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AUDITORIA DE GESTÃO

Senhora Chefe da CGU-Regional/R.I.
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.° 201109317. e consoante o
estabelecido na Seção III. Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.° 01, de 06/04/2001.
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado
pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE. que incluiu a Unidade Jurisdicionada Fundo Setorial
do Audiovisual - FSA de forma consolidada.

I - INTRODUÇÃO

2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 24/03/2011 a 05/05/2011. por
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e
a partir da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada. em estrita observância às
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à
realização dos exames.

II - RESULTADOS DOS TRABALHOS

3.Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos
exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN-TCU-l07/2010 e 110/2010.
4. Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-l 10/2010. e em face dos exames
realizados, efetuamos as seguintes análises:

4.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1. a ANCINE - Agência Nacional do Cinema ê um
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Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles
listados no art. 10 da INTCU n° 63/2010,praticados no períodode 01/01/2010 a 31/12/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de
Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e
atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício
objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no Relatório de
Auditoria Anual de Contas n° 201109317, proponho que o encaminhamento das contas dos responsáveis
referidos no art. 10 da INTCU n° 63/2010seja pela regularidade.

Rio de Janeiro/RJ, 8 de julho de 201
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Em conclusao aos encaminhamentos sob a responsabilidade da COU quanta ao
processo de contas do exercfcio sob exame, da Unidade acima referida, expresso, a
seguir, opiniao conclusiva, de natureza gerencia1, sobre os principais registros e
recomendayoes formulados pela equipe de auditoria, em decorrencia dos trabalhos
conduzidos por este orgao de controle interno sobre os atos de gestao do referido
exercfcio.

2. Para 0 exerClClO de 2010 os exames de auditoria nao permltlram identificar
avanyos significativos na gestao avaliada, especialmente quanta aos resultados das
politicas publicas executadas por intermedio de suas ayoes finalisticas.

3. As analises realizadas permitiram registrar a ocorrencia de fracionamento de
despesas, aquisiyao de material de informatica por preyOS superiores aos cadastrados e
vigentes no Sistema de Registro de Preyos, falhas nos controles internos e nos
mecanismos de aferiyao, acompanhamento e fiscalizayao das informayoes prestadas por
empresas produtoras, distribuidoras e exibidoras de obras cinematograficas premiadas
por intermedio do Premio Anual de Renda - 2010. Foi relatado, tambem,
acompanhamento intempestivo dos relatorios de produyao e comercializayao de obras
audiovisuais cinematograficas, insuficiencia das ayoes voltadas as analises de prestayoes
de contas por parte das empresas contempladas em Chamadas Publicas especfficas, bem
como inconsistencias nas analises tecnicas de viabilidade e retorno de projetos
audiovisuais selecionados por intermedio de Chamadas Publicas, realizadas para
investimentos com recursos oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual.

4. As causas para os fatos apontados remetem a deficiencia no planejamento da
contratayao de eventos, falhas na realizayao da pesquisa de mercado, inexistencia de
sistema que permita 0 gerenciamento e a extrayao de dados e informayoes para 0 calculo
do Premio Adicional de Renda, ausencia de padronizayao nas analises e inexistencia de
uma base de dados com levantamento de pre<;os de mercado das despesas recorrentes
nos oryamentos de projetos audiovisuais. y,'



Diante das impropriedades indicadas e considerando as causas ora apresentadas,
recomendou-se a Agencia que proceda ao planejamento previa de cursos de
capacitayao, promova a inclusao, nas pesquisas de mercado, do quantitativo de bens a
serem adquiridos e atentar para os preyOS constantes do Sistema de Registro de Preyos,
a criayao e regulamentayao do Sistema de Controle de Bilheteria, 0 aprimoramento das
analises de viabilidade tecnica e comercial de projetos audiovisuais selecionados e a
avaliayao da conveniencia e oportunidade acerca da criayao e manutenyao de uma base
de dados com levantamentos de preyOS de mercado de despesas recorrentes nos
oryamentos de projetos audiovisuais.

5. Em relayao as recomendayoes da Controladoria-Geral da Uniao expedidas no ana
de 2010, verificou-se que todas foram implementadas pela Agencia.

6. No tocante ao sistema de controles internos da Agencia, verifica-se que, a exceyao
dos controles atinentes ao acompanhamento dos mecanismos de apoio financeiro a
industria cinematognifica brasileira, operacionalizado por meio do Plano Adicional de
Renda, a Unidade tern envidado esforyos no sentido de aprimorar os seus controles
internos visando a obtenyao de dados importantes ao desempenho de suas funyoes
regulat6rias do mercado audiovisual.

7. Como fato relevante registrou-se a implementayao do Plano Diretor de Tecnologia
da Informayao, com vigencia para os exercicios de 2010 a 2012. Na esteira do
aprimoramento da gestao as analises indicaram as orientayoes expedidas pela Unidade
de Auditoria Interna aos gestores da Agencia face as inconformidades registradas nas
areas de recursos humanos, patrimonio, almoxarifado, licitayoes e contratos, convenios,
descentralizayoes de credito, suprimento de fundos, tecnologia da informayao, controle
de processos e documentos, execuyao Oryamentaria e financeira, bem como nas
atividades finalisticas, mormente na area de fomento e nos sistemas informatizados
corporativos.

Assim, em atendimento as determinayoes contidas no inciso III, art. 9° da Lei n.o
8.443/92, combinado com 0 disposto no art. 151 do Decreto n.O93.872/86 e inciso VI,
art. 13 da IN/TCU/N.o 63/2010 e fundamentado no Relat6rio de Auditoria, acolho a
conclusao expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, 0 processo deve ser
encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas a obtenyao do
Pronunciamento Ministerial de que trata 0 art. 52, da Lei n.o 8.443/92, e posterior
remessa ao Tribunal de Contas da Uniao.


