUTUAÇÃO 

AREA 
RESPONSÁVEL OBJETO VIAGEM 

3016 18/11/2009 10:52 
coordenação viagens 

3080 20/11/2009 11:06 contabilidade 

Concessão de diárias a equipe de 
empregados para afastamento do país 
para cobertura jornalística do PR,  
Portugal, Ucrânia e Alemanha 

3133 26/11/2009 14:23 
contabilidade 

3110 26/11/2009 13:53 coordenação viagens 

concessão de diária para afastamento 
do país do empregado Max Jose 
Gonçalves,  para deslocamento a 
cidade de Montevidéu/Uruguai 

 
Manifestação do Gestor: 
 

“Os processos abertos possuem finalidades diferentes: Como as viagens necessitam 
de autorizações e procedimentos céleres, houve a necessidade de dividir os 
procedimentos para dar eficácia e agilidade ao processo.Um serve para documentar 
e publicar o afastamento do país e o outro, para a devida tramitação do pagamento 



201000893A.doc 

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - PALÁCIO DO PLANALTO – ANEXO III-B, SALA 217 - BRASÍLIA-DF – CEP: 70.150-900 
TEL.: (0XX61) 3411-2681, 3411-2682 – FAX: (0XX61) 3321-0755 – E-MAIL: CISETPR@PLANALTO.GOV.BR 

 

das diárias. Ao final os processos serão apensados por se tratar da mesma viagem 
para não haver duplicidade. de informações.” 

 
Análise do Controle Interno: 
 
  A alegação da Entidade de que a divisão de procedimentos se deu com o fim de dar  
eficácia e agilidade ao processo não pode prosperar, visto que a metodologia torna o processo 
oneroso e fragiliza os controles internos da entidade.  
 

 Ademais, a diária internacional tem rito próprio determinado pelo Decreto 
71.733/83, e a seqüência desses fatos deve fazer parte e está encadeada em um único processo, 
tornando o procedimento administrativo seguro e controlado. 
 
 Por outro lado, no ciclo da despesa deverá ser observado o caráter contínuo e 
simultâneo por meio do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a despesa programada 
orçamentariamente do setor público nos aspectos físico e financeiro e dentro do mesmo 
procedimento administrativo, que deverá estar disposto em um único processo.  

 
  Assim, o procedimento adotado calcado simplesmente no fato de que houve a 
necessidade de dividir os procedimentos para dar eficácia e agilidade ao processo carece de 
normatização, além de contradizer a rotina processual estabelecida em Norma da Entidade, qual 
seja, NORMA DE VIAGEM –NOR 201, além de fragilizar os controles internos da Entidade. 
 

 Vale salientar que a duplicidade de processos torna difícil a conciliação de forma 
segura na execução da despesa realizada.  

 
Tentamos conciliar a despesa constante do processo 3080/2009 autuado pela 

contabilidade no dia 20/11/2009, referente a viagem de empregados em cobertura jornalística da 
viagem presidencial às cidades de Estoril/Portugal, Berlin/Alemanha e Kiev/Ucrânia, onde 
verificamos que os documentos existentes neste processo não são os mesmos do processo autuado 
em 18/11/2009 pela área de diárias de nº 3016/2009.  

 


