
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA 

 

Unidade auditada: Fundo de Aprimoramento de Controle Interno – FACI 

Exercício: 2020 

 

Responsáveis  Cargo Período de Gestão 
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Hormindo Bicudo Neto  Secretário de Estado De: 28/01/2020 a 14/09/2020 

Francisco Ricardo Soares Secretário de Estado De: 15/09/2020 a 31/12/2020 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento à determinação contida na Deliberação TCE/RJ nº 278, de 24 de 

agosto de 2017 e na Resolução AGE nº 55, de 31 de março de 2020, apresentamos os 

resultados dos exames realizados na Prestação de Contas Anual da Gestão – PCA, do 

exercício de 2020, do Fundo de Aprimoramento de Controle Interno – FACI, constante no 

Processo nº SEI-320001/000567/2021. 

 

1 ATOS DE GESTÃO 

 

1.1 Natureza Jurídica e do Negócio 

 

Criado em 14 de junho de 2014, através da Lei nº 7.989, o FACI, vinculado à CGE, 

é destinado à: 

 

I – financiamento de ações e programas dos órgãos do SICIERJ, com a finalidade de 

prevenir, fiscalizar e reprimir a prática de ilícitos que causam prejuízo ao erário ou que 

gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos estadual ou das pessoas jurídicas 

relacionadas no parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 12.846/2013; 

 

II – realização de campanhas educacionais e de conscientização sobre transparência, 

controle social, prevenção e combate à corrupção; 

 



III – aprimoramento profissional dos servidores do SICIERJ conformação, capacitação 

e treinamento em cursos ou disciplinas relativas às suas atividades, inclusive material 

didático, participação em congressos, seminários e afins e fornecimento de bolsas de 

estudos, parciais ou integrais; 

 

IV – aquisição, desenvolvimento, implantação, manutenção, e aperfeiçoamento da 

estrutura operacional, material, tecnológica e de sistemas de recursos humanos de apoio 

às atividades de controle interno; 

 

V – aquisição, construção, ampliação, locação e reforma de bens móveis e imóveis que 

sirvam a CGE; 

 

VI – assinaturas pela CGE de periódicos especializados e aquisição de livros, manuais e 

afins; 

 

VII – impressão, publicação e divulgação de periódicos no âmbito da CGE; 

 

VIII – despesas com deslocamento de servidores em exercício na CGE, para 

atendimento de necessidades inerentes às suas atividades institucionais; 

 

IX – retribuição, em pecúnia, a servidores da CGE, por atuação como instrutores, 

conferencistas e afins, em cursos, treinamentos e eventos similares promovidos, na 

forma aprovada pelo COSCIERJ e regulamentada por ato do Controlador-Geral do 

Estado; 

 

X – outras atividades correlatas, mediante apresentação prévia de justificativa 

fundamentada ao COSCIERJ. 

 

1.2 Documentos Integrantes da PCA - compatibilidade com a Deliberação 

TCE/RJ nº 278/2017 

 

A equipe da ASSCIN/CGE analisou a Prestação de Contas Anual da Gestão – 

PCA referente ao exercício de 2020, encaminhada pelo Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI, por intermédio do Documento SEI nº 16219676, constante no 



Processo nº SEI-32/0001/000567/2021, observando que encontra-se instruída com os 

documentos relacionados no Anexo I da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017. 

 

2  GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Lei nº 8.731, de 24 de janeiro de 2020, que estimou receita e fixou despesa do 

Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2020, instituiu o Orçamento 

inicial do FACI no montante de R$ 60.000,00: 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 

PTRES PROJ/ATIV 
DOTAÇÃO DESPESA 

INICIAL ATUALIZADA AUTORIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 

4411 
Melhoria da Estrutura,  
Organiz. e Fortalecim. da CGE 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

5585 
Modernização da 
Infraestrutura da CGE 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

Conforme pode ser observado no demonstrativo acima descrito, não houve 

execução do Orçamento do FACI no Exercício de 2020, sendo possível concluir que a 

Gestão do Fundo no referido Exercício foi REGULAR. 
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