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1. Foram examinados os atos de gestão praticados no período de 1^ de janeiro de

2018 a 31 de dezembro de 2018 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente

aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU n^ 63/2010.

2. As avaliações realizadas por meio da Auditoria Anual de Contas (AAC) tiveram

por objetivos avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a conformidade legal da

aplicação dos recursos públicos e os principais resultados alcançados pela unidade na gestão

das atividades e dos programas de governo. O escopo da auditoria está evidenciado no

Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 201900220.

3. Considerando as evidências constantes do Relatório de Auditoria, a opinião da

UAIG é a certificação pela REGULARIDADE, tendo em vista não terem sido registrados achados

de auditoria com impactos relevantes que comprometam os objetivos da Unidade.

4. Nas avaliações realizadas ressaltam-se achados de auditoria relevantes, que

não comprometem a gestão avaliada:

• Verificação do cumprimento dos compromissos do Programa Inovar-Auto e

necessidade de regulamentação dos mecanismos, critérios e instrumentos necessários

à verificação dos compromissos pactuados pelas empresas habilitadas no Programa

Rota 2030 - Mobilidade e Logística (item 8); e



• Necessidade de rever habilitações do inovar-Auto na modalidade projeto de

investimento das empresas que não concluíram seus projetos de investimentos (item,

9),

5. No primeiro caso foi recomendada a tempestiva conclusão da regulamentação

das regras do Programa Rota 2030, de modo a se evitar a repetição dos riscos incorridos

durante a execução do Programa Inovar-Auto e no segundo caso se recomendou que fossem

concluídos os processos de cancelamento das habilitações para projetos de investimento que

não concluíram as obras e proceder o encaminhamento dos autos à Receita Federal para as

competências de sua alçada.

6. Além dos achados listados anteriormente, para os quais foram feitas as

recomendações, merecem destaque os seguintes itens:

• OPortal Único do Comércio Exterior é apresentado como providência paraa mitigação

dos riscos detectados nas concessões de Licenças de Importação, mas a conclusão e

sua implantação vem sendo adiada sistematicamente.

• No programa Inovar-Auto, apesar de terem sido apresentadas várias iniciativas de

avaliação dos resultados do programa, verificou-se que o processo de avaliação final

não foi consolidado nem sistematizado ainda, sendo a incumbência transferida para o

Grupo criado no âmbito do Programa Rota 2030, com prazo para finalização ainda em

2019.

• Verificou-se a dificuldade que as secretarias finalísticas do extinto MDIC tinham para

monitorar e avaliar o regime de Drawback e o regime de Zonas de Processamento de

Exportação em função de não terem acesso sistemático às informações resguardadas

por sigilo fiscal e que estão de posse da Receita Federal do Brasil, levando à

necessidade de se estabelecer uma melhor interlocução entre os órgãos e de se

aumentar a transparência ativa dos dados relativos aos benefícios concedidos.

• Por fim, quanto aos contratos de TI, constatou-se à necessidade de ressarcimentos ao

erário, o que vem sendo providenciado pela unidade, restando um saldo de R$

924.514,22.

7. Especificamente sobre a finalização da avaliação do Programa Inovar-Auto,

cabe destacar que os gestores optaram por avançar no desenho e regulamentação do

Programa Rota 2030, considerando sua recente implementação, o que pareceu razoável.
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considerando ainda o estabelecimento de cronograma para a finalização da avaliação do

Inovar-Auto ainda em 2019.

8. Verificou-se ainda que foranri planejadas e adotadas medidas para o

fortalecimento das ferramentas de gestão e governança, que podem ser consideradas boas

práticas relevantes, tais como:

• Decisão pela implantação de controles mitigatórios para o risco de inadimplência no

regime de Drawback;

• Edição do Decreto n^ 9.933, de 23/07/2019 que ao estabelecer a nova composição do
«

CZPE, incorporou o Secretário-Especlal da RFB como membro titular do referido

Conselho. Essa medida visou aprofundar a interlocução institucional com a RFB nos

temas relativos à condução da política das ZPEs;

• Aprovação da Resolução n^ 14, de 29/11/2018 que permitirá a coleta sistemática de

dados socioeconômicos associados aos empreendimentos instalados em ZPE e busca

instrumentalizar a unidade para a avaliação e monitoramento do referido regime; e

• Portaria n° 2.203 em 28/12/2018, que instituiu o Grupo de Acompanhamento do

Programa Rota 2030.

9. Entretanto, não obstante as boas práticas identificadas e o encaminhamento

pela regularidade das contas dos responsáveis pela gestão da Unidade, anoto a importância

de se adotarem medidas saneadoras em relação às fragilidades apontadas, visando o contínuo

aperfeiçoamento da gestão da UPC

10. Por fim, consigno que o Ministro de Estado deverá ser informado de que as

peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas

à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52 da Lei n^ 8.443/92, e

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema.

Brasília/DF, 26 de agosto de 2019.
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