
 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 06/2015-DISED/CONAS/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO:040.001.614/2015 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Anual do Fundo de Saúde do Distrito 

Federal – FSDF. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordens 

de Serviço n.º 106/2015 e 141/2015.  
 

 

VALOR AUDITADO 

 

Considerando que as dotações orçamentárias 

previstas para a área da saúde são todas alocadas 

na Unidade Orçamentária 23.901 – FSDF. Esta 

Unidade Orçamentária é quem realiza e controla 

as alterações orçamentárias na Lei Orçamentária 

Anual ao longo do exercício. 

 

Total: R$ 3.675.546.793,16  
(Do montante de R$ 3.718.347.061,88 de 

créditos orçamentários movimentados pelo 

FSDF, a SES/DF recebeu 98,85%), valor da 

amostra do presente trabalho. 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 

visando ao pronunciamento de que trata o inciso 

IV do art. 10 c/c o art. 51 da Lei Complementar 

nº 1/1994, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas do Distrito Federal. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subsecretaria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – FUNDO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL – FSDF – EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF, 

no período de 05/05/2015 a 03/07/2015, objetivando Tomada de Contas Anual da Unidade 

referenciada. 

 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 

Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 3.1 e as 

constatações consideradas falhas graves nos subitens: 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 do Relatório de 

Auditoria n.º 06/2015 – DISED/CONAS/SUBCI/CGDF, emitimos o Certificado de Auditoria de 

Irregularidade. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Comprometimento dos recursos próprios da SES/DF destinados às despesas em serviços 

de saúde;  

c) Falha do FSDF em fomentar a adoção de boas práticas nos processos de 

aquisição/contratação da secretaria de estado de saúde; 

d) Informação orçamentária não fidedigna; 

f) Ausência de disponibilidade financeira para suportar despesas;  

g) Montante relevante de despesas incorridas no exercício de 2014 e pendentes de 

pagamento;  

h) Utilização de recursos entre blocos de financiamento do SUS;  

j) Tentativa equivocada de uso de termo de ajustamento sanitário para legitimar os 

remanejamentos de recursos;  

k) Comprometimento da fidedignidade das informações financeiras da SES/DF-FSDF; 

 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificadas os seguintes pontos: 

 

•Recursos orçamentários paralisados sem utilização em ações e programas destinados à Atenção 

Básica em Saúde, Gestão do SUS e Investimentos; 

•Potenciais prejuízos ao erário decorrentes de contratações emergenciais desnecessárias; 

•Transferência de dívida de um exercício para outro com possibilidade de comprometimento da 

realização de despesas necessárias ao atingimento das políticas públicas da área de saúde no 

exercício de 2015; 

•Descumprimento do art. 6º da Portaria nº 204/GM/2007, por utilizar recursos do Bloco de 

Investimento no pagamento de medicamentos, material médico-hospitalar e serviços assistenciais 

complementares; 

•Possibilidade de a SES/DF (FSDF) sofrer, por parte do Ministério da Saúde, a suspensão de 

repasses de recursos do Bloco de Investimento devido ao desvio de finalidade de sua utilização R$ 

7.001.394,11, conforme exemplos especificados; 

•Possibilidade de o Ministério da Saúde considerar os remanejamentos especificados como 

irregulares e a SES/DF-FSDF depositar o valor apurado, com recurso próprio do Tesouro, no 

respectivo Fundo de Saúde; 

•Possibilidade de criação de obrigação financeira sem a correspondente previsão orçamentária para o 

exercício de 2015, valor de R$ 89.643.305,00; 

•Atraso na apuração do superávit financeiro da Unidade, montante de cerca R$ 160.000.000,00 

(cento e sessenta milhões), dados do FSDF para o exercício de 2015; 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a SES/DFF, no seguinte sentido: 

 

•Aos gestores do FSDF, em conjunto com a SES/DF, implementarem ações voltadas para a Atenção 

Básica à Saúde, Gestão do SUS e Investimentos, tendo em vista a disponibilidade orçamentária. 

•À Secretaria de Saúde em conjunto com o FSDF, realizar planejamento adequado a fim de evitar a 

prática recorrente de contratações emergenciais, com base no inciso IV, art. 24, da Lei 8.666/1993. 

• •Instaurar procedimento correcional visando apurar o pagamento de despesa em desacordo com o 

art. 5º da Lei 8.666/1993. 

•Evitar a aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde referentes a cada bloco de 

financiamento nas ações e serviços de saúde relacionados ao próprio bloco. 

•Abrir procedimento administrativo para apurar a responsabilidade pela utilização de recursos 

vinculados ao Bloco de Investimentos no pagamento de medicamentos, material médico-hospitalar e 

serviços assistenciais complementares; pela realização dos remanejamentos orçamentários e 

correspondentes pagamentos de despesas contrárias às ações e serviços de saúde relacionados aos 

blocos originários e pela assunção de despesas além dos limites financeiros da Unidade. 

•Apurar o montante efetivamente pago referente aos remanejamentos em comento e recompor 

financeiramente os respectivos blocos de financiamento. 

•Instituir plano de ação com prazos para regularização de pendências atuais e antigas, de forma a 

garantir a fidedignidade das informações contábeis/financeiras da Unidade. 
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