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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 

Senhora Coordenadora-Geral, 
 
  Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço        
nº 160077, e consoante o estabelecido na Instrução Normativa nº 47/2004-TCU e 
na Decisão Normativa nº 62/2005-TCU, apresentamos os resultados dos exames 
realizados sobre os atos e conseqüentes fatos de gestão, ocorridos na Unidade 
supra-referida, no período de 01JAN2004 a 31DEZ2004. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
 2.  Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
no período de 21FEV2005 a 11MAR2005, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi 
imposta aos nossos exames, que contemplaram as seguintes áreas: 
 

 - CONTROLES DA GESTÃO 
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 - GESTÃO FINANCEIRA 
 - GESTÃO PATRIMONIAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 
 - GESTÃO OPERACIONAL 

 
 3.  Os trabalhos de auditoria foram realizados por amostragem 
aleatória, sendo que, na seleção de itens auditados, observamos os seguintes 
critérios relevantes, em cada área de atuação: 
 
  - Controles da Gestão - examinamos o atendimento às determinações 
do TCU e às recomendações da SFC, o sistema de informações contábeis e a 
formalização do processo de tomada de contas; 
  - Gestão Orçamentária - examinamos a execução das despesas 
correntes (66,99% do total); 
  - Gestão Financeira - examinamos processos de suprimento de fundos 
(68,68% do total da despesa), processos de restos a pagar (74,18% do total 
inscrito no exercício) e o cumprimento da LRF; 
  - Gestão Patrimonial – exame dos termos de responsabilidade; 
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  - Gestão de Recursos Humanos - examinamos a relação demonstrativa 
do quantitativo de pessoal fornecida pela Unidade, a força de trabalho e os 
processos de diárias (30,58% do total da despesa); 
  - Gestão do Suprimento de Bens/Serviços - examinamos pagamentos 
efetuados, contratos (92% do total da despesa) e processos de formalização e 
prestação de contas de convênios (63,68% do total da despesa); 
  - Gestão Operacional - examinamos a execução da Cooperação Técnica 
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
 
 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 4.  CONTROLES DA GESTÃO 
 
 4.1    SUBÁREA  -  CONTROLES EXTERNOS 
  
 4.1.1     ASSUNTO  -  ATUAÇÃO DO TCU/SECEX  
  
 4.1.1.1     CONSTATAÇÃO: 
 
  NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
  Apresentamos a seguir, o acompanhamento dos Acórdãos/Decisões do 
Tribunal de Contas da União - TCU: 
 

a) Acórdão nº 470/2004 - Plenário 
 
  Assunto: Classificação dos Núcleos de Tecnologia Educacional e 
evolução de indicadores de desempenho do Programa Nacional de Informática na 
Educação – ProInfo, em cumprimento à Decisão nº 389/2001-TCU-Plenário. 
 
  Subitem “9.1 – reiterar à Secretaria de Educação a Distância – 
SEED/MEC a recomendação de que estabeleça, como uma das atribuições dos 
Núcleos de Tecnologia Educacional, a classificação, por meio de critérios 
objetivos, das escolas contempladas pelo programa, de acordo com o nível e a 
qualidade de utilização de computadores;” e 
 
  Subitem “9.2 – determinar à Secretaria de Educação a Distância que 
passe a informar, no Relatório de Gestão que acompanha sua tomada de contas 
anual, a evolução de indicadores de desempenho que reflitam a execução do 
Programa Nacional de Informática na Educação, entre os quais os propostos no 
subitem 8.2 da Decisão nº 389/2001-TCU-Plenário”. 
 
 
  b) Acórdão nº 266/2004 - Plenário 
 
  Assunto: Evolução de indicadores de desempenho do Programa TV 
Escola, em cumprimento à Decisão nº 519/2001-TCU-Plenário. 
 
  A SEED não cumpriu o subitem 9.1 do Acórdão nº 266/2004-TCU-
Plenário, de 19.3.2004, que determina a inclusão, no Relatório de Gestão que 
acompanha sua tomada de contas anual, a evolução de indicadores que reflitam 
a execução do Programa TV Escola. 
 
 ATITUDE DO GESTOR: 
 
  As falhas apontadas revelam a não adoção de providências do gestor 
no cumprimento às determinações do TCU. 
 
 
 CAUSA: 
  Não observância às determinações do TCU. 
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 JUSTIFICATIVA: 
 
  Foram apresentadas as seguintes justificativas: 
 

a) Acórdão nº 470/2004 - Plenário 
 
  Quanto ao subitem 9.1: 
  Sinteticamente, o gestor informou que o fato do ProInfo ser 
desenvolvido em parceria com secretarias estaduais ou municipais de educação, 
que gozam de liberdade na gestão de suas redes de ensino, implica na 
necessidade de adotar planejamento muito flexível, capaz de responder rápida 
e eficazmente a necessidades de sistemas dinâmicos e permeáveis a fortes 
influências políticas, sociais e pedagógicas. Nessa linha de ação, a SEED 
optou por implementar o Sistema de Informações de Tecnologia da Educação – 
SIGETEC (antigo Sistema de Informações do ProInfo – SIP), aproveitando-se do 
fato que todos os NTE estão conectados à Internet. Os NTE preencherão 
continuamente um conjunto de formulários eletrônicos, abastecendo a SEED, as 
Coordenações Estaduais/Municipais de Ensino, com informações sobre a situação 
da infra-estrutura física e humana dos Núcleos e Escolas participantes do 
processo, além de levantar todas as ações executadas pelos NTE junto às 
escolas, como capacitações, visitas técnicas, ações de sensibilização, 
suporte técnico/pedagógico, dentre outras. O Sistema é capaz de informar os 
recursos humanos envolvidos e suas atividades, para que se possa iniciar uma 
avaliação qualitativa das iniciativas do Programa nos diferentes Estados. 
Segundo o gestor “Essas informações aliadas à estratégia de implementação dos 
indicadores, serão os norteadores das futuras ações da SEED no âmbito de 
implementação de tecnologias aliadas à educação”. 
 
  Quanto ao subitem 9.2: 
  “Esse procedimento está em fase final de implementação, conforme 
mostra o Anexo 2 – Sistemática de Implementação dos Indicadores, onde está 
sendo finalizado o trabalho de implementação dos mesmos. Por esse motivo o 
resultado não constava do relatório de gestão dessa Secretaria.” 
 
 
 AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
  A SEED não cumpriu, no exercício de 2004, a recomendação e a 
determinação dos subitens acima. 
 
 
  b) Acórdão nº 266/2004 - Plenário 
 
  O gestor não apresentou resposta ao item 4 da Solicitação de 
Auditoria nº 160077/02/2005, na qual solicitamos justificar o descumprimento 
do subitem 9.1 do Acórdão, no que diz respeito a informar no Relatório de 
Gestão que acompanha o processo de tomada de contas anual, a evolução de 
indicadores de desempenho que reflitam a execução do Programa TV Escola. 
 
 
AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
  A SEED não cumpriu, no exercício de 2004, a determinação do 
subitem acima. 
 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
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 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Envidar esforços junto aos parceiros do ProInfo (estados e 
municípios), para que os NTE tenham condições de promover, no exercício de 
2005, a classificação das escolas envolvidas no ProInfo, cumprindo, assim, a 
recomendação do TCU. 
 
  Informar a SFC quando da implementação dos indicadores de evolução 
do ProInfo e do TV Escola e fazer constar no Relatório de Gestão do exercício 
de 2005 as informações solicitadas pelo TCU. 
 
 
 4.1.2     ASSUNTO  -  ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA SFC 
 
 4.1.2.1     INFORMAÇÃO: 
 
  Em 7.12.2004, esta Secretaria Federal de Controle Interno, 
encaminhou à SEED/MEC, a Nota Técnica nº 1767/DSEDU/DS/SFC/CGU-PR, que trata 
da análise dos esclarecimentos apresentados pela SEED sobre as constatações 
relatadas no Relatório de Avaliação de Gestão nº 140442, exercício de 2003. 
 
