
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 22/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO: 040.007.609/2014 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Extraordinária da Secretaria de 

Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito 

Federal – SEAE. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 26/2015-SUBCI/CGDF, de 

11/02/2015.  
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da SEAE perfaz: 

 

Total: R$ 6.431.305,26 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no período de 

01/01/2014 a 09/10/2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 

do Distrito Federal – SEAE. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão 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 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – 

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS 

ESTRATÉGICOS – SEAE – 01/01/2014 A 

09/10/2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão do Distrito Federal, no período de 09/03/2015 a 31/03/2015, objetivando a Tomada de Contas 

Anual da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal – SEAE. 
 

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

 

Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 3.1; 

3.3; 3.5 e 4.1 e falhas graves nos subitens: 3.2; 5.1 e 5.2do Relatório de Auditoria n.º 22/2016 – 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 
REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Deficiência no processo de planejamento e programação; 

b) Assunção de obrigação sem cobertura de crédito orçamentário; 
c) Autorização para emissão de nota de empenho e declaração de compatibilidade firmados por pessoa não 

habilitada; 
d) Utilização indevida de programa de trabalho; 

f) Morosidade na solicitação de abertura de crédito adicional; 

g) Ausência de elementos para liquidação e pagamento da despesa; 
h) Ausência de planilha de custos; 

i) Elaboração de termo de referência com direcionamento para ata de registro de preços existente; 

j) Acompanhamento e fiscalização da execução de contrato por pessoa não habilitada; 
k) Gerenciamento ineficaz dos contratos; 

l) Execução de serviços em desacordo com o contratado; 

m) Falhas nos controles internos do almoxarifado; 
n) Uso dos instrumentos de publicidade e de comunicação no período eleitoral; 

o) Realização de despesa sem o devido amparo legal. 

 

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

- Inexecução de parte das ações previstas; 
- Extrapolação dos créditos orçamentários gerando déficit orçamentário; 

- Realização de despesas que poderão ser consideradas nulas, não autorizadas ou irregulares, conforme 

previsto no art. 15 LRF; 
- Desvio de finalidade, bem como distorção nos dados da execução orçamentária da Unidade; 

- Não execução das ações previstas no Plano de Trabalho aprovado, com a consequente devolução do 

recurso; 
- Possibilidade de ocorrer pagamento indevido; 

- Elaboração de Projeto básico/Termo de Referência inadequados; 

- Inobservância do princípio da segregação de funções, prestação de serviços em desacordo com o objeto 
contratual, possível pagamento por serviços não prestados, bem como utilização indevida de bens e 

materiais adquiridos; 
-Potencial prejuízo ao erário; 

- Realização de campanha publicitária em período eleitoral; 

- Desempenho de funções técnicas e estratégicas por pessoas não capacitadas; 
- Acompanhamento e fiscalização da execução de forma incipiente;  

- Demonstrativos contábeis com saldo inconsistentes; 

- Distorção dos dados do GDF com relação aos gastos com Publicidade e Propaganda e não publicação dos 
demonstrativos de que trata o § 2º, art. 22 da LODF; 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEAE, no seguinte sentido: 
 

- Obter junto ao Banco do Brasil dados e informações necessários à apuração das parcelas e valores que de 

fato deveriam ter sido ressarcidos em decorrência da cessão do funcionário; 
- Instaurar procedimento correcional para apurar responsabilidade pelas irregularidades relatadas; 

- Submeter o assunto à Coordenação de Tomada de Contas Especial da Subcontroladoria de Correição 

Administrativa/CGDF, com vistas à instauração de tomada de contas especial; 
- Comprovar a efetiva prestação de serviços contratados; 

- Analisar as divergências apontadas na gestão contábil e providenciar as devidas regularizações; 

- Comprovar que as despesas decorrentes da realização dos eventos foram dirigidas ao atendimento do 
interesse público. 
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