
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DO FUNDO PARA MELHORIA 

DA GESTÃO PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL – PRÓ-GESTÃO Nº 23/2016-

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 

185-SUBCI/CGDF. 

 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Folha de pagamento 303.243,88 

Contratação direta (1) 935.698,37 

Licitações (2) 2.669.266,32 

Total 3.908.208,57 
(1) Contratação direta: Dispensa e Inexigibilidade de licitação. 

(2) Licitações: Concorrência, TP, Convite, Pregão, SRP.  

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do PRÓ-GESTÃO perfaz: 

 

Total: R$820.964,81 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Total: R$8.516,84. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Fundo de Melhoria da Gestão Pública do 

Distrito Federal – Pró-Gestão 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, 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 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – 

PRÓ-GESTÃO 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Fundo de Melhoria da Gestão Pública do Distrito 

Federal, no período de 04/08/2015 a 25/08/2015, 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 2.1; 2.2; 2.3 e 3.1 e falha grave nº 1.1 contidas no Relatório de Auditoria nº 

23/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 
REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Realização de despesa em desacordo com as finalidades do Fundo;  
B. Ausência de justificativa para contratação;  

C. Designação intempestiva de executor do contrato; 

D. Inobservância da proposta mais vantajosa para a Administração;  
E. Participação de servidor em curso com assunto desconexo ao exercício de suas atribuições.   

 

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

 

- Desvio de finalidade, bem como distorção nos dados relativos à execução orçamentária e financeira da 

Unidade; 
- Contratação de serviços com preços e condições menos vantajosos para a Administração; 

- Ausência de acompanhamento regular da execução dos contratos; 

- Possibilidade de recebimento de serviço em desacordo com o contratado, gerando prejuízo ao erário; 
- Prejuízo ao erário no valor de R$8.516,84; 

- Gasto com capacitação de servidor com pouca possibilidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos 

no órgão/entidade de lotação; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao PRÓ-GESTÃO: 
 

- Justificar a utilização indevida de recursos e apurar responsabilidade, se for o caso, tendo em vista que os 

recursos do Pró-Gestão somente poderão ser utilizados quando a finalidade pretendida seja o 

desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 2.958/2002; 

- Somente contratar por inexigibilidade de licitação conferencistas para ministrar cursos ou palestrantes 

para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 25, 
inciso II c/c artigo 13 da Lei nº 8.666/93; 

- Realizar ampla pesquisa de mercado, nas aquisições de bens ou na contratação de serviços, com no 

mínimo 3 (três) preços válidos e compatíveis com as especificações do objeto; 
- Instaurar procedimento correcional com vistas à apuração de responsabilidades pela contratação de 

serviços de palestrante sem cumprir os requisitos exigidos conforme Lei nº 8.666/93 e Parecer nº 84/2014-

PROCAD/PGDF; 
- Designar tempestivamente os servidores para atuarem como executores dos acordos, ajustes e contratos 

firmados com terceiros, de modo que seja possível acompanharem e fiscalizarem o cumprimento das 

condições pactuadas;  
- Instaurar procedimento correcional a fim de apurar responsabilidades pela designação intempestiva de 

executores; 

- Observar, nas aquisições de bens ou na contratação de serviços, o disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
buscando sempre a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; 

- Instaurar procedimento correcional com vistas à apuração pela aquisição de mobiliário para a 

SUBSAÚDE/SEAP por preço menos vantajoso para a Administração; 
- Adotar, nos termos do previsto nos arts. 12 e 14 da Resolução nº 102/1998-TCDF c/c o art. 2º, parágrafo 

único, da IN 05/12-CGDF, providências administrativas visando ao ressarcimento do prejuízo; 
- Destinar recursos para a capacitação e desenvolvimento de servidores adotando os critérios estabelecidos 

no art. 161 da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, no Decreto n.° 31.453, de 22 de março 

de 2010, no art. 137 do Decreto n.° 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e no Decreto n.° 29.290, de 22 de 
julho de 2008; 

- Providenciar as devidas justificativas para a inscrição dos servidores citados no referidos cursos, sob pena 

de instauração de procedimento correcional para apuração de responsabilidades pelo descumprimento das 
normas de capacitação. 
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