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Senhor(a) Diretor(a), 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da Unidade acima referenciada, nos 
termos da determina叫o do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Servi9o 
no 257/2012-CONT/STC, de 3 1/08/2012. 

1・  ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de 
Defesa Civil do Distrito Federal, no periodo de 04/09/2012 a 14/09/2012, objetivando 
verificar a conformidade das contas da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito 
Federal, no exercicio de 2011. 

Nao foram impostas restri96es quanto ao m6todo ou a extens谷o de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre 
os atos de gestao dos respons自veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2011, sobre 
as gest6es oramentria, conthbil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

Foi realizada reuniao de encerramento em 14/09/2012, com os dirigentes da 
Unidade, para apresenta9ao das constata6es apontadas pela equipe de trabalho. Na referida 
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reuniきo foi lavrada o documento de Reuniao de Encerramento de Auditoria no 10/2012- 
DIRAG/CONAG/CONT. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente m自ximo 
da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal, por meio do Oficio n。  603/20 13- 
GAB/STC, de 07/05/2013, para sua manifesta戸o quanto aos esclarecimentos adicionais ou a s 
justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n。  89- 
STC, de 21/05/2013. 

11- EXAME DAS PECAS PROCESSUAIS 

Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148 ou 144, 146 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 
aprovado pela Resolu9ao 38/90 - TCDF. 

III - IMPACTOS NA GESTAO 

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal (SEDEC) foi criada 
por for9a do Decreto n。 32.716, de 01/01/2011, ficando vinculada nas gest6es administrativa, 
or9amentria e financeira, a Casa Civil do Distrito Federal. 

Em 09/05/2011, com a extin9ao da Casa Civil do Distrito Federal, ocorrida em 
fun9豆o do Decreto n。  32.9 14, os vinculos da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito 
Federal passaram a ser com a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal 

O Decreto n。  33.003, de 22/06/2011 determinou a transferencia da 
responsabilidade or9amentaria e financeira da SEDEC え  Secretaria de Estado de Seguran9a 
P丘blica do Distrito Federal. 

Desde a edi9ao do Decreto n。  33.171, de 31/08/2011, a SEDEC passou a ter 
em sua estrutura uma Unidade de Administra9ao Geral, vindo a tornar-se uma unidade 
or9amentaria no exercicio de 2012, com a aprova戸o da Lei Or9ament自ria Anual n。  4.744, de 
29/12/2011. 

Portanto, nao houve execu9ao or9ament自ria e financeira no a mbito da SEDEC 
no exercicio de 2011 e a gestao cont自bil restringiu-sea transferencia de patrim6nio. 

Na sequencia serao expostos os resultados das an自lises realizadas na gestao da 
unidade. 
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1- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

1.1 - BENS M6VEIS NAO INCORPORADOS AO PATRIM6NIO 

Fato 

Em verifica9ao fisica nas dependencias da Unidade, foi constatada a existencia 
de mobili自rio (mesas, cadeiras, arm自rios, etc.) e eletrodom6sticos sem identifica9ao, em 
desacordo com o Capitulo I do Decreto n。  16.109/94. 

Manifesta戸o do Gestor 

O gestor manifestou-se mediante o Oficio n。  144/201 3-SUAG/SEDEC-DF, 

nos seguintes termos: 

Considerando a observa9ao da auditoria no tocante a existencia de mobili自rio 
(mesas, cadeiras, armrios, etc.) e eletrodom6sticos sem identifica叫o, em desacordo 
com o capitulo I do Decreto 16.109/1994, temos a acrescentar que tais observa96es 
foram realizadas em um perodo onde a Secretaria de Estado de Defesa Civil do 
Distrito Federal estava em plena fase de estruturaao, considerando que o orgo foi 
criado no inicio daquele mesmo exercicio por for9a do Decreto 32.716, de 01 de 
janeiro de 20 11. 

Vale ressaltar que na oportunidade em que a auditoria fora realizada, a Secretaria de 
Estado de Defesa Civil do Distrito Federal estava recebendo diversos bens mveis 
da Casa Civil do Distrito Federal, que haviam sido recentemente adquiridos por 
aquele Orgao gestor, tendo em vista a vincula戸o or9amentria e financeira existente 
entre os dois 6 rgaos, conforme disp6s o prprio Decreto 32.7 16, de 01/01/2011. 

Assim, a grande maioria dos bens observados citados no Relat6rio Preliminar de 
Auditoria, anexo, tratavam-se desses bens que foram devidamente incorporados por 
transferencia e que j自  foram devidamente patrimoniados. Outros casos isolados de 
falha patrimonial foram devidamente solucionados como a devoluao de bens n百o 
patrimoniados pertencentes a servidores e que se encontravam no ambiente do Orgo 
e a substitui9o desses bens por bens devidamente incorporados pelo Governo do 
Distrito Federal. 

Anlise do Controle Interno 

Justificativa aceita. Contudo, a ressalva ser自  mantida porque a corre戸o da 
situa9ao ocorreu ap6s o encerramento do exercicio em an自lise. 
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1.2 - BENS NAO LOCALIZADOS NO INVENTARUO PATRIMONIAL 

Fato 

A Comissao de Inventario Patrimonial apresentou uma rela9ao de quinze bens 
no localizados que deveriam estar na unidade de Ceilandia da Secretaria de Defesa Civil. 