  Apresentamos, a seguir, a situação atual dos itens que 
apresentaram pendências. 
 
 
a)  RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS: 
 
  “Item 8.1.1.2 - Bens Patrimoniais não encontrados e análise dos 
Termos de Responsabilidades” 
 
  Constatação da SFC: não foram localizados duas cadeiras giratórias 
e um transformador de voltagem. 
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “Os bens já foram localizados e estão à disposição da equipe de 
auditoria para averiguação, quando achar necessário.” 
 
  Avaliação da SFC: “Recomendação acatada. Quando da próxima 
auditoria deverá ser verificado o cumprimento da recomendação.” 
 
  Constatamos que os bens foram localizados. 
 
 
  “Item 10.1.3.1 - Discrepância entre valores pagos referentes a 
serviços de Produção Gráfica” 
 
  Constatação da SFC: foi verificada discrepância de preços dos 
serviços prestados e pagos à empresa POSIGRAF referentes aos exemplares da 
Revista da TV Escola nºs 31, 32 e 33  
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “A SEED faz algumas observações em relação a estas recomendações: 
Conforme explicado anteriormente, não há como possibilitar o ressarcimento 
dos valores pagos tendo em vista que os honorários estão previstos na 
cláusula nº VIII, do Contrato nº 01/2000 MEC/ADAG SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
LTDA, que foi licitado conforme edital de licitação, Concorrência nº 01/99. 
Informo ainda que o referido Contrato é controlado pela Assessoria de 
Comunicação Social do Gabinete do Ministro e que esse “subterfúgio”, conforme 
caracterizado pela auditoria, teve como dispêndio um valor inferior ao 
licitado, conforme consta na própria planilha apontada pelos auditores. 
Segundo, este Contrato MEC/ADAG tem como objeto as ações de publicidade e 
propaganda do Ministério, e que, a revista da TV Escola, não se enquadra 
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apenas como material de publicidade e propaganda, possuindo caráter didático-
pedagógico (Referência apontada pelo TCU e pela própria auditoria, conforme 
pág. 28), portanto a revista está incluída dentro dos objetivos deste 
Contrato. 
A discrepância apontada pela Solicitação de Auditoria, entre os valores pagos 
pelos serviços realizados pela empresa GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF S/A, 
(referentes às contratações para a produção das edições de números 31 e 32, 
em processos diferentes, cujas modalidades de contratação: Cotação de preço – 
edição 31) e o Pregão (edição 32), deram-se em momentos e condições 
diferentes. Para prestação dos serviços a empresa poderia sofrer 
interferências para praticar os preços apresentados, tais como: fator tempo 
(ocasião em que foram realizados os certames), oscilação de mercado (variação 
cambial e disponibilidade de matéria prima) e prováveis condições de 
liquidez. Todos esses fatores são alheios à ação e interferência da 
administração pública. Considerando as contratações via ACS/GM, a 
Administração obteve maior VANTAGEM na execução dos serviços, uma vez que 
houve economia, tendo em vista o fato de os valores contratados serem 
inferiores aos valores licitados por meio do Pregão. 
 
  Avaliação da SFC: “A Unidade não encaminhou documentação 
comprovando as informações prestadas. Dessa forma, esse ponto continua 
pendente até que as informações sejam comprovadas pela SEED.” 
 
  A Unidade ratificou o seu posicionamento quanto à questão 
apresentada e informou que: “Não obstante a ação ‘Produção de Material 
Gráfico’ ser de responsabilidade executória (planejamento, editoração, 
supervisão técnica, etc...) desta Secretaria, os procedimentos licitatórios, 
Cotação de Preços e Pregão, foram realizados pela Assessoria de Comunicação 
Social – ACS/GM e pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos SAA/MEC, 
respectivamente.” 
 
  Tendo em vista que os procedimentos licitatórios não foram 
realizados pela SEED, a questão deverá ser objeto de diligência à ACS/GM. 
 
 
  “Item 10.2.2.2 - Convênio na situação de ‘a aprovar’” 
 
  Constatação da SFC: foram verificadas disfunções na prestação de 
contas do Convênio nº 09/2002, firmado com a Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES. 
 
  Este assunto foi analisado pelo Assessor Especial de Controle 
Interno no MEC - AECI/MEC, por meio da Nota Técnica nº 02/2004 AECI/GM/MEC, 
de 11.3.2004, tendo a Unidade seguido a sua recomendação, no que diz respeito 
à devolução de R$ 52.416,00 e R$ 10.406,00, que correspondem aos valores 
quantificados pela SEED, relativos à não execução de 20% e 15% das ações 2 e 
3, respectivamente, previstas no Plano de Trabalho. 
 
  A prestação de contas do convênio foi aprovada após o convenente 
ter comprovado a devolução de R$ 76.989,07, que correspondem aos débitos 
atualizados. 
 
 
  “Item 10.3.1.1 – Saldo na conta Estoques 
 
  Constatação da SFC: foi constatado na conta 1.1.3.1.0.00.00 - 
Estoques, o valor de R$ 10.809,00.” 
 
  Este item foi regularizado pela Unidade, apropriando a despesa de 
material de consumo para estoque interno com consumo imediato, utilizando o 
Evento 510103. O lançamento indevido foi ocasionado pelo evento 510104, que 
apropria a despesa de material de consumo para estoque de distribuição. 
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b)  RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO: 
 
  “Item 10.1.1.2 - Contratação de produção de Revistas após o 
período de sua utilização” 
 
  Constatação da SFC: foi verificado o atraso na distribuição da 
Revista TV Escola nº 32. 
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “A Secretaria acatou a recomendação e está tomando todas as 
providências necessárias no sentido de planejar melhor as ações com relação à 
impressão da revista para que não haja mais atrasos conforme verificado.” 
 
  Avaliação da SFC: “A falta de planejamento e de ações tempestivas 
comprometeram a efetividade e a eficácia do Programa. A Unidade não comprovou 
as providências que estão sendo adotadas para eliminar o problema. Dessa 
forma, a implementação das medidas será objeto de verificação quando da 
próxima auditoria.” 
 
  A Unidade apresentou a seguinte informação: “A Revista TV Escola 
será substituída por uma nova publicação que reflita a nova estrutura da SEED 
e sua orientação para integrar todos os programas sob sua responsabilidade. A 
Revista foi publicada pela última vez, numa edição conjunta dos números 
34/35, relativos ao período de março/junho 2004.” 
 
AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
 
  Como a contratação para a produção da Revista TV Escola passou a 
ser de responsabilidade do FNDE, recomendamos que este item seja abordado nos 
próximos trabalhos de auditoria naquela Autarquia, objetivando a verificação 
da tempestividade da produção e distribuição das revistas às escolas. 
 
  Tendo em vista a previsão de mudança na Revista TV Escola, 
consideramos pertinente que a Unidade atente para o planejamento adequado da 
produção e distribuição da Revista, de forma a garantir a eficiência e a 
efetividade do Programa TV Escola. 
 
 
  “Item 10.1.2.3 - Aquisição de Revistas e Contratação de Serviços 
de Editoração de Forma Direta, sem o devido procedimento licitatório” 
 
  Constatação da SFC: contratação direta da agência de publicidade 
ADAG - Serviços de Publicidade Ltda., para os serviços de editoração e 
impressão gráfica das Revistas nºs 31, 32 (editoração), e 33 do Programa TV 
Escola. 
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “A SEED faz algumas observações em relação a estas recomendações: 
Primeiro: não há como possibilitar o ressarcimento dos valores pagos tendo em 
vista que os honorários estão previstos na cláusula nº VIII, do Contrato nº 
01/2000 MEC/ADAG SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA., que foi licitado conforme 
edital de licitação, Concorrência nº 01/99. Informo ainda que o referido 
Contrato é controlado pela Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do 
Ministro e que não houve “subterfúgio”, conforme caracterizado pela 
auditoria, tendo havido o dispêndio de um valor inferior ao licitado, 
conforme consta na própria planilha apontada pelos auditores. 
Segundo: o Contrato MEC/ADAG tem como objeto as ações de publicidade e 
propaganda do Ministério. A revista da TV Escola possui, sem dúvida, caráter 
didático pedagógico, mas também funciona como uma estratégia de divulgação do 
programa, incentivando seu uso e garantindo a boa aplicação dos recursos 
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públicos investidos na TV Escola. Dessa forma, a SEED entende que a revista 
está incluída nos objetivos do referido Contrato.” 
 
