
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO FUNDO DE APOIO À 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL – 

FAC - Nº 26/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-

CGDF 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de relatório de auditoria de 

conformidade com a finalidade de examinar a 

Tomada de Contas Anual da Unidade acima 

referenciada, conforme Ordem de Serviço nº 

57/2015-SUBCI/CGDF. 

 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Não Aplicável 12.493,06 

Folha de pagamento 95.287,75 

Contratação direta (1) 52.921.079,72 

Licitações (2) 476.555,00 

Total 53.054.415,53 
(1) Contratação direta: Dispensa e Inexigibilidade de licitação. 

(2) Licitações: Concorrência, TP, Convite, Pregão, SRP.  

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do FAC perfaz: 

 

Total: R$3.225.997,30 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal - 

FAC 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 

Federal, supervisora da Unidade auditada, 

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 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL  

FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL – FAC - 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, no 

período de 25/03/2015 a 24/04/2015, com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da 
Unidade no exercício de 2014. 
 

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

Mediante as falhas médias nº 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14 e 2.15 e falhas graves nº 
2.7, 2.10, 2.13 e 2.16 contidas no Relatório de Auditoria nº XX/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o 

Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de IRREGULARIDADE. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Quantitativo de pessoal insuficiente; 

B. Ausência de fiscalização in loco da realização dos projetos apoiados; 

C. Falha na fiscalização da realização das contrapartidas; 

D. Atraso na análise das prestações de contas; 

E. Não adoção do princípio da impessoalidade na análise da prestação de contas; 

F. Ausência de assinaturas nas habilitações de projetos culturais; 
G. Planilhas orçamentárias para pesquisa de preços e notas fiscais irregulares; 

H. Ausência ou intempestividade na apresentação de relatórios pela comissão de acompanhamento; 

I. Ausência dos relatórios dos beneficiários de recursos do FAC; 
J. Ausência ou morosidade na análise da prestação de contas; 

K. Não execução do objeto e da contrapartida; 

L. Ausência de manifestação do conselho de cultura; 
M. Concessão de recursos a beneficiário inabilitado; 

N. Repasse de recursos a beneficiário sem a devida habilitação; 

O. Descumprimento da determinação de aplicação do recurso; 
P. Terceirização de funções do projeto em descumprimento ao edital. 

 

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

 

- Prováveis dificuldades no desenvolvimento das atividades do órgão em função da carência de servidores; 

- Risco de não realização das contrapartidas, com consequente subaproveitamento; 
- Risco de prejuízo ao erário decorrente da fiscalização precária da aplicação dos recursos concedidos; 

- Possível prejuízo à circulação do recurso entre os diversos artistas locais; 

- Comprometimento na validade do documento e, consequentemente, na habilitação do projeto; 
- Risco de prejuízos ao erário, além de outras repercussões legais, em virtude do repasse de recursos a 

pessoas físicas ou jurídicas com habilitação comprometida; 

- Risco de prejuízo ao erário por apresentação de orçamentos e notas com indícios de inidoneidade; 
- Risco de aplicação indevida dos recursos concedidos, com consequente prejuízo ao erário; 

- Risco de prejuízo ao erário decorrente da falta de acompanhamento dos recursos concedidos; 
- Comprometimento da validade dos documentos e, na lisura da seleção de projetos artístico-culturais; 

- Concessão irregular de recursos financeiros, uma vez que não há nos autos as análises legalmente 

exigidas para tais transferências; 
- Prejuízo no aproveitamento de recursos, uma vez que não houve aplicação financeira determinada; 

- Contratações irregulares pelo beneficiário. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FAC: 
 

- Instauração de procedimento correcional para apuração de responsabilidades pelas falhas relatadas; 

- Envidar esforços, em conjunto com as instâncias responsáveis, visando prover o Fundo de quantitativo 

adequado dos servidores, a fim de que ele possa cumprir plenamente a sua função; 
- Determinar ao setor responsável que se estabeleça rotina de fiscalização da execução dos projetos; 

- Aprimorar a metodologia de verificação da realização das contrapartidas pelo beneficiário, instituindo 

mecanismos de fiscalização, conforme recursos disponíveis; 
- Estabelecer cronograma para a análise das respectivas prestações de contas, adequando a concessão de 

recursos à capacidade de análise; 

- Analisar as prestações de contas de forma tempestiva e na ordem cronológica de suas apresentações; 
- Exigir dos responsáveis pela admissibilidade e mérito cultural a completa identificação e assinatura; 

- Exigir dos responsáveis pela análise da admissibilidade e pela análise da prestação de contas cuidado na 

verificação da idoneidade dos orçamentos e notas fiscais apresentados; 
- Reiterar junto aos executores a importância da fiscalização eficiente e tempestiva dos contratos em curso, 

ressaltando que eventuais omissões ou falhas na fiscalização poderão ensejar apuração de responsabilidade; 

- Ressaltar junto à Gerência de Acompanhamento dos Projetos - GAP a importância de se exigir dos 
beneficiários o cumprimento do determinado pelos Decretos nº 31.414/2010 e nº 34.785/2013, no que diz 

respeito à elaboração de relatórios, sob pena de instauração de procedimento correcional para apuração de 

responsabilidades; 
- Proceder à análise da prestação em tela com celeridade, sob pena de instauração de TCE; 

- Instruir os processos obedecendo ao disposto no Manual de Gestão de Documentos do Governo do 

Distrito Federal e do Decreto nº 34.785/201, arts. 29, 29 e 30; 
- Instruir adequadamente os processos de modo a que todas as peças essenciais sejam anexadas; 

- Somente realizar a aprovação e repasse de recursos a projetos devidamente habilitados; 

- Aprimorar a fiscalização da aplicação dos recursos concedidos; 
- Aplicar a devida penalidade ao beneficiário em tela pelo descumprimento das normas de regência no que 

tange a aplicação de recursos. 

Fevereiro/2016  


