
 

PROCESSO 040.001.428/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 79/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

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 da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 117/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 2.706.978,40 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Fundo Antidrogas: 

 

Total: R$ 2.463.195,21 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo Antidrogas do DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania do DF, 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 – EXERCÍCIO: 2014 

FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL 
   

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Ausência de dados no Relatório do Desempenho Físico referente ao mês de Dezembro; 
b) Realização de Despesas sem prévio empenho; 

 c) Notas de Empenho sem assinatura dos gestores. 

d) Despesas liquidadas e pagas sem autorização do Ordenador de Despesas; 
e) Relatórios do executor incompletos; 

f) Descumprimento de Cláusula Contratual; 

g) Termo Aditivo celebrado sem a dotação orçamentária; 
h) Licença Sanitária sem autenticação; 

i) Impropriedades nos Relatórios de Executor de Contratos;  
j) Falhas na emissão e atestos de Notas Fiscais. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

- Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 

responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas, para que os programas sejam 
executados com otimização no uso dos recursos disponíveis; 

- Realizar procedimento administrativo de acordo com a Lei Complementar nº 840/2011, objetivando a 

apuração de responsabilidade pela emissão de Notas de Empenho posterior a prestação dos serviços em 
desacordo com o Art. 48 e 49 do Decreto nº 32.598/2010; 

- Determinar ao Setor orçamentário para atentar quanto à efetiva aplicação dos procedimentos das fases da 

despesa exigidos no Decreto nº 32.598/2010; 
- Que a Unidade se abstenha de realizar despesas sem que haja a existência de empenho, em observância à 

vedação contida nos art. 60 da Lei nº 4.320/64, art. 48 do Decreto nº 32.598/10 e Decisão TCDF nº 

2768/2011;  
- Orientar os Setores responsáveis para a necessidade de apor assinatura nos documentos emitidos pela 

Unidade, como exigem os incisos XXI e XXII do art. 50 do Decreto nº 32.598/2010; 

- Doravante, determinar ao Setor responsável pela emissão dos documentos Nota de Lançamento e 
Previsão de Pagamento que verifique se os processos estão devidamente instruídos  com a autorização do 

Ordenador de Despesa para conclusão dos procedimentos subsequentes;  

- Orientar e cobrar dos executores dos contratos o cumprimento da legislação referente à fiscalização 
contratual, apresentado todas as informações necessárias a sua plena caracterização; 

- Alertar os executores de contratos que, em caso de não cumprimento das competências estabelecidas na 

Portaria nº 29, de 25/02/04 e Decreto nº 32.598/10, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei 
Complementar nº 840/11; 

- Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 

juntada dos relatórios circunstanciados que comprove o serviço prestado, evidenciando de forma clara e 
precisa a sua efetividade; 

- Realizar o treinamento dos executores de contratos com relação às obrigações decorrentes da fiscalização; 

- Cobrar dos executores o cumprimento na fiscalização de suas atribuições, inclusive quanto à 
documentação a ser apresentada pela Contratada durante a execução, de acordo com a Portaria nº 29, de 

25/02/04;  

- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 
- Exigir, no caso em questão, a entrega dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas e 

previdenciários pelas contratadas, quando exigido e anexar aos autos;  

- Que a Unidade se abstenha de prorrogar Contratos sem que haja prévio e suficiente empenho; 
- Aprimorar a gestão dos recursos orçamentários, bem como o acompanhamento e fiscalização da execução 

de despesas, de modo que os procedimentos sejam somente concretizados quando cumpridos os requisitos; 

- Orientar e cobrar dos responsáveis o efetivo cumprimento de suas atribuições relativas ao exame da 
documentação exigida para credenciamento de entidades; 

-Exigir da empresa contratada em questão a apresentação da Licença Sanitária devidamente autenticada; 

- Fazer constar em todos os processos que tenham como objeto a celebração de contratos os atos formais de 
designação e/ou substituição de executores de todos os ajustes da Unidade, em cumprimento ao Art. 41 do 

Decreto nº 32.598/2010; 

- Designar formalmente para os contratos executor e suplente, que serão responsáveis pelo 
acompanhamento contratual, elaboração de relatórios e atesto das notas fiscais, após a devida comprovação 

do serviço. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Junho/2017 