  Avaliação da SFC: “Recomendamos ao gestor que: 
 

- adote medidas urgentes com vistas à adequação do 
planejamento da Unidade, visando à boa e regular aplicação dos recursos dos 
programas sob sua responsabilidade garantindo, de forma tempestiva, a 
produção e distribuição anual da Revista TV Escola; 

- apresente a esta SFC, no prazo de 10 dias as providências já 
implementadas e/ou em implementação com vistas à correção das falhas de 
planejamento, objetivando à execução dos recursos relativos ao exercício de 
2004; e 

- informe, também, no mesmo prazo, que procedimento foi ou 
está sendo adotado com relação à produção das revistas  TV Escola, neste 
exercício.” 
 
  A Coordenadora-Geral de Articulação Institucional em Educação a 
Distância apresentou a seguinte informação: “Em 2004 a execução financeira 
dos recursos financeiros relativos à publicação da Revista TV Escola foram 
repassados para o FNDE que tomou todas as providências possíveis para uma 
pronta execução. O atraso na conclusão do processo licitatório se explica em 
razão o acúmulo de trabalho daquele órgão- também responsável pela execução 
financeira de programas de outras secretarias do MEC. Soma-se a isto o fato 
de 2004 ter sido um ano de eleições municipais tornando necessária a 
priorização do repasse de recursos para os municípios em vista dos prazos 
legais para tal. Acrescento que as orientações feitas estão consideradas no 
planejamento da nova publicação da SEED.” 
 
 AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
 
  Consideramos que houve prejuízo à execução do Programa TV Escola, 
uma vez que a produção da Revista TV Escola, em 2004, foi limitada a apenas 
dois números (34 e 35). Recomendamos que a Unidade faça gestão junto ao FNDE, 
com o intuito de evitar tal disfunção. No âmbito do FNDE, recomendamos que 
essas recomendações sejam avaliadas quando da realização de trabalhos de 
auditoria naquela Autarquia. 
 
 
  “Item 10.1.3.3 – Contrato nº 13/2002, firmado com a empresa BGC 
Ltda., para a instalação de 20.000 antenas parabólicas” 
 
  Constatação da SFC: foram identificadas irregularidades na 
execução do contrato, a saber: pagamento sem a devida liquidação; 
fragilidades no planejamento e no acompanhamento para execução do contrato; 
pagamento em desacordo com o contrato; e não cumprimento do Edital O processo 
foi encaminhado à Procuradoria-Geral da União. 
 
  Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal Regional Federal do 
Distrito Federal, aguardando decisão. Portanto, o assunto deverá ser objeto 
de avaliação na próxima auditoria. 
 
 
c)  RECOMENDAÇÕES NÃO ATENDIDAS 
 
  “Item 5.1.1.2 - Registro de patente da TV Escola Digital” 
 
  Constatação da SFC: dificuldades para regularização do registro de 
patente da TV Escola Digital. 
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “Foi solicitado ao INPI, no início de maio, um pedido de registro 
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de patente, em nome de Luís Algarra, Gunnar Bedicks, Jean-Claude Frajmund e 
Alberto Blumenschein. O processo, que deve ser pedido em nome de pessoas 
físicas, encontra-se tramitando, e o prazo médio para que seja expedido o 
Registro do Modelo de Uso é de 90 dias. A previsão da concessão do Registro é 
para o segundo semestre de 2004. Após a publicação do Registro, será feita 
uma cessão de direito de uso para a SEED.” 
 
  Avaliação da SFC: “Recomendação acatada. Quando da próxima 
auditoria deverá ser verificado o cumprimento da recomendação.” 
 
  Como não houve apresentação de resposta ao item 10, letra a, da 
Solicitação de Auditoria nº 160077/02/2005, no qual solicitamos informações 
sobre o andamento do processo referente ao registro de patente, estamos 
suspendendo o acatamento da recomendação e o ponto continuará pendente até 
sua regularização. 
 
 
  “Item 10.2.2.3 - Contratação de serviços mediante convênio e 
inexistência de cláusula de subcontratação” 
 
  Constatação da SFC: a execução total do Convênio nº 002/2003, 
firmado com a Fundação Universidade de Brasília - FUB, ficou a cargo da 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC, 
subcontratada pela FUB, operação não prevista nas cláusulas do Convênio. Foi 
verificado que parte do pessoal da FINATEC realiza atividade-meio na SEED, o 
que caracteriza a contratação de mão-de-obra para prestação de serviços na 
Unidade. 
 
  Justificativa da SEED por intermédio do Ofício n.º 763/2004-
SEED/MEC: “Esta Secretaria acatou a recomendação e encaminhou à Subsecrataria 
de Assuntos Administrativos deste Ministério os critérios que deverão nortear 
a nova contratação do pessoal técnico especializado.” 
 
  Avaliação da SFC: “Recomendação acatada. Quando da próxima 
auditoria deverá ser verificado o cumprimento da recomendação.” 
 
  Este assunto é abordado em item específico deste Relatório. 
 
 
 4.2    SUBÁREA  -  CONTROLES INTERNOS 
 
 4.2.1     ASSUNTO  -  FORMALIZAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS 
 
 4.2.1.1     INFORMAÇÃO: 
 
  O processo de Tomada de Contas Anual da SEED foi elaborado de 
forma SIMPLIFICADA, em razão de as despesas realizadas no exercício terem 
alcançado o valor de R$ 28.991.350,93, não tendo, assim, atingido o limite de 
R$ 100.000.000,00, definido pela Decisão Normativa/TCU nº 62, de 27.10.2004. 
 
  Os autos do processo foram instruídos nos termos do art. 24 da 
Instrução Normativa/TCU nº 47, de 27.10.2004 e da Norma de Execução/SFC nº 
004, 22.12.2004, estando constituído das seguintes peças: 
 

 - Rol de Responsáveis - fls. 03 e 04; 
 - Relatório  de Atividades 2004 - fls. 05 a 31 (Complementação - 
fls. 46 a 64); 
 - Balanço Financeiro - fls. 32 e 33; 
 - Balanço Patrimonial - fls. 34; 
 - Demonstração das Variações Patrimoniais - fls. 35; 
 - Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza - fls. 36 
e 37; 
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- Demonstração das Variações Patrimoniais por Natureza e por 
Função - fls. 38; 
 - Balanço Orçamentário - fls. 39; 
 - Análise dos aspectos contábeis - fls. 41 a 44; 
 - Declaração de Bens e Rendas - fls. 45 (Declaração da unidade 
de pessoal dos integrantes do Rol de Responsáveis, quanto à 
apresentação das Declarações de Imposto de Renda referente ao 
exercício de 2004, ano calendário 2003). 

 
  Da análise do processo de Tomada de Contas, constatamos a falta de 
inscrição dos coordenadores de Ação no Rol de Responsáveis. A Unidade 
informou que estava passando por reestruturação, razão pela qual não houve a 
devida indicação, mas que está sendo providenciada. 
 
  Em consulta a transação CONAGENTE do Sistema SIAFI, observamos que 
não há inscrição de substituto do responsável titular da contabilidade, Edson 
Dias Pinheiro, desde o ano de 2000. 
 
  No Relatório de Gestão, não foram inseridos os indicadores de 
desempenho dos Programas TV Escola e ProInfo, comentado em item específico 
deste Relatório. 
 
