
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO FUNDO DE AVAL DO 

DISTRITO FEDERAL – FADF - Nº 39/2016-

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 

25/2015-SUBCI/CGDF. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do FADF perfaz: 

 

Total: R$ 19.542,00. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural 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 AVAL DO DF - 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo de Aval do Distrito Federal, no período de 

11/02/2015 a 27/02/2015, 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 3.1 e 3.2 e falha grave nº 2.1 contida no Relatório de Auditoria nº 39/2016 – 
DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Garantias ativas do FADF parcialmente cobertas; 

B. Saldo contábil inconsistente; 

C. Ausência de registro das cartas de aval em conta contábil de compensação. 

 

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

 

- Comprometimento da solvabilidade do Fundo; 

- Saldo contábil superdimensionado, comprometendo a fidedignidade da escrituração contábil do Fundo; 

- Dificuldade do gestor em mensurar a real disponibilidade orçamentária do Fundo para concessão de 
novas cartas de avais. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FADF: 
 

- Providenciar junto às autoridades competentes a regularização dos recursos sacados junto à conta corrente 
do Fundo no BRB, tendo em vista que esses encontram-se comprometidos com a concessão de garantias;  

- Caso as providências mencionadas acima não sejam realizadas, instaurar procedimentos administrativos 

para apuração de responsabilidades, em observância ao previsto nos parágrafos únicos, dos arts. 4º e 5º, da 
Lei Complementar nº 292, de 2 de junho de 2000;  

- Monitorar tempestivamente o saldo da conta corrente do Fundo junto ao BRB, objetivando o controle 

continuado e efetivo da movimentação de recursos de responsabilidade da Unidade, conforme disposto no 
art. 6º, inciso III, do Decreto nº 33.616/2012; 

- Conciliar de forma tempestiva as informações dos extratos bancários com os lançamentos contábeis, e se 

necessário, providenciar o ajuste contábil da conta em questão. 
- Realizar escrituração contábil das cartas de aval concedidas em conta de compensação;  

- Observar os valores das cartas de aval inscritas em conta de compensação quando da análise de 

disponibilidade orçamentário-financeira para concessão de novos projetos FADF. 
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