
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL 

Nº 28/2016-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 17-

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$144.789.271,66 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Cultura 

perfaz: 

 

Total: R$10.848.037,00 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Considerando o Relatório de Auditoria Especial 

n.º 05/2014 – DISEG/CONAS/CONT/STC, cujo 

objeto versou sobre a verificação de 

conformidade das contratações de artistas para 

shows e eventos culturais pela Secretaria de 

Cultura e pelas Administrações Regionais do 

Distrito Federal, o prejuízo para o exercício de 

2013 foi de: 

 

R$: 1.995.120,00. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 

Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Cultura, 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 CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, 

no período de 29/01/2015 a 20/03/2015, com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual 
da Unidade no exercício de 2013. 
 

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

Mediante as falhas médias nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 e 3.11e falhas graves nº 
3.5, 3.6, 3.7 e 3.10 contidas no Relatório de Auditoria nº 28/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o 

Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de IRREGULARIDADE. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Impacto do excesso de emendas parlamentares na gestão orçamentária da unidade; 

B. Programas de trabalho repetidos com a mesma finalidade; 

C. Utilização de diversos subtítulos para execução orçamentária de uma mesma despesa; 

D. Concentração de recursos orçamentários para realização de eventos em detrimento das demais despesas; 

E. Predominância de emissão de empenhos na modalidade estimativa, mesmo em situações com 

características de empenhos ordinários; 
F. Servidores sem vínculo efetivo com GDF ocupando cargos comissionados acima do limite legal; 

G. Irregularidades na instrução processual - show pirotécnico; 

H. Irregularidades no convênio para o evento Porão do Rock; 
I. Assinatura de convênio em desacordo com a legislação vigente - Projeto Via Sacra de Taguatinga; 

J. Atesto de notas fiscais realizado por pessoa não designada formalmente e pagamentos realizados sem o 

"atesto" das notas fiscais - mês da consciência negra; 
K. Indicativos de "montagem e fraude processual" e falhas na instrução - evento "Viva Arte Viva"; 

L. Despesa sem prévio empenho - evento "46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro"; 

M. Impropriedades na contratação de artistas e na comprovação do serviço prestado; 
N. Fragilidade na elaboração do relatório do executor e na comprovação do evento "Festival Promessas"; 

O. Irregularidades na contratação de empresas por adesão a ARP, no projeto "GDF Junto de Você"; 

P. Impropriedades no Convênio nº 14/2013 entre a Sec. de Cultura e a Associação Ruarte de Cultura para a 
realização do 12º Festival Internacional de Bonecos de Brasília de 2013; 

Q. Impropriedades no acompanhamento do Convênio nº 01/2013 para manutenção do memorial JK. 

 

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

 

- Quantidade excessiva de Programas de Trabalho e sem execução orçamentária, com utilização indevida; 
- Falta de controle do saldo orçamentário para a realização de eventos; 

- Concentração de recursos para realização de eventos; 

- Possibilidade de atuação de servidores em interesses de particulares; 
- Possibilidade de perda da continuidade das políticas públicas desenvolvidas; 

- Emprego de servidores comissionados em detrimento de servidores de carreira; 
- Atuação exclusiva de servidores sem vínculo em áreas estratégicas; 

- Risco de inexecução contratual ou execução inadequada/ineficiente do contrato; 

- Possibilidade de prejuízo ao Erário; 
- Vícios insanáveis no procedimento para realização do evento; 

- Realização de evento e assinatura de convênio em desacordo com a legislação vigente; 

- Acompanhamento inadequado/ineficiente do contrato, com possibilidade de prejuízo ao erário; 
- Montagem processual; 

- Despesa sem prévio empenho; 

- Contratações irregulares de artistas e bandas; 
- Contratações ineficientes tendo como resultado o não atingimento do interesse público; 

- Pagamento de faturas/notas fiscais dos fornecedores sem o “atesto” do executor; 

- Burla ao procedimento licitatório; 
- Não acompanhamento da execução do objeto dos convênios e contratos; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a Secretaria de Cultura: 
 

- Instauração de procedimento correcional para apuração das irregularidades relatadas; 
- Alocar os recursos provenientes de Emendas Parlamentares em Subtítulos já existentes; 

- Adotar práticas para melhor distribuição dos recursos orçamentários da Unidade; 

- Promover a imediata adequação do quantitativo de servidores sem vínculo com GDF, ocupantes de cargo 
em comissão; 

- Exigir, tempestivamente, o recolhimento de garantia contratual, conforme constante em cláusula própria 

do contrato, para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas; 
- Ultimar os procedimentos para a análise da prestação de contas dos convênios; 

- Instruir os processos de acordo com os procedimentos do Manual de Gestão de Documentos do GDF; 

- Realizar planejamento adequado das datas de shows e eventos a realizar; 
- Promover a capacitação dos servidores; 

- Realizar a liquidação e pagamento da despesa de shows e eventos somente após a emissão de relatórios 

detalhados dos executores de contrato e diante de documentação comprobatória adequada e suficiente; 
- Exigir o recolhimento de garantia contratual; 

- Abster-se de firmar convênios nos casos em que a consecução do objeto não seja do interesse comum das 

partes; 

- Nomear os executores dos contratos tempestivamente. 

Fevereiro/2016  