  Além disso, o item 2.2 - Ações da SEED do Relatório de Gestão 
(fls. 47 a 56), mostra os valores autorizados e executados divergentes dos 
registrados no Sistema SIAFI 2004, a saber: 
 

Ação Fonte 
Valor 

Autorizado 
R$ 

Valor 
Executado 

R$ 
Relatório 
Gestão 4.610.000,00 3.995.296,13 4081 

Gerenciamento das Políticas da 
Educação a Distância SIAFI 5.110.000,00 4.735.396,29 

Relatório 
Gestão 2.550.000,00 1.317.669,40 

7619* 
Distribuição de Material de Apoio à 
Educação a Distância e ao Uso de 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Educação 

SIAFI - - 

Relatório 
Gestão 15.000.000,00 14.896.011,54 6328 

Universidade Aberta e a Distância 
SIAFI 15.400.000,00 14.889.982,16 

Relatório 
Gestão 2.400.000,00 2.397.500,00 7744 

Expansão e Modernização da 
Transmissão do sinal do TV Escola SIAFI 10.500.000,00 2.397.500,00 

Relatório 
Gestão 15.979.528,00 13.445.717,00 

6372 
Integração e Expansão do Uso de 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação Pública SIAFI 15.979.528,00 15.615.913,79 

Relatório 
Gestão 14.000.000,00 14.000.000,00 

4050 
Produção e Veiculação de Programas e 
de Cursos de Capacitação Continuada 

pelo Canal TV Escola SIAFI 15.500.000,00 13.999.998,00 
Relatório 
Gestão 8.635.385,00 8.595.939,00 

6332 
Formação em Serviço e Certificação 

em Nível Médio de Professores Leigos 
(Proformação) SIAFI 8.685.386,00 8.595.938,00 

Relatório 
Gestão 500.000,00 500.000,00 6377 

Capacitação de Recursos Humanos para 
a Educação a Distância e para o 

Programa TV Escola SIAFI 2.000.000,00 Não tem 
execução 

Relatório 
Gestão 1.544.000,00 1.042.824,53 6369 

Capacitação de Recursos Humanos para 
o Uso de Tecnologias na Educação - 

ProInfo SIAFI 1.544.000,00 1.470.068,44 
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* A Ação 7619 não consta na LOA do exercício de 2004. Esta Ação compõe a LOA 
do exercício de 2003. 
 
  Lembramos à Unidade que os dados oficiais do Governo Federal 
relativos à execução orçamentária e financeira Sistema SIAFI. Portanto, 
recomendamos à SEED considerar os dados do referido sistema. 
 
  Quanto à informação da falta da declaração de bens e rendas dos 
servidores Eliciano Pinheiro da Silva e João Carlos Teatini de Sousa Climaco, 
conforme consta na declaração da Unidade (fls. 45), verificamos que foram 
apresentadas pelos servidores, não restando qualquer pendência. 
 
 
 5   GESTÃO OPERACIONAL 
 
 5.1    SUBÁREA  -  PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 
 
 5.1.1     ASSUNTO  -  ADERÊNCIAS NORMATIVAS DA PROGRAMAÇÃO 
 
 5.1.1.1     INFORMAÇÃO: 
 
  A Secretaria de Educação a Distância – SEED, órgão específico 
singular do Ministério da Educação, foi criada pelo Decreto nº 1.917, de 
27.5.1996. 
 
  Em 29.7.2004, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 
nº 5.159 que aprovou a estrutura regimental do MEC, alterando 
conseqüentemente a estrutura da SEED. 
 
  De acordo com o Dec. Nº 5.159/2004, compete à SEED: 
 

I - formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar políticas 
e programas de educação a distância, visando à universalização e 
democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à educação; 

 
II - criar, desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, 

programas e ferramentas para a formação inicial e continuada a distância; 
 
III - prospectar e desenvolver tecnologias de informação e 

comunicação que possam aprimorar o processo de ensino e aprendizagem; 
 
IV - prover infra-estrutura de tecnologia de informação e 

comunicação às escolas e instituições públicas de ensino; 
 
V - articular-se com os demais órgãos do Ministério, com as 

Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
com as redes de telecomunicações publicas e privadas, e com as associações de 
classe para o aperfeiçoamento do processo de educação a distância; 

 
VI - promover e disseminar estudos sobre a educação a distância; 
VII - incentivar a melhoria do padrão de qualidade da educação a 

distância em todas os níveis e modalidades; 
 
VIII - planejar, coordenar e supervisionar a execução de 

programas de capacitação, orientação e apoio a professores na área de 
educação a distância; 

 
IX - promover cooperação técnica e financeira entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e 
internacionais, para o desenvolvimento de programas de educação a distância; 
e 
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X - assessorar o Ministério da Educação na definição e 
implementação de políticas, objetivando a democratização do acesso e o 
desenvolvimento da educação superior a distância. 
 
  A estrutura organizacional da Unidade possui a seguinte 
composição: 
 
  I – Gabinete 
  a) Comunicação Social 
  b) Coordenação-Geral de Gestão em Educação a Distância 
  1) Divisão Orçamentária e Financeira 
  2) Divisão de Convênios e Contratos 
  3) Setor de Análise Documental 
  4) Divisão de Apoio Administrativo 
  5) Divisão de Gestão de Pessoas 
  6) Protocolo 
  7) Gerência Administrativa do PNUD/UNESCO 
  II – Departamento de Produção e Capacitação em Programas de 
Educação a Distância 
  a) Coordenação-Geral de Produção de Programas em Telemática 
  b) Coordenação-Geral de Capacitação e Formação em Educação a 
Distância 
  c) Coordenação-Geral de Produção de Programas em Rádio-Difusão 
  III - Departamento de Políticas em Educação a Distância 
  a) Coordenação-Geral de Planejamento de EAD 
  b) Coordenação-Geral de Projetos Especiais 
  c) Coordenação Nacional do Proformação 
  1) Gerência de Treinamento e Suporte 
  2) Gerência de Treinamento e Suporte (estados) 
  3) Gerência de Monitoramento e Avaliação 
  4) Gerência Administrativa e Financeira 
  IV – Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica 
  a) Coordenação-Geral de Suporte de Sistemas 
  b) Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas. 
 
 
 5.2    SUBÁREA  -  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 5.2.1     ASSUNTO  -  EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 
 
 5.2.1.1     CONSTATAÇÃO: 
 
  NÃO OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.666/93 E AO MANUAL DE CONVERGÊNCIA DE 
NORMAS LICITATÓRIAS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS 
 
  Foram realizados exames sobre os atos e conseqüentes fatos de 
gestão do Projeto BRA/99/017 - Educação a Distância para Professores e 
Profissionais de Educação, praticados no período de 1.1.2004 a 31.12.2004, 
sob a responsabilidade dos dirigentes da Coordenação Nacional do Proformação 
– CNP. 
 
  Da análise realizada nos processos de contratação dos serviços 
prestados pelas CIA Tropical de Hotéis e Empresa Praiana de Turismo Ltda., 
constatamos que esses serviços foram efetuados mediante contratação direta de 
hotéis, em consonância com o item 47 “DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE HOTÉIS” do 
Manual de Execução Nacional. No entanto, o Tribunal de Contas da União – TCU 
determinou, por meio do Acórdão 547/2003, que os Projetos de Cooperação 
Técnica Nacional passem a observar, com rigor, a partir de 12.12.2003, todas 
as disposições da Lei nº 8.666/93, por ocasião das aquisições de bens ou 
serviços associados à execução de projetos de cooperação custeados com 
recursos próprios nacionais, ainda que tais recursos se encontrem formalmente 
sob a administração de agente externo. E a partir de 23.7.2004, as aquisições 
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de bens e os serviços serão realizados conforme o Manual de Convergência de 
Normas Licitatórias, aprovado pelo Acórdão TCU nº 946/2004. 
 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  O Projeto optou por seguir as regras do Manual de Execução do 
PNUD. 
 
 
 CAUSA: 
  Inobservância às determinações do TCU. 
 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 

Em atendimento, o Projeto informou que: ”Quando da necessidade de 
realização de algum evento– treinamento, capacitação ou reunião – realiza-se 
um processo de cotação, com solicitação de orçamento para, no mínimo, três e, 
no máximo sete, hotéis que atendam o perfil do evento. Após o recebimento das 
propostas, é feita uma análise dos preços apresentados e uma visita aos 
hotéis. Ao final, elabora-se uma planilha de custos, englobando hospedagem, 
Alimentação, salas, equipamentos e opta-se pelo hotel que atenda o Perfil do 
evento e forneça o menor preço. Em consulta telefônica a CGAP/ABC e ao PNUD, 
fomos informados de que o ADM FILE 02 (prestação de serviços de hotéis) não 
se refere à compra e sim à concessão de Diárias, ou melhor, a um pagamento 
agrupado de diárias”. 
 
