
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 57/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO: 040.001.314/2014 
 

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 Anual da então Secretaria de Estado 

da Criança do Distrito Federal. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 16/2015, de 29/01/2015.  
 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secriança perfaz: 

 

Total: R$ 34.715.602,24. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

R$ 3.697.155,54 decorrentes dos seguintes 

trabalhos: 

 

Considerando as constatações do Relatório de 

Auditoria n.º 57/2016 – 

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, referente 

auditoria de conformidade em TCA 2013, o 

prejuízo estimado para o exercício de 2013 foi 

de R$ 1.087.804,34. 

 

Considerando a Inspeção realizada em 2013 na 

Secriança, pela DISEG, objetivando verificar a 

contratação da empresa Axiomas Brasil para o 

processo eleitoral dos Conselhos Tutelares - 

Relatório de Inspeção n.º 02/2014 – 

DISEG/CONAS/CONT/STC, o prejuízo 

apurado foi de R$ 2.331.511,41. 

 

Considerando a Auditoria Especial realizada em 

2015 na Secriança, pela DIATI, para verificar a 

conformidade e execução de contratos de bens e 

serviços de Tecnologia da Informação– 

Relatório de Auditoria Especial Nº 

01/2016/DIATI/COLES/SUBCI/CGDF, o 

prejuízo apurado para o exercício de 2013 foi de 

R$ 2.609.351,20. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude do Distrito Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Políticas para 

Crianças, Adolescentes e Juventude 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 POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL 
2013 

 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, no período de 29/01/2015 a 20/03/2015, objetivando 

auditoria de conformidade em Tomada de Contas Anual. 
 

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

 
Mediante as constatações consideradas como falhas médias nos subitens: 1.1, 2.5, 2.8, 4.1, 3.4, 3.5, 3.7, 

3.9, 3.10 e 3.11 e falhas graves nos subitens 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8 e 3.9 

do Relatório de Auditoria n.º 57/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu 

Certificado de Auditoria de IRREGULARIDADE. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Despesas inscritas indevidamente em restos a pagar não processados a liquidar 

b) Despesa sem prévio empenho; 
c) Ausência de projeto básico, projetos e falta de levantamento e detalhamento prévios de necessidades; 

d) Direcionamento da contratação à ata de registro de preço existente; 

e) Prorrogação de contrato sem haver caracterização de serviços de natureza contínua; 
f) realização de despesas sem cobertura contratual; 

g) Falhas na adesão a ata de registro de preços  

h) Falhas na execução de contrato para serviços de engenharia e reforma; 
i) Ausência de realização de acompanhamento e fiscalização da execução de serviços de engenharia, obras 

de construção e/ou reformas por servidores designados; 

j) Ausência de comprovação de serviços prestados e pagamento por materiais e serviços não aplicados em 
reformas; 

k) Ausência de comprovação de realização de obras civis de reforma previstas em ordem de serviço; 

l) Reformas realizadas no centro de atendimento juvenil especializado (CAJE) na iminência de sua 
desativação; 

m) Fracionamento de despesa para burlar procedimento regular de licitação; 

n) Falta de comprovação de execução de contrato de instalação de sistema de monitoramento por vídeo; 
o) Falhas na execução contratual de serviços de infraestrutura de rede de dados com cabeamento 