
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO 

FEDERAL - Nº 15/2015 

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 

18/2015-SUBCI/CGDF. 
 

Classificação Valor Empenhado (R$) 

Não Aplicável 16.962,12 

Folha de pagamento 8.976.380,64 

Contratação direta (1) 1.038.766,29 

Licitações (2) 13.119,00 

Total 10.045.228,05 
(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$470.370,30. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no período de 

01/01/2014 a 08/10/2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Defesa Civil do DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Segurança Pública e Paz Social 

do Distrito Federal, 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 EXTRAORDINÁRIA  

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL –  

SEDEC/DF - 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

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

03/02/2015 a 11/02/2015, objetivando verificar a conformidade das contas da Secretaria de Estado de 

Defesa Civil do Distrito Federal (Extinção), no período de 01/01/2014 a 08/10/2014.  
 

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

 
Mediante as falhas médias n.º 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; e 2.3 contidas no Relatório de Auditoria n.º 15/2015 – 

DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

 
a) Redução de dotação orçamentária de programas de trabalho;  

b) Não atingimento de metas; 

c) Ocupação de imóvel sem cobertura contratual; 
d) Ausência de prévia indicação de recursos orçamentários para atender despesas com contrato de locação 

de imóvel;  

e) Ausência de relatórios dos executores de contrato quando do pagamento; 
 

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

 
- Possibilidade de não atingimento em nível ótimo das atividades administrativas e finalísticas da Unidade 

devido à inexecução causada pela redução dos recursos orçamentários alocados nos programas de trabalho 

citados no presente apontamento de auditoria 
- Não atingimento de metas propostas e comprometimento na aferição dos indicadores. 

- Ocupação de imóvel localizado no SIA - Trecho 02 Lotes 2.075 a 2.115 – Brasília/DF no período entre 

03/04/2014 e 30/06/2014 pela Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal sem 
amparo contratual 

- Possibilidade de inexistência de recursos orçamentários e financeiros suficientes para o pagamento das 

despesas com a locação de imóvel. 
- Potenciais prejuízos decorrentes da fiscalização deficiente dos contratos de prestação de serviços e 

aquisição de gêneros alimentícios. 

 

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

 

- Fazer gestão junto aos órgãos competentes com vistas a alocar recursos orçamentários suficientes em 
programas de trabalho finalísticos da Unidade, além de executá-los plenamente de modo a torná-los 

instrumentos eficientes na prevenção de consequências nocivas de eventos desastrosos e no socorro de 

populações e de áreas atingidas por esses eventos em conformidade com a Legislação regente do Sistema 
de Defesa Civil do Distrito Federal; 

- Instituir 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; 

- Instruir o processo de Reconhecimento de Dívidas em observância do disposto no Decreto nº 

32.598/2010, art. 86, no Decreto nº 35.073/14, no Decreto nº 36.243/2015 e na Decisão nº. 437/2011-
TCDF, além de observar mandados de penhora da Justiça Trabalhista na efetivação de pagamentos; 

- Obedecer fielmente às condições estabelecidas no art. 7º, § 2º, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos para dar prosseguimento à fase interna e externa nos procedimentos licitatórios da 
Unidade; 

- 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 conclusivos dos executores dos contratos, sob pena de 

apuração de responsabilidade e determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente 
processá-la mediante a juntada dos relatórios técnicos, bem como daqueles elaborados pelos executores dos 

contratos devidamente fundamentados, evidenciando de forma clara, precisa e inequívoca a efetiva 

prestação dos serviços; 
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