
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO FUNDO DE 

DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO 

FEDERAL - FUNDEFE - Nº 56/2016-

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 

239/2015-SUBCI/CGDF. 

 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Não Aplicável 236.280.022,61 

Total 236.280.022,61 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do FUNDEFE perfaz: 

 

Total: R$155.816.020,42. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal 

– FUNDEFE. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Economia e 

Desenvolvimento Sustentável 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 DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

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

período de 08/10/2015 a 13/11/2015, 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 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 E 2.3 e falhas graves nº 2.2; 2.4 e 2.5 contidas no Relatório 
de Auditoria nº 56/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Apresentação de garantias e pagamento de emolumentos de forma intempestiva; 

B. Ausência dos certificados de regularidade no momento das liberações de recursos; 

C. Ausência de PVTEF e comprovante da publicação; 
D. Ausência de razoabilidade e tempestividade em atos administrativos; 

E. Falha no controle administrativo e no monitoramento do programa IDEAS industrial; 

F. Desatendimento aos regimentos internos do CG IDEAS e CDI; 
G. Concessão de benefícios de forma discricionária; 

H. Expedição de resolução antes da análise do PVTEF; 

 

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

 

- Liberação de recursos financeiros sem atender os prazos estipulados na legislação; 
- Possibilidade de concessão de empréstimo a empresa que se encontra em débito com instituições 

públicas; 

- Falta de transparência, por meio da inobservância ao princípio constitucional da publicidade; 
- Atos administrativos intempestivos e desarrazoados, que podem trazer prejuízo ao erário; 

- Controle administrativo do IDEAS Industrial ineficiente e vulnerável a irregularidades; 

- Atendimento precário às competências do CG IDEAS e CDI; 
- Ineficácia das decisões proferidas pelo CG IDEAS e CDI; e 

- Falta de publicidade e transparência dos atos administrativos praticados pelo Conselho e Comitê; 

- Restrição das empresas industriais a terem direito ao empréstimo do IDEAS Industrial; 
- Possibilidade de favorecimento às empresas que à época eram beneficiadas pelo Incentivo Creditício. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao FUNDEFE: 
 

- Instaurar procedimento correcional para apuração das irregularidades relatadas; 
- Exigir dos beneficiários do IDEAS Industrial a prestação das garantias, bem como os pagamentos de 

emolumentos de forma tempestiva, de forma a atender ao disposto em lei; 

- Inserir nos processos da Unidade, de forma tempestiva, a documentação comprobatória da regularidade 
fiscal das empresas recebedoras de empréstimos do IDEAS Industrial no momento da liberação dos 

recursos; 

- Anexar aos processos de concessões de empréstimos do IDEAS Industrial as devidas cópias dos PVTEF, 
objetivando dar maior transparência das informações sobre o Programa em questão; 

- Inserir nos processos de concessões de empréstimos do IDEAS Industrial  as cópias do DODF com todas 

as informações exigidas no art. 22 do Decreto nº 34.607/2013; 
- Proceder a elaboração de atos administrativos observando a tempestividade e a razoabilidade devida com 

vistas a atender o interesse público de forma plena; 
- Adotar medidas a fim inibir a centralização gestão de documentos, possibilitando acesso, a nível 

horizontal e vertical, à informação fidedigna aos departamentos ligados ao IDEAS Industrial e aos órgãos 

de controle; 
- Estabelecer critérios objetivos e cobrar metas tangíveis, quanto ao monitoramento anual das empresas 

beneficiadas, não só no tocante a meta de geração de empregos, como também nas diretrizes previstas no 

art. 2º do Decreto nº 34.607/2013; 

- Elaborar os extratos das Atas das reuniões do CG IDEAS, e publicar as Atas no DODF com as devidas 

aprovações dos Conselheiros; 

- Assinar de forma tempestiva todas as Atas de Reunião e Resoluções expedidas pelo CG IDEAS e CDI, 
no intuito de dar a devida eficácia legal aos documentos; 

- Obedecer ao RI CDI quanto à periodicidade das reuniões do Comitê; e 

- Realizar as reuniões do CG IDEAS observando o quórum mínimo de cinquenta por cento mais um de sua 
composição; 

- Estabelecer as pontuações que devem ser atribuídas a cada um dos quesitos constantes dos incisos I a V 

do caput do art. 12, do Decreto nº 34.607/2013; 
- Exigir do CDI a devida aprovação dos PVTEF;  

- Apor aos nomes dos responsáveis que assinam os documentos as respectivas matrículas e descrição do 

cargo; 
- Instruir o CDI de forma a emitir as Resoluções referentes às concessões de financiamento do IDEAS 

Industrial após a devida análise do PVTEF. 
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