
 

PROCESSO Nº 060.011.777/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 58/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Tendo em vista que a Subcontroladoria de 

Controle Interno da Controladoria-Geral do 

Distrito Federal realizou auditorias que 

envolveram a Unidade e o exercício sob análise, 

não foi necessária a realização de auditoria 

específica para compor as contas da Unidade. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 72.815.212,00. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do ICIPE perfaz: 

 

Total: R$72.220.290,45. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2015. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal - Contrato de Gestão nº 001/2014-

SES/DF, Celebrado Entre a SES/DF e o Instituto 

do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – 

ICIPE. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 

Federal, 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 

 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Contrato de 

Gestão nº 001/2014-SES/DF, Celebrado Entre a SES/DF e o 

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE. 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Morosidade na transferência ao patrimônio da SES/DF de bens adquiridos pelo ICIPE 
b) Atraso no repasse de recursos realizados pela SES/DF ao ICIPE 

c) Saldo de aproximadamente 12 milhões de reais não repassados ao ICIPE referentes aos Contratos de 

Gestão 01/2011 e 01/2014 
d) Ausência de manifestação do conselho de saúde na fiscalização da prestação de contas do contrato de 

gestão 

e) Atraso na publicação dos extratos dos relatórios circunstanciados trimestrais e anuais pela comissão de 
acompanhamento dos contratos de gestão 

f) Morosidade na análise e aprovação das prestações de contas por parte da comissão executora 

g) Constatações do relatório de inspeção n.º 1/2016 – DIACG/COAPP/SUBCI/CGDF 
  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA:  
-Proceder à incorporação tempestiva dos bens relacionados nas prestações de contas elaboradas pelo ICIPE 
e adquiridos na execução dos Contratos de Gestão firmados pela SES/DF, conforme determinado no 

Subitem 13.2 e Cláusula 16 do Contrato de Gestão nº 01/2011, nos Subitens 6.1.29, 8.1.17, 22.1 e 22.2 do 

Contrato de Gestão nº 01/2014, e nos arts. 2º, 3º e 4º e Anexo I da Portaria nº 172/2011 - SES/DF, Portaria 
nº 485/2003 – SEFP/DF, e art. 10 do Decreto nº 16.109/1994; 

-Criar rotina para verificação a priori dos bens adquiridos, checagem da documentação hábil, 

encaminhamento da documentação comprobatória de aquisição à SEF/DF para incorporação, colocação de 
plaquetas dos bens de imediato, inventário periódico e anual do acervo patrimonial do HCB. 

-Identificar as razões que provocam tais atrasos de repasses e adotar as medidas necessárias a fim de 

cumprir o cronograma de repasse financeiro estabelecido no Contrato de Gestão, para não colocar em risco 
a operação da Organização Social e a efetiva prestação dos serviços de saúde à população. 

- Revisar o processo de pagamento do HCB, com envolvimento dos setores competentes da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no intuito de 
garantir o repasse de recursos ao ICIPE; 

-Cumprir o cronograma de repasse financeiro estabelecido no Contrato de Gestão, para que não seja 

prejudicada a efetiva prestação dos serviços de saúde à população, sob pena de instauração de 
procedimento de apuração de responsabilidade do agente público.  
-Efetuar o encaminhamento dos autos ao Conselho de Saúde do DF relativos a Contratos de Gestão, 

visando garantir a sua participação nas decisões relativas à terceirização dos serviços de saúde e à 
fiscalização das prestações de contas; 

-Assegurar a participação do Conselho de Saúde do Distrito Federal na fiscalização dos Contratos de 

Gestão, a fim de garantir sua atuação no controle da execução de atos da política de saúde, inclusive sob 
aspectos econômicos e financeiros, nos termos da Lei 8.142/1990. 

- Solicitar à CACG que organize suas atividades, observando o cumprimento dos prazos previstos no 

Contrato de Gestão no01/2014 e na Lei nº 4.081/2008, no sentido de viabilizar a publicação dos extratos 
dos Relatórios da Comissão de Acompanhamento tempestivamente.  
-Que a SES/DF promova a análise dos Relatórios de Gestão/Prestação de Contas em tempo hábil para 

promover eventuais glosas de tal maneira a emitir e aprovar tempestivamente o Relatório Circunstanciado, 
realizando o repasse regular das parcelas dos recursos financeiros previstas contratualmente. 

- Identificar as razões que provocam a manutenção de falhas na fiscalização da SES/DF e adotar as 
medidas necessárias a fim de evitá-los, atendendo tempestivamente as recomendações da Controladoria do 

Distrito Federal, para não colocar em risco a operação da Organização Social e a efetiva prestação dos 

serviços de saúde à população. 
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