 
 AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
 
  Ressaltamos que as referidas despesas não causaram prejuízo ao 
Projeto, tendo sido observada a prática de menor preço. 
 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF               NOME                              CARGO 
 352.259.201-87    Carmen Moreira de Castro Neves    Diretora do Projeto 
 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 

Em que pese a justificativa apresentada, o Projeto deverá atender 
às determinações do TCU. 
 
 
 6   GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 6.1    SUBÁREA  -  ANÁLISE DA EXECUÇÃO 
 
 6.1.1     ASSUNTO  -  EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 
 
 6.1.1.1     INFORMAÇÃO: 
 
  A Secretaria de Educação a Distância, no exercício de 2004, teve o 
orçamento autorizado em R$ 28.991.350,93, sendo que a execução compreendeu 
100% do valor total. Quanto à execução, verificamos que foram observados os 
dispositivos legais relativos ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. No decorrer do exercício, a SEED 
efetuou pagamentos de despesas compatíveis com suas destinações, não se 
verificando a existência de classificação de despesas orçamentárias com 
registros incorretos. 
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 7   GESTÃO FINANCEIRA                                                      
                                                                            
 7.1    SUBÁREA  -  RECURSOS DISPONÍVEIS                                    
                                                                            
 7.1.1     ASSUNTO  -  SUPRIMENTO DE FUNDOS ROTATIVOS                       
                                                                            
 7.1.1.1     INFORMAÇÃO:                                                    
 
  Em análise realizada na documentação comprobatória relativa à 
aplicação de suprimento de fundos, no valor total de R$ 4.934,04, que 
representam 68,68% do suprimento concedido pela Unidade no exercício de 2004, 
verificamos que esses se encontravam em consonância com as disposições 
previstas no Decreto nº 93.872, de 23.12.1986, não sendo constatada nenhuma 
impropriedade pertinente de registro por esta Equipe de Auditoria. 
 
 
 7.2    SUBÁREA  -  RECURSOS EXIGÍVEIS                                      
                                                                            
 7.2.1     ASSUNTO  -  RESTOS A PAGAR                                       
                                                                            
 7.2.1.1     INFORMAÇÃO:                                                    
 
  Quando da análise da documentação comprobatória das operações 
realizadas pela SEED, durante o exercício de 2004, verificamos o valor de R$ 
2.766.018,50 inscrito em Restos a Pagar, conforme o Balanço Patrimonial, 
apresentando a seguinte composição: 
 
 - Restos a Pagar Processados 
   Fornecedores - do Exercício de 2004           R$   2.716.018,50 
   Recursos Especiais a Lib. p/ Transferência    R$      50.000,00 
   Total                                         R$   2.766.018,50 
 
  Foram analisados R$ 2.051.953,50, o que equivale a 74,18% do valor 
inscrito no exercício. 
 
  Na análise realizada nos processos, referentes ao exercício objeto 
dos exames, verificamos o atendimento aos Decretos nºs 5.329, de 30.12.2004 e 
4.949, de 7.1.2004. 
 
 
 8   GESTÃO PATRIMONIAL                                                     
                                                                            
 8.1    SUBÁREA  -  INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO                          
                                                                            
 8.1.1     ASSUNTO  -  EXISTÊNCIAS FÍSICAS                                  
                                                                            
 8.1.1.1     INFORMAÇÃO:                                                    
 
  Compete à Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA a 
realização do inventário físico dos bens da SEED. Segundo informações da 
Unidade, o inventário não foi atualizado em 2004. Conseqüentemente, a 
atualização dos termos de responsabilidade não foi realizada, o que 
comprometeu a análise dos termos. 
 
  O saldo de bens móveis registrado na conta 1.4.2.1.2.33.00 – 
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, no SIAFI, no valor de R$ 8.428.068,38, 
justifica-se devido a não apresentação pelo Departamento de Infra-Estrutura 
Tecnológica – DITEC à Coordenação-Geral de Gestão em Educação a Distância dos 
termos de doação dos kits tecnológicos distribuídos aos municípios 
participantes do Programa TV Escola, segundo informações da Unidade. A DITEC 
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informou que está realizando o levantamento das escolas beneficiadas para 
resolver a pendência. 
 
 
 9   GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                             
                                                                            
 9.1    SUBÁREA  -  MOVIMENTAÇÃO                                            
                                                                            
 9.1.1     ASSUNTO  -  QUANTITATIVO DE PESSOAL                              
                                                                            
 9.1.1.1     INFORMAÇÃO:                                                    
 
  A SEED contou, durante o exercício de 2004, com a força de 
trabalho composta de 173 pessoas, assim distribuída: 
 

ORIGEM 
QUANTIDADE 
EXERCÍCIO 

2004 

QUANTIDADE
EXERCÍCIO 

2003 
Quadro Permanente do MEC 39 40 
Requisitados de outros Órgãos da Administração 
Pública 04 04 

Cedidos (Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão) 04 06 

Cargos Comissionados sem Vínculo 09 09 
Cedido (Universidade Federal de Ouro Preto) -- 01 
Contrato Temporário do MEC (Proc. Seletivo 01/2003) 42 -- 
Acordo PNUD 10 45 
Contrato FINATEC 65 58 

TOTAL 173 163 
 
  Comparando o quadro de pessoal do exercício de 2003 com o de 2004, 
observamos que houve um acréscimo de 6,13% no total. Para suprir a saída de 
35 profissionais do PNUD, em cumprimento ao Termo de Ajuste e Conduta - TAC, 
foram contratados mais 7 funcionários da FINATEC, totalizando 65, e 42 
servidores temporários. A situação continua preocupante, considerando a alta 
representatividade dos funcionários da FINATEC, que atinge 37,57% do quadro 
de pessoal. 
 
  Segundo informações da Secretaria, para atender à demanda de 
atividades, bem como às novas ações a serem desenvolvidas pela SEED, estima-
se um quadro ideal de 220 servidores. 
 
 
 9.2    SUBÁREA  -  INDENIZAÇÕES                                            
                                                                            
 9.2.1     ASSUNTO  -  DIÁRIAS                                              
                                                                            
 9.2.1.1     CONSTATAÇÃO: 
 
  CONCESSÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS PARA COLABORADORA EVENTUAL 
 
  Verificamos, mediante análise amostral, o valor de R$ 83.718,34, o 
que equivale a 30,58% das diárias concedidas (no país, no exterior e a 
colaboradores eventuais) no período objeto do exame. 
 
  Na análise dos processos de concessões de diárias, verificamos que 
a colaboradora eventual Viviane Paula Viana, recebeu diárias com o objetivo 
de prestar assessoria junto ao Gabinete da SEED, no período de 9 a 13.8.2004, 
com prorrogações até 4.9.2004 (Proc. 23000.008661/2004-11) e de 8 a 22.9.2004 
(Proc.23000.009953/2004-94). 
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  Segundo consta no Processo nº 23000.008661/2004-11 (fls. 08), as 
prorrogações das diárias foram autorizadas para mantê-la em Brasília, com a 
finalidade de aguardar sua nomeação para assumir cargo comissionado, que 
ocorreu em 23.9.2004. 
 
  Verificamos, também, a assinatura da Srª Viviane de Paula Viana no 
Mem. 1022/2004 – SEED/MEC, de 20.9.2004 (fls. 20 do proc. 23000.008661/2004-
11), como Coordenadora Geral de Produção de Programas em Radiodifusão, apesar 
de sua nomeação para o cargo ter ocorrido em 23.9.2004, conforme publicação 
no DOU. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A falta apontada revela ação intencional do gestor, comprometendo 
a boa aplicação dos recursos públicos. 
 
 CAUSA: 
  Manter a colaboradora eventual em Brasília, até a sua nomeação 
para cargo comissionado. 
 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  A Unidade respondeu que: 
 
  “...a) As diárias recebidas no período discriminado foram pagas 
porque a servidora estava prestando serviços à SEED, referentes ao 
planejamento de programas de radiodifusão; 
 
  b) O memorando 1022 foi redigido pela servidora para formalizar a 
devolução de uma passagem aérea Rio de Janeiro – Brasília expedida em seu 
nome, por ocasião de sua mudança definitiva para Brasília. Entretanto, sua 
vinda definitiva acarretou na utilização de seu veículo particular, 
resultando na devolução da passagem. Por um lapso, assinou um memorando como 
titular da Coordenação, quando deveria ter feito um comunicado; entretanto, 
tal assinatura não produziu nenhum efeito que não a devolução de recursos ao 
erário.” 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF             NOME                            CARGO 
 268.782.087-34  Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Abster-se de conceder diárias a colaborador eventual com 
finalidade impertinente à administração pública, tendo em vista o princípio 
da moralidade. 
 
