
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO 

DISTRITO FEDERAL - Nº 31/206 - 

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 

18/2015-SUBCI/CGDF. 
 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Não Aplicável 0 

Folha de pagamento 0 

Contratação direta (1) 0 

Licitações (2) 1.285.089,77 

Total 1.285,089,77 
(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 da Secretaria de Ordem 

Pública e Social do DF perfaz: 

 

Total: R$ 955.478,73 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo Penitenciário do Distrito Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Paz Social, 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 DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO 

FEDERAL – FUNPDF - 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo Penitenciário do Distrito Federal, no período 
de 12/03/2015 a 27/03/2015, objetivando verificar a conformidade das contas do Fundo Penitenciário do 

Distrito Federal. 

 

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

 
Mediante as falhas médias nº 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 e 2.6 e falha grave n.º 3.1contidas no Relatório de 

Auditoria n.º 31/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

 
a) Baixa execução orçamentária; 

b) Publicação intempestiva de extrato de termo aditivo ao contrato; 

c) Ausência de autorização do ordenador de despesas para emissão de nota de empenho, liquidação e 
pagamento; 

d) Ausência de assinatura do ordenador de despesas em declaração de reconhecimento de dívida; 

e) Ausência de relatório de executor de contrato quando do recebimento definitivo; 
f) Falta de suprimento aos internos do sistema prisional; 

g) Registro incorreto de entrada de produto no SIGMA; 

h) Irregularidades apontadas nos itens constantes do Relatório de Auditoria n.º 03/2014 – 
DISEG/CONT/STC com impacto no exercício de 2013. 

 

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

 

- Prejuízo à atividade fim da Unidade e ao interesse público; 

- Comprometimento na eficácia do instrumento firmado, uma vez que está condicionada a sua publicação; 
- Ausência de transparência dos atos administrativos; 

- Anulabilidade das fases da despesa, com possibilidade de instauração de processo correcional ou de 

ressarcimento de despesas irregulares; 
- Anulabilidade do ato de reconhecimento de dívida, com possibilidade de instauração de processo 

correcional ou de ressarcimento de despesas irregulares; 

- Potenciais prejuízos decorrentes da fiscalização deficiente; 

- Possível recebimento de objeto em desacordo com as condições do instrumento convocatório/edital; 

- Não aquisição de produtos regularmente licitados pela Subsecretaria de Licitações e Compras - 

SULIC/SEPLAN; 
- Falta de suprimento aos internos do Sistema Prisional Distrital dos produtos lençol solteiro (1.480 

unidades) e toalha banho (1.480 unidades); 

- Possibilidade de aquisição de bens ou serviços com empresa ou profissional declarado inidôneo; 
- Restrição da competividade e quebra do princípio constitucional da isonomia para potenciais interessados 

em contratar com a Administração Pública;  

- Ausência de inclusão da movimentação financeira e dos bens patrimoniais adquiridos com recursos do 
FUNPDF na tomada de contas anual; 

- Fragilidade no controle dos recursos financeiros movimentados nas cantinas;  

- Ausência de segregação de função;  
- Inconsistência nos demonstrativos contábeis do SIAC/SIGGO;  

- Ausência de transparência na gestão dos recursos públicos movimentados nas cantinas, inclusive com 

ausência de publicidade integral das receitas arrecadadas e das despesas realizadas;  
- Possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração Pública.  

- Comprometimento quanto à exatidão de toda a documentação contábil relacionada às Receitas e Despesas 

do FUNPDF, a exemplo dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, constantes do SIGGo, que 
não refletem a movimentação financeira das cantinas; 

- Falta de controle no numerário proveniente da venda de produtos nas cantinas; 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEOPS: 

 
- Instaurar procedimento correcional para apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas; 

- Efetuar gestões para que as ações planejadas sejam  implementadas e/ou ajustadas; 

- Que os setores responsáveis pelo processo de publicação dos instrumentos firmados, atentem para 
publicação tempestiva na imprensa oficial dos extratos dos contratos/termos aditivos, sob pena de um 

comprometimento da eficácia destes; 

- Orientar aos setores responsáveis pela emissão de nota de empenho, bem como pela liquidação e 
pagamento da despesa de somente executá-los mediante autorização do ordenador de despesa, sob pena de 

apuração de responsabilidade por descumprimento legal; 

- Cobrar dos executores de contratos o exercício pleno de suas funções; 
- Adotar medidas com o objetivo de propiciar a melhoria da qualidade dos registros de almoxarifado, a 

exemplo de cursos de operacionalização do Sistema Integrado de Gestão de Material – SIGMa.net; 

- Realizar procedimento licitatório para aquisição de bens permanentes e afins; 
- Cumprir as normas gerais de execução orçamentária e financeira; 

- Elaborar proposta orçamentária do FUNPDF fazendo constar integralmente as receitas e despesas 

relacionadas à movimentação das cantinas. 

 

Março/2016  


