
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO – SEAGRI - Nº 41/2016-

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 

240/2015-SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE: 

 

R$: 85.821.894,72. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da SEAGRI perfaz: 

 

Total: R$ 5.533.517,98 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Distrito Federal – 

SEAGRI/DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural 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 ANUAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO DF - 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do Distrito Federal, no período de 11/09/2015 a 16/10/2015, com o objetivo de avaliar o 
Processo de Tomada de Contas Anual da Unidade no exercício de 2014. 
 

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

Mediante as falhas médias nº 1.1; 2.1; 2.2; 2.3 e 3.1 contidas no Relatório de Auditoria nº 41/2016 – 
DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

A. Baixa execução dos programas finalísticos da Unidade; 

B. Inconsistências na execução contratual; 

C. Garantia contratual apresentada em valor inferior ao percentual apresentado; 
D. Multas de trânsito pendentes de pagamento; 

E. Pontos de auditoria pendentes de atendimento. 

 

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

 

- Prejuízo ao cumprimento dos objetivos da SEAGRI, descritos no seu Regimento Interno - Decreto nº 
34.249, de 28/03/2013; 

- Possibilidade de prejuízo ao erário, caso as pendências acima não sejam implementadas; 

- Risco de prejuízo ao erário, em caso de ocorrência de uma possível inexecução do objeto contratado, cujo 
pagamento já tenha sido efetivado pela Administração na sua totalidade; 

- Carros oficiais em situação irregular junto ao DETRAN/DF e possibilidade de transferência de despesa 

indevida de multas de trânsito ao Erário do Distrito Federal; 
- Continuidade de fatos que vão de encontro ao interesse público. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a SEAGRI: 
 

- Elaborar proposta orçamentária com objetivo de atender tanto às suas necessidades administrativas 
quanto às suas competências definidas na supracitada legislação, visando à exequibilidade dos projetos em 

adequação ao orçamento aprovado para o respectivo exercício financeiro; 

- Cobrar da contratada as guias de recolhimento dos impostos relativo ao pagamento acima mencionado, à 
época, não retidos pela Contratante. Caso a empresa não apresente os comprovantes, calcular o valor dos 

tributos, para em seguida, glosar o montante dos impostos quando do pagamento da NF nº 0081 ainda 

pendente de pagamento, inscrita em Restos a Pagar Processados; 
- Observar o perfil e a qualificação técnica, bem como capacitar os próximos servidores a serem 

designados para execução dos próximos contratos a serem celebrados pela Unidade, em cumprimento ao 

dispositivo acima mencionado;  
- Analisar e fazer constar do processo o “As Built” para aferição pela Diretoria de Engenharia da Unidade 

dos serviços e materiais efetivamente aplicados e cobrados pela contratada, em cumprimento ao previsto no 

Edital de Pregão Eletrônico nº 031/2013, com adesão à Ata de Registro de Preços do BRB nº 2013/024, fl. 
pg. 122, do Edital Consolidado; 

- Caso os materiais e serviços aplicados nas diversas unidades da Contratante não justifiquem as faturas 

cobradas, atestadas e recebidas pela contratada, cabe à SEAGRI, ainda em tempo, providenciar as glosas 
que se fizerem necessárias; 

- Observar e cobrar na sua totalidade, doravante, quando exigido pela Unidade, prestação de garantia nas 
próximas celebrações em observância aos dispositivos do Termo de Contrato, bem como verificar sua 

consonância com as previsões estabelecidas em Edital; 

- Providenciar o pagamento das multas de trânsito relativas aos veículos oficiais relacionados, em 
cumprimento ao previsto no § 1º, art. 15, do Decreto nº 32.880/2011;  

- Orientar os servidores/condutores de veículos oficiais no sentido de respeitar a legislação de trânsito para 

evitar o cometimento de novas infrações; 

- Reitera-se o atendimento aos pontos de auditoria constantes dos Relatórios mencionados, ainda pendentes 

de atendimento, referentes às Prestações de Contas SEAGRI-DF/2012 e de 2013. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Abril/2016  