 
 10  GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS                                  
                                                                            
 10.1   SUBÁREA  -  PROCESSOS LICITATÓRIOS                                  
                                                                            
 10.1.1    ASSUNTO  -  FORMALIZAÇÃO LEGAL                                   
                                                                            
 10.1.1.1    INFORMAÇÃO: 
 
  A SEED não realizou procedimentos licitatórios no exercício de 
2004. Coube à SAA e ao FNDE a realização dos certames. 
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 10.2   SUBÁREA  -  CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS                  
                                                                            
 10.2.1    ASSUNTO  -  FORMALIZAÇÃO LEGAL                                   
                                                                            
 10.2.1.1    INFORMAÇÃO:                                                    
 
  Com relação aos contratos, licitados por intermédio da SAA, a 
amostra correspondeu a R$ 4.756.471,41, que representam 92% dos termos 
firmados no exercício de 2004. Dos exames procedidos, verificamos o 
cumprimento dos normativos legais e contratuais. 
 
 
 10.3   SUBÁREA  -  CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS                           
                                                                            
 10.3.1    ASSUNTO  -  FORMALIZAÇÃO LEGAL                                   
                                                                            
 10.3.1.1    INFORMAÇÃO:                                                    
 
  Em 2004, a SEED pactuou 18 convênios representando um 
comprometimento em seu orçamento de R$ 18.462.209,87 (63,68%). 
 
  Para análise, foram levados em consideração os convênios com 
execução até 31.12.2004, incluindo os que tiveram início de vigência em 2003, 
que totalizam R$ 15.043.418,51, sendo selecionados para amostra R$ 
12.835.434,51, que representam 85,32%. 
 
 
 10.3.1.2    CONSTATAÇÃO: 
 
  AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO SIASG 
 
  A SEED cumpriu parcialmente à determinação contida no item 9.1.1 
do Acórdão TCU nº 189/2004 – Plenário, no que diz respeito à observância do 
art. 18 da Lei 10.707/2003 (LDO/2004), que trata da disponibilização no 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – Siasg de informações 
atualizadas, referentes aos contratos e aos convênios firmados pelos órgãos e 
entidades integrantes dos orçamentos da União. 
 
  A Unidade efetuou o registro das informações referentes aos seus 
contratos firmados, identificando os respectivos Programas de Trabalho – PT, 
que guardam correlação com o objeto contratado. Entretanto, não foi realizada 
a inserção e atualização dos dados da execução física dos contratos. 
 
  No que diz respeito aos convênios, não consta qualquer registro de 
informações no Siasg. 
 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A Unidade informou que promoverá treinamento de servidores para 
cumprir à determinação do TCU. 
 
 CAUSA: 
  Desconhecimento da obrigatoriedade de registrar no Siasg 
informações da execução físico-financeira dos contratos e convênios. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  “A Secretaria, no exercício de 2005, estará mobilizando seu 
pessoal diretamente envolvido com os Convênios e Contratos para participar de 
um treinamento sobre a gestão de Convênios e Contratos, sob a direção da 
Coordenação-Geral de Gestão em EAD, com o objetivo de definir as funções e 
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obrigações, inclusive em relação à alimentação do Sistema SIASG, quanto à 
execução física e financeira. Daí então, manteremos atualizados os dados de 
todos nossos termos naquele Sistema.” 
 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Cumprir o Acórdão TCU nº 189/2004. 
 
 
 10.3.2.1    CONSTATAÇÃO: 
 
  PRESTADOR DE SERVIÇO DA FINATEC PARTICIPA DE INSPEÇÃO DE CONVÊNIO 
 
  Nos processos de convênios analisados, verificamos o registro de 
relatórios de inspeção, que comprovam o cumprimento da função gerencial 
fiscalizadora da concedente. Entretanto, verificamos a disfunção a seguir: 
 
  O funcionário da FINATEC, Alcides L. Gouvêa Filho, que presta 
serviço na SEED, participou de inspeção realizada na FUB, conforme consta no 
Relatório Técnico de Inspeção nº 003/2004, de 12.5.2004, e no Parecer – 
SEED/COSED/SEAP nº 004/2004, de 2.6.2004, que tratam da prestação de contas 
do Convênio nº 003/2004. 
 
  Contribuiu para tal disfunção, a falta de designação formal de 
servidor para o acompanhamento e fiscalização do Convênio, conforme determina 
o art. 67, conjugado com o art. 116, da Lei nº 8.666/93. 
 
  Consideramos agravante, a participação do servidor na fiscalização 
da FUB, Entidade que contratou a FINATEC, empresa com a qual ele tinha 
vínculo empregatício, quando da fiscalização. 
 
  Este fato corrobora com a informação sobre a utilização de 
funcionários da FINATEC em atividades alheias às especificadas no Convênio nº 
003/2003, comentado em item específico deste Relatório. 
 
  Cabe informar que a partir de agosto/2004, o prestador de serviço 
passou a exercer cargo comissionado na Secretaria. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A falta de designação formal de servidor para a fiscalização de 
convênio e a permissão do dirigente para que um prestador de serviço 
fiscalize o convênio pelo qual é beneficiado, evidencia certa desídia do 
gestor no cumprimento de suas atribuições. 
 
 CAUSA: 
 
  Falta de designação formal de servidor da SEED responsável pela 
fiscalização do Convênio. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  “Esclareço que a participação do Sr. Alcides L. Gouvêa Filho se 
deu à época da inspeção realizada na Fundação Universidade de Brasília, como 
técnico representante daquela instituição que nos acompanhou passo a passo no 
levantamento dos documentos referente ao convênio em questão. 
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  Por outro lado, como em outro período de nossas inspeções, sempre 
buscamos a participação de servidor responsável pela Instituição vistoriada, 
participando ativamente com nossos técnicos, inclusive comprovando essa 
participação, acabamos pegando a assinatura do técnico daquela unidade em 
nossos relatórios. 
 
  Cabe esclarecer ainda, por motivos outros, que a experiência em 
questão não foi à frente, ficando apenas nesse convênio, e fatos como esses 
não mais se repetirão.” 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Designar formalmente servidor responsável pela fiscalização de 
convênio, não permitindo, em nenhuma hipótese, a participação de 
terceirizados em atividades de fiscalização. 
 
 
 10.3.3    ASSUNTO  -  PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 10.3.3.1    CONSTATAÇÃO: 
 
  CONVÊNIOS NA SITUAÇÃO DE ‘A COMPROVAR’ 
 
  Foi verificado no Sistema SIAFI o registro dos convênios nºs 
486542, 487580 e 508169 na situação de ‘A comprovar’, tendo o prazo para 
apresentação da prestação de contas expirado. Os termos de convênios foram 
firmados com a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, Fundação 
Cultural São Paulo e Fundação Universidade de Brasília, respectivamente. 
 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A falha evidencia omissão do responsável pelo setor de convênios 
ao não efetuar, de forma tempestiva, as atualizações no SIAFI. 
 
 
 CAUSA: 
 
  Falha no controle de convênios. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  A Unidade informou que os períodos finais de vigência dos 
respectivos convênios foram prorrogados e que devido à grande demanda de 
serviço da Divisão de Convênios e Contratos, no último trimestre de 2004, não 
foram efetuadas as atualizações no prazo permitido pelo Sistema SIAFI. 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Planejar adeqüadamente as atividades da Divisão de Convênios e 
Contratos, com vistas a evitar falha nos controles. 
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  Providenciar a atualização dos registros no SIAFI e informar esta 
SFC quando de sua conclusão. 
 
