
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA N.º 12/2015 

– 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 

37/2014-SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$329.484.264,68. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da SEDEST perfaz: 

 

Total: R$ 25.714,939,07. 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

e Transferência de Renda – SEDEST. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Trabalho, 

Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos, 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA - 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 

Transferência de Renda do Distrito Federal, no período de 18/08/2014 a 22/09/2014, objetivando auditoria 
de conformidade para a instrução do processo de Tomada de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013.  
 

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

Mediante a falha formal nº 1.2, falhas médias nº 2.3 e 2.4 e falhas graves nº 2.1 e 2.2  contidas no 
Relatório de Auditoria nº 12/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu 

Certificado de Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Despesas autorizadas e não realizadas; 

B. Elaboração de Termo de Referência com direcionamento à Ata de Registro de Preços existente. 

Favorecimento de empresa. Modalidade de empenho imprópria. Empenho ocorrido para aquisição de 
objeto por meio de Ata de Registro de Preços vencida; 

C. Irregularidades na contratação de empresa de engenharia por meio de adesão à Ata de Registro de 

Preço; 
D. Impropriedades/falhas na celebração de convênio; 

E. Reajuste contratual com base em pesquisa de mercado falha. 

 

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

 

- Inexecução de programas sociais contemplados no orçamento; 
- Burla ao processo licitatório para dar celeridade à aquisição pretendida; 

- Enquadramento inadequado da modalidade da nota de empenho/; 

- Ata que não atende às necessidades da SEDEST; 
- Falta de controle dos quantitativos unitários; 

- Pagamento de materiais não registrados em ata; 

- Obras inacabadas com o contrato encerrado; 
- Obras concluídas, porém sem a possibilidade de utilização; 

- Descumprimento das decisões do TCDF; 

- Burla à licitação; 
- Ato de gestão antieconômica;  

- Possibilidade de pagamento superior ao praticado no mercado; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEDEST: 
 

- Instituir instrumento formal de monitoramento dos programas/ações, a fim de possibilitar o 

acompanhamento adequado da execução dos programas de governo, adotando as medidas corretivas 

tempestivamente; 
- Elaborar, doravante, termo de referência/projeto básico em decorrência de planejamento adequado, 

definindo os quantitativos e especificações segundo critérios técnicos e não a partir de ARP já existente, 

realizando, previamente, ampla pesquisa de mercado, inclusive considerando preços praticados no âmbito 
dos órgãos e entidades da administração pública, conforme disposto no art. 15, inciso V da Lei nº 8.666/93 

e Parecer nº 1.191/2009 – PROCAD/PGDF; 

- Utilizar o enquadramento na modalidade adequada, quando da emissão de empenho, fazendo constar nos 
campos específicos tais itens; 

- Iniciar procedimento administrativo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de 
manutenção e reparação predial; 

- Fazer constar nos autos, claramente, o controle efetivo dos quantitativos de todos os itens previstos nas 

duas planilhas utilizadas, demonstrando sua compatibilidade com o somatório dos itens consignados nas 
ordens de serviço; 

- Apurar se houve valores pagos por serviços não executados, visando o ressarcimento ao erário dos 

valores, por ventura, pagos indevidamente, dando ciência a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da 

Controladoria Geral para instauração de TCE, caso a medida saneadora não seja efetiva; 

- Verificar, antes da adesão, se os preços constantes em ata são superiores ao preço referencial SINAPI; 

- Doravante, quando da celebração de convênios dessa natureza, proceda à descrição clara, precisa e 
detalhada do objeto na minuta do convênio e no Plano de Trabalho; 

- Fazer constar nos autos, para aprovação da prestação de contas, todos os documentos que atestem a 

efetiva participação dos profissionais, contratados pela empresa, envolvidos no projeto, destacando as 
atividades desenvolvidas por cada um; 

-Fazer constar nos contratos referente aos processos de natureza continuada, critério objetivo de reajuste do 

valor contratual, com base nos decisões dos órgãos de controle e pareceres da PGDF, e com base em 
comprovação do aumento dos custos para a prestação do serviço continuado; 

- Quando houver dúvidas quanto à concessão de reajuste, provocar a PGDF tempestivamente para 

pronunciar-se a respeito; 
- Fazer constar nos autos os comprovantes de recolhimento de impostos/contribuições dos empregados, 

recibos de pagamentos/contracheques, etc. no período de vigência do convênio; 

- Fazer constar nos autos os comprovantes da efetiva frequência dos profissionais envolvidos no projeto. 

 

Março/2016  


