
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL - Nº 14/2015 

DISEG/CONAS/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 27-

SUBCI/CGDF. 
 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Não aplicável 27.510,24 

Folha de pagamento 6.574.548,22 

Contratação direta (1) 1.432.360,89 

Licitações (2) 359.878,57 

Total 8.394.297,92 
(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 da Secretaria de Defesa 

Civil do DF perfaz: 

 

Total: R$1.331.555,56. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Defesa Civil do DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontoladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Paz Social, 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  

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – 

SEDEC/DF - 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da atual Subsecretaria de Defesa Civil, no período de 

12/02/2015 a 06/03/2015, objetivando verificar a conformidade das contas da Secretaria de Estado de 
Defesa Civil do Distrito Federal, no exercício de 2013.  

 

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

 

Mediante as falhas formais nº 2.1; 2.2; 2.7 e falhas médias n.º 1.4; 2.3; 2.4; 2.5 e 2.6 contidas no Relatório 

de Auditoria n.º 14/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 
Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Falha na unidade de medida dos indicadores; 
b) Atesto intempestivo do executor de contrato; 

c) Emissão intempestiva de relatório pelo executor do contrato; 

d) Ausência de atesto de nota fiscal;  
e) Deficiência nos relatórios do executor do contrato; 

f) Ausência de apresentação de requisitos para contratação por inexigibilidade;  

g) Ausência de justificativa para contratação por inexigibilidade; 
h) Ausência de assinatura do credor no verso da nota de empenho. 

 

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

 

- Recursos paralisados sem utilização em ações; 

- Comprometimento na avaliação dos resultados das ações; 
- Morosidade administrativa na verificação da qualidade e fidedignidade dos serviços contratados; 

- Fragilização dos procedimentos de controle dos atos públicos; 

- Comprometimento da transparência na utilização dos recursos públicos; 
- Risco de contratação do serviço em valores superiores aos de mercado; 

- Risco de contratação desvantajosa para a administração; 

- Ausência de comprovante de recebimento da nota de empenho, que neste caso substitui a via de contrato. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEDEC/DF: 

 
- Cadastrar no Sistema de Acompanhamento Gerencial – SAG/SIGGO todos processos relacionados aos 

programas de trabalho correspondentes, bem como adequar a unidade de medida dos indicadores 

cadastrados às etapas realizadas; 
- Instruir instrumento de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas responsáveis 

pela execução, de modo a cumprir as metas estabelecidas anualmente, bem como cadastrá-las 

adequadamente; 
- Atestos dos serviços de acordo com os prazos legais, sob pena de instauração de procedimento 

correcional; 

- Atender o prazo de emissão do relatório de acompanhamento da execução do contrato constante em 
legislação específica; 

- Instruir o setor financeiro a somente realizar o pagamento mediante o atesto das notas fiscais pelos 

executores de contrato; 
- Cobrar dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades exigidas pelos normativos 

citados que dispõe a legislação acerca das obrigações dessa função, exigindo nos casos concretos 

apontados neste ponto a emissão de relatórios detalhados da prestação de serviço, sob pena de apuração de 
responsabilidade; 

- Observar e cumprir o contido no Decreto n° 33.662/2012, quanto à realização de pesquisa de preços 

ampla, com no mínimo 03 (três) orçamento/propostas; 

- Motivar o ato administrativo em caso de desclassificação de proposta mais vantajosa; 

- Maior rigidez no cumprimento do que determina a norma de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil do Distrito Federal para controle nas emissões e recibos nas notas de empenho, em especial 
quando o termo de contrato for substituídos por outros documentos hábeis, como a nota de empenho. 
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