 
 10.3.3.2    CONSTATAÇÃO: 
 
  CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR MEIO DE CONVÊNIO - REINCIDÊNCIA 
 
  O convênio nº 002/2003 (SIAFI nº 480137) firmado com a Fundação 
Universidade de Brasília – FUB teve a vigência prorrogada até 31.12.2004, 
conforme o Segundo Termo Aditivo, de 24.6.2004. O valor do convênio totalizou 
R$ 10.698.442,01, sendo R$ 7.585.360,00 o valor original e R$ 3.113.082,01 o 
valor aditivado. 
 
  O convênio tem por objeto o Desenvolvimento Institucional e 
Implementação de Tecnologias de Educação a Distância, que contemplam ações 
específicas em relação ao ProInfo. 
 
  Para a realização dos serviços, a FUB subcontratou a Fundação de 
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, operação não prevista 
no Termo de Convênio. Este assunto foi abordado no item 10.2.2.3 do Relatório 
de Auditoria nº 140442/2003, no qual foram apontadas as seguintes disfunções: 
Contratação indevida dos serviços mediante convênio; falta de planejamento 
das ações e contratação de pessoal para realizar atividades-meio na SEED. 
 
  Dando continuidade à análise do Convênio, uma vez que foi 
prorrogado, verificamos que vários funcionários da FINATEC continuaram a 
realizar atividades-meio na SEED, conforme podemos observar na distribuição 
da força de trabalho por setor, caracterizando desvio do objeto conveniado. 
 

SETOR FUNCIONÁRIO FINATEC 
Fernanda Maria Batista Enrich Gabinete do Secretário 
Gisoleide Ponte Gonçalves 

Comunicação Social Jeiner Vilela Dantas Cavalcante 
Zuldalice Vera Murrieta Gerência Administrativa do 

PNUD/UNESCO Tatiana Diniz Figueiredo 
Divisão Orçamentária e Financeira Oswaldo Pereira de Azeredo 
Divisão de Convênios e Contratos Ulices Oliveira da Silva 

Ivanilson Costa de Oliveira 
Marcos da Silveira Freire Divisão de Apoio Administrativo 
Wellington Rodrigo da Silva 
Radson de Souza Santos 
Edilene Maria Caetano Diniz 
Magdália da Conceição Santos 

Divisão de Gestão de Pessoas 

Cristiane Rodrigues da Silva 
Departamento de Produção e 
Capacitação em Programas de Educação 
a Distância 

Elane Rodrigues Coimbra (secretária) 

Carla Lins (secretária) Departamento de Infra-Estrutura 
Tecnológica Éster de Araújo (secretária) 
 
  Verificamos, também, 8 funcionários da FINATEC alocados em setores 
responsáveis por atividades fins da SEED. 
 
  A SEED convenia com a FUB, que por sua vez subcontrata a FINATEC, 
por dispensa de licitação, com fundamentação no art. 24, inciso XIII, da Lei 
8.666/93. A Unidade está se utilizando do convênio para contratar 
indiretamente pessoal, de forma indevida, com o objetivo de desenvolver suas 
atividades. 
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  A Decisão TCU nº 30/2000 – Plenário determina que as contratações 
efetuadas com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, da 
Lei nº 8.666/93, devem ocorrer quando, comprovadamente, houver nexo entre 
esse dispositivo, a natureza da instituição contratada e o objeto contratual, 
este necessariamente relativo a ensino, a pesquisa ou a desenvolvimento 
institucional, o que não é o caso dos serviços especificados no Termo de 
Convênio, conforme já apontado na Auditoria anterior, transcrito a seguir: 
 
  “Os serviços prestados não se enquadram como serviços técnicos 
especializados ou que possuam diferenciais de mercado que não possam ser 
licitados, corrobora-se a opinião com base nos serviços de prestação de 
suporte para acompanhamento de equipe de desenvolvimento de sistemas de 
gestão de novas tecnologias orientadas para o ensino a distância que , como 
já dito, consome 71,84% dos recursos disponíveis do convênio. 
  Outros serviços também realizados pelo Convênio como: Prestar 
suporte técnico e logístico a eventos de EAD, capacitar em novas tecnologias 
de Ensino a Distância e Executar visitas técnicas e pedagógicas a escolas 
beneficiadas pelo Proinfo e TV Escola, com a aplicação de check-list, também 
não se enquadram como serviços técnicos especializados.” 
 
  Destacamos, também, a contratação pela FINATEC de três ex-
profissionais do Projeto BRA 017/99 (1 retainer e 2 equipe base), quando do 
término da vigência de seus contratos, para continuarem exercendo atividades 
na SEED, fato que corrobora o entendimento de que o Convênio é, pelo menos em 
parte, subterfúgio para a contratação de pessoal. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A prorrogação do Convênio, sem os ajuste recomendados pela SFC, 
sinaliza que o gestor, não obstante as medidas informadas, resolveu assumir a 
continuidade da irregularidade apontada no Relatório de Auditoria anterior. 
 
 CAUSA: 
 
  Falta de pessoal qualificado para desenvolver as atividades da 
Unidade. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  “A recomendação para a contratação de funcionários mediante 
processo licitatório não foi atendida devido à falta de recursos 
orçamentários e financeiros no orçamento da União de 2004 para esta 
finalidade, tendo disponível somente o valor que permitiu prorrogar o prazo 
de vigência do Convênio nº 002/2003, entre a SEED e a FUB. 
 
  Objetivando sanar o problema de falta de mão-de-obra qualificada 
existente na SEED e também em outras Secretarias do Ministério da Educação, 
foi realizado, em dezembro de 2003, concurso público para preenchimento de 
vagas de nível médio e superior, de caráter temporário, até então ocupadas 
por funcionários contratados por outros organismos. Os aprovados no referido 
concurso tomaram posse em janeiro de 2004, porém o seu número revelou-se 
insuficiente para atendimento das necessidades do Ministério em geral e da 
SEED em particular. Por esse motivo foi aberto um segundo concurso, com 
ingresso dos aprovados previsto para maio de 2005. 
 
  Outra medida tomada pela SEED para solucionar o problema de 
recursos humanos foi incluir, num processo licitatório a ser realizado pela 
Subscretaria de Assuntos Administrativos, uma relação de perfis profissionais 
da área de informática a serem lotados no DITEC. Não há data prevista para a 
conclusão do referido processo. 
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  A SEED solicitou também a liberação de 21 (vinte e uma) Funções 
Comissionadas Técnicas – FCT, no intuito de atrair servidores públicos 
tecnicamente qualificados para atuarem nos diversos Departamentos da 
Secretaria. 
 
  Finalmente, a SEED está efetuando um levantamento completo das 
características de formação, experiência profissional, habilidades requeridas 
e atividades a serem desenvolvidas para todos os perfis técnicos necessários 
à realização de seus programas, projetos e atividades (vide Formulário em 
anexo 1). Uma vez concluído o levantamento desse quadro ideal de pessoal da 
SEED, serão tomadas as providências cabíveis para a sua aprovação e 
implementação, incluindo-se aí medidas administrativas e de caráter 
jurídico.” 
 
 
 AVALIAÇÃO DA EQUIPE: 
 
  No Relatório de Auditoria n.º 140442/2003 foi recomendado à SEED 
“a substituição dos serviços contratados mediante convênio para a contratação 
mediante procedimento licitatório, atendendo às normas pertinentes; buscar 
solução para a falta de pessoal técnico e administrativo visando suprir as 
necessidades de pessoal do Órgão, evitando a utilização de mão de obra 
originária do convenente, para a manutenção das atividades da Secretaria; 
Rever o Plano de Trabalho visando adequá-lo aos serviços que efetivamente são 
necessários para o atingimento do objeto do convênio até o prazo previsto 
para o seu encerramento. Os serviços que não forem necessários ou não serão 
realizados no prazo e que já tiverem sido pagos deverão ser devolvidos ao 
Órgão.” 
 
  A SEED não atendeu às recomendações desta SFC, optando por 
prorrogar a execução, de forma irregular, do Convênio até 31.12.2004, com 
desembolso adicional de R$ 3.113.082,01. 
 
  O pessoal contratado pela FINATEC (65 funcionários), por meio do 
referido Convênio, representa 37,57% do seu quadro de pessoal. 
 
  A contratação da FINATEC pela FUB, por meio de dispensa de 
licitação, evidencia o descumprimento à Decisão TCU nº 30/2000 – Plenário. 
 
