
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 25/2014-DIROH/CONIE/CONT/STC 

 
PROCESSO Nº 040.001.383/2014 
 
 

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 então Secretaria de Estado 
de Regularização de Condomínios-SERCOND, 
nos termos da determinação do Senhor 
Subsecretário de Controle Interno, 
conforme  Ordem de Serviço nº 32  e 83/2014, 
em atendimento ao Regimento Interno do 
TCDF. 
 
 
 
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Secretaria de Estado de 
Regularização de Condomínios do exercício de 
2013 foi retirada do montante de despesas 
autorizadas pela Lei Orçamentária que  perfaz 

 
 
Total: R$ 9.880.651,00 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
 
Não foi levantado o prejuízo efetivo, sendo 
solicitado ao órgão as correções e apurações 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Secretaria de Estado de Regularização de 
Condomínios. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Regularização de 
Condomínios para conhecimento, manifestação 
e adoção das providências pertinentes, com 
vistas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
– TCDF.  
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RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram na Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios-SERCOND, no 
período de 10/03/2014 a 09/05/2014, objetivando auditoria de conformidade para instrução do processo de 
Tomada de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013. 
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante a falha formal no subitem 2.1 e as falhas médias encontradas nos subitens 1.1, 2.2, 3.1, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4 e 5.1 do Relatório de Auditoria nº 25/2014-DIROH/CONIE/CONT/STC, pelo que emitimos o 

certificado de auditoria de Regularidade das Contas com Ressalvas: 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) - deficiências no planejamento do orçamento de 2013; 
b) - pagamento de juros e multa de impostos;  
c) - falhas no pagamento de servidores exonerados; 
d) - contratação de pessoal sem perfil e qualificação para a área de atuação; 
e) - controle da frequência de pessoal deficiente; 
f) - morosidade na apuração de denúncias e má gestão de documentos públicos; 
g) - ausência de regimento interno da SERCOND e do grupar no exercício sob análise; 
h) - conflito de competências internas e externas; 
i) - ausência de processos internos estruturados; 
j) - controles administrativos internos incipientes; 
l) – baixa efetividade no alcance de resultados das atividades finalísticas. 
 

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

- a unidade não desempenha as suas atividades na integralidade tendo em vista a ausência de meios 
materiais; 
- falha no recolhimento de impostos; 
- Sucessivos pagamentos a maior em exoneração de servidores; 
- Nomeação de profissionais sem vínculo com consequente descumprimento ao normativo distrital; 
- Ausências e possibilidade de ocorrência de servidores que não comparecem aos órgãos de lotação; 
- Morosidade na apuração das infrações; 
- Perdas de documentos e informações públicas; 
- Conflito positivo e negativo de atribuições, baixa produtividade, falta de integração entre as 
Subsecretárias; 
- Esvaziamento funcional de órgãos, conflito positivo e negativo de atribuições, aumento dos custos com 
pessoal e infraestrutura, estruturas replicadas nos diversos setoriais da SERCOND; 
- Controles deficientes e baixa eficácia e eficiência na condução das atividades do Órgão; 
- Probabilidade de ocorrência de perda ou dano ao Órgão; 
- Baixa eficácia e eficiência no alcance de resultados em atividades fim. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Secretaria de Estado de Regularização de 
Condomínio do Distrito Federal no seguinte sentido: 
 

- Elaborar planejamento orçamentário-financeiro de modo que as despesas institucionais possam ser 
executadas e os meios materiais e físicos possam estar disponíveis para unidade ao seu devido tempo; 
- Elaborar diretrizes e regras de segregação de responsabilidades onde as transações e eventos essenciais 
são divididos ou segregados entre diferentes servidores de forma a reduzir os riscos de ocorrerem erros, 
desperdícios ou fraude; 
- Elaborar e implantar controles internos nos processos da Secretaria; 
- Elaborar e implantar política e procedimentos para contratar, orientar, capacitar e exonerar servidores; 
- Rever os processos, identificando se houve os ressarcimentos devidos ao erário; 
- Cumprir ao normativo Distrital, no que se refere ao preenchimento dos cargos comissionados; 
- Fortalecer os mecanismos de controle de registros dos servidores e efetuar os ajustes no SIGRH de modo 
que a força de trabalho atuante em cada Unidade possa refletir o que está apontado no sistema de registros 
de pessoal; 
- Fazer levantamento de Processos e documentos que se encontram desaparecidos; 
- Elaborar e implantar gestão de documentos no Órgão; 
- Fazer ampla divulgação interna do regimento; 
- Exigir das Subsecretarias adequação das suas atividades ao regimento interno; 
- Definir o segmento de atuação da Secretaria em conjunto com Órgão Central e demais envolvidos de 
forma a não haver conflitos externos, bem como redefinir as atribuições das Subsecretárias; 
- Elaborar e aprovar Processos internos das atividades e operações de cada Subsecretária em coerência com 
as atribuições definidas no regimento interno do Órgão; 
- Elaborar controles sobre os Processos aprovados no Órgão;  
- Elaborar plano de ação de incentivo a uma cultura organizacional que enfatize a importância do controle 
interno; 
- Implantar mecanismos para inspecionar e monitorar as atividades do Órgão; 
- Avaliar a estrutura organizacional e fazer mudanças necessárias para atender as novas condições; 
- Identificar e definir os conhecimentos, as competências e as habilidades necessárias para o desempenho 
apropriado de cada função, bem como estabelecer diretrizes para o preenchimento de diferentes cargos; 
- Estabelecer e monitorar medidas e indicadores de desempenho. 
 

 

agosto/2015  