Na Reuniao de Encerramento de Auditoria no 10/2012・  
CONAG/DIRAG/CONT a Unidade informou a tramita9ao do processo n。  050.000.598/20 12, 
no a mbito da Secretaria de Estado de Seguran9a Publica do Distrito Federal, para a apura9o 
dos fatos relativos a nao localiza戸o dos bens em questao, os quais seriam pertencentesa 
carga patrimonial daquela Unidade Administrativa. 

Manifesta戸o do Gestor 

O gestor manifestou-se mediante o Oficio n。  144/2013-SUAG/SEDEC-DF, 

nos seguintes termos: 

A Comissao de Inventrio Patrimonial formada no a mbito da Secretaria de Estado 
de Defesa Civil do Distrito Federal, por fora da Portaria n. 07, de 10 de novembro 
de 2011, publicada no DODF no. 217, de 10 de novembro de 2011, para conferencia 
dos Bens M6veis e Semoventes provenientes da SEDEC-DF, relatou a nao 
localiza o de 15 (quinze) bens nao localizados que deveriam estar na unidade de 
Ceilndia da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal. 

Ocorre que com a cria叫o da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito 
Federal, a Secretaria de Estado de Seguran9a P'blica do Distrito Federal, at' ento 
detentora da carga patrimonial dos bens existentes na ex-Subsecretaria de Estado de 
Defesa Civil, realizou a transferncia informal dos bens patrimoniais ainda no 
primeiro bimestre de 2011 ao responsavel da Secretaria de Estado de Defesa Civil 
do Distrito Federal, a' poca, o Exmo. Secretrio de Estado de Defesa Civil, Sr. 
Paulo Roberto Matos, considerando a inexistencia de Unidade de Administra o 
Geral no 6 rgao, a qual somente fora criada com o advento do Decreto 33.171, de 30 
de agosto de 2011. 

Concomitaritemente com a cria叫o da sua Unidade de Administra叫o Geral, a 
Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal iniciou os trabalhos de 
verifica9きo patrimonial visando receber a carga a disposi9ao da Defesa Civil do 
Distrito Federal, porm, foram observadas a n貢o localiza叫o de alguns bens 
relacionados que ainda estavam sob a responsabilidade e gesto patrimonial da 
Secretaria de Estado de Seguran9a P丘blica. 

Ato continuo, a Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal informou a 
Secretaria de Estado de Seguran9a P自blica do Distrito Federal sobre a nao 
localiza9ao de bens sob a responsabilidade e gesto financeira daquela unidade por 
meio do Oficio n。. 044/20l2-UAG/SEDEC, de 30 de janeiro de 2012, a qual ensejou 
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a autua9ao do Processo no. 050.000.598/20 12 que se trata de abertura de Tomada de 
Contas Especial para apura9ao dos fatos relativos a nきo localiza9各o dos bens outrora 
relacionados, considerando que a 6 poca, a unidade da Secretaria de Estado de 
Defesa Civil sequer recebeu formalmente e por sistema SISGEPAT, a carga dos 
bens a disposi9きo da antiga Subsecretaria de Defesa Civil do Distrito Federal, o que 
somente veio a ocorrer ap6s a finaliza9きo dos trabalhos da Comisso de Inventrio 
Patrimonial criada em novembro de 2011. 

No obstante a lista informada dos itens nao localizados, posteriormente, a 
Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal informou a Secretaria de 
Estado de Seguran9a P丘blica sobre a localiza叫o de alguns itens, conforme abaixo: 

1. Web Camー  tombamento 00200.112.945; 
2. Escrivaninha em madeira - tombamento 00200.124.738; 
3. Impressora HP - tombamento 00200. 121 .688; e 
4. Estabilizador marca Bivolt - tombamento 00200.138.513. 

Ressalta-se que a SEDECfDF, por meio da Gerencia de Suporte Logistico ap6s nova 
verifica叫o 'in loco' localizou os itens citados a cima e prontamente os apresentou a 
Chefe do N貢cleo de Patrimnio da SSP, servidora Geralda Leite da Cruz, mat 
109.520・x, para fossem baixados da lista de ICE, instaurada na prpria Secretaria 
de Estado de Seguran9a P"blica, e posteriormente transferidos a Secretaria de 
Estado de Defesa Civil, que foram acrescentados ao patrim6nio desta, conforme 
Termo de Movimenta9ao de Bens Patrimoniais no. 553/12. 

An血lise do Controle Interno 

A Unidade adotou as providencias necessdrias ap6s o encerramento do 
exercicio em analise. Em Ii.in9ao da questdo temporal, de anhlise do exercicio de 2011. a 
ressaiva sera mantida. 

RecomendaAo 

器需
き。 Acompanhpara adoo de medida,apuratria. 	 器procedimento de apuministratjvas, confort篇 o referente aos bens no localizados,a concluso exarada pela comisso 

V - CONCLUSAO 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo 
da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal, por meio do Oficio n。  603/2013- 
GAB/STC, de 07/05/2013, para sua manifesta叫o quanto aos esclarecimentos adicionais ou s 
justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da Portaria n 89- 
にTC ,1 つ1/nく乃nl ユ  
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Em face dos exames realizados, concluimos pelas ressalvas contidas nos 
subitens 1.1 e 1.2. 

Brasilia, 10 de setembro de 2013. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARNCIA E CONTROLE 
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