  Dessa forma, concluímos que as medidas adotadas pelo gestor não 
foram suficientes para o saneamento do problema, prosseguindo com a execução 
irregular do Convênio. 
 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Reiteramos a recomendação do Relatório de Auditoria nº 
140442/2003, no que diz respeito à realização de contratação de pessoal para 
atividade meio, mediante procedimento licitatório. Quanto à carência de 
pessoal na execução das atividades fins, recomendamos recorrer à Secretaria 
Executiva do MEC para fazer gestão junto ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão com o objetivo de realizar concurso público. 
 
  Recomendamos que a SEED encaminhe à SFC a prestação de contas, 
logo após a análise e emissão do respectivo parecer. 
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 10.3.3.3    CONSTATAÇÃO: 
 
  COBRANÇA INDEVIDA DE CPMF 
 
  Na prestação de contas parcial do Convênio nº 002/2003, firmado 
com a FUB, consta o Relatório de Inspeção nº 001/2004, de 14.4.2004, produto 
da verificação in loco realizada na FUB, por servidor da SEED. O Relatório 
trata de disfunções encontradas na execução do convênio, em especial, 
pagamentos de CPMF, no valor de R$ 24.200,74, em desacordo com o art. 8º, 
inciso VII, da IN/STN 001/97. 
 
  Em resposta ao Ofício nº 326/2004 – SEED/MEC, de 19.4.2004, a FUB 
encaminhou o Ofício DCF nº 071/2004, de 3.5.2004, apresentando, em anexo, o 
Ofício DCN nº 56/2004, de 19.4.2004, da FINATEC, que trata da justificativa 
referente ao pagamento da CPMF, a saber: “Com relação à CPMF, seu pagamento é 
devido, sendo a Finatec uma Fundação de direito privado e não uma entidade 
pública. De outra forma, sendo um tributo, seu recolhimento não contraria o 
Inciso VII do Art. 8º da IN/STN 001/97, o qual trata da ‘realização de 
despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária (...)’. 
Seu valor elevado provém da aplicação dos recursos no mercado financeiro, 
como dispõe a IN/STN 001/97 em seu Art. 20, parágrafo 1º.” 
 
  O Parecer nº 002/2004 – SEAP/COSED/SEED, que trata da análise da 
justificativa apresentada pela FUB, faz menção da aprovação parcial da 
prestação de contas, e da proposição de se consultar a Assessoria Especial do 
Ministro para que opine sobre o assunto. No processo não consta qualquer 
documento que comprove consulta à Assessoria. 
 
 
ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  O gestor não apresentou documento que comprove o encaminhamento de 
consulta à Assessoria Especial de Controle Interno no MEC, revelando não ter 
adotado providências para a solução do problema. 
 
 CAUSA: 
 
  Subcontratação da FINATEC pela FUB, não prevista no Convênio. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 
  “Esclareço que não foi aceito a justificativa do Convenente quanto 
ao não recolhimento da CPMF, mas conforme Parecer SEAP/COSED/SEED nº 002/2004 
de 04/05/2004, cópia anexa, ficou condicionado o recolhimento após ser ouvido 
a Assessoria Especial do Ministro, quanto à legalidade da matéria, uma vez 
que existem controvérsias quanto se trata de órgãos não governamentais. 
 
  Por outro lado, o prazo de vigência do convênio em questão é de 
30/06/2003 a 30/04/2005, ficando mais 60 dias para apresentação de sua 
prestação de contas final, quando será examinado e definido o recolhimento ou 
não da CPMF. 
 
  Aproveitando o ensejo, seria interessante buscar uma posição 
definitiva junto à Secretaria Federal de Controle Interno – CGU, a fim de 
dirimir dúvidas e questionamentos futuros de demais Convenentes.” 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
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 RECOMENDAÇÃO: 
 
  O art. 3º da Lei nº 9.311/96, que trata da instituição da CPMF, 
dispõe: “A contribuição não incide: I - no lançamento nas contas da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de suas autarquias e 
fundações;”. 
 

  Considerando que o Termo de Convênio foi firmado com a FUB, 
entidade pública, e não com a FINATEC; e que não há previsão de 
subcontratação no referido instrumento, recomendamos que a SEED providencie 
junto à FUB a devolução dos R$ 24.200,74, referentes a pagamentos de CPMF 
efetuados pela FINATEC. 

 
 
 10.3.3.4    CONSTATAÇÃO: 
 
  DESPESA REALIZADA ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 
 
  Da análise procedida da prestação de contas do Convênio 003/2003 
(proc. nº 23000.008424/2003-79), firmado com a FUB, verificamos que a Unidade 
acatou a justificativa da convenente, quanto à despesa referente à Nota 
Fiscal nº 0635 da empresa Sasse Camiseteria, no valor de R$ 3.950,00, datada 
de 15.9.2003, anterior ao início de vigência do Convênio, que data de 
18.9.2003. A Convenente justificou-se informando que a data da emissão da NF 
foi retificada pela respectiva empresa para o dia 23.10.2003. Entretanto, 
verificamos que o atesto do recebimento do material (500 camisetas) aposto na 
NF data de 15.9.2003, anterior ao início de vigência do Convênio. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 
  A impropriedade caracteriza omissão do gestor no cumprimento aos 
dispositivos da IN/STN n° 01/97. 
 
 CAUSA: 
 
  Inobservância da legislação vigente. 
 
.JUSTIFICATIVA: 
 
  “Esclareço que a justificativa apresentada pela Instituição foi 
acatada, uma vez que a Nota Fiscal foi retificada pela empresa emissora, 
ficando sua data para o dia 23/10/2003, com a liquidação e pagamento da 
despesa, em 24/10/2003, conforme consta dos autos no documento fiscal e 
comunicação de incorreções, fls. 174 e 175, e ainda, ficou constatado na 
visita de nosso técnico a FUB que o material adquirido na mesma foi utilizado 
para uso restrito do cumprimento dos objetivos do Convênio em questão. 
 
  Assim, a Nota Fiscal foi acatada e, conseqüentemente, o atesto do 
recebimento alterado, conforme o original constante dos arquivos da 
Universidade.” 
 
 RESPONSÁVEL POTENCIAL: 
 CPF              NOME                            CARGO 
 268.782.087-34   Marcos Dantas Loureiro          Secretário 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 
  Considerando que a data do atesto do recebimento do material 
comprova que a despesa foi realizada anterior à vigência do termo e que não 
pode ser alterada, recomendamos que a SEED providencie junto à Convenente a 
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devolução dos R$ 3.950,00, encaminhando a comprovação do recolhimento a esta 
SFC. 
 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
  Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão 
efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos que os 
atos e fatos da referida gestão não causaram prejuízo à Fazenda Nacional. 
Registramos as impropriedades apontadas nos itens: 
 
 4.1.1.1 - NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE ONTAS DA UNIÃO 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 5.2.1.1 - NÃO OBSERVÂNCIA À LEI Nº 8.666/93 E AO MANUAL DE CONVERGÊNCIA DE 
NORMAS LICITATÓRIAS NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS 
 Cargo                  Nome                               CPF do responsável 
 Diretora do Projeto    Carmen Moreira De Castro Neves     352.259.201-87 
 
 9.2.1.1 - CONCESSÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS PARA COLABORADORA EVENTUAL 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.1.2 - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO SIASG 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.2.1 - PRESTADOR DE SERVIÇO DA FINATEC PARTICIPA DE INSPEÇÃO DE CONVÊNIO 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.3.1 - CONVÊNIOS NA SITUAÇÃO DE 'A COMPROVAR' 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.3.2 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR MEIO DE CONVÊNIO - REINCIDÊNCIA 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.3.3 - COBRANÇA INDEVIDA DE CPMF 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 10.3.3.4 - DESPESA REALIZADA ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 
 Cargo            Nome                            CPF do responsável 
 Secretário       Marcos Dantas Loureiro          268.782.087-34 
 
 
 

BRASÍLIA,      de abril de 2005. 
 
 
 NOME                               CARGO     ASSINATURA                    
                                                                            
 WERBETHI VILAR VIANA                AFC                                    
                                                                            
 MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA    TFC                                    
                                                                            
 TANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA       TFC                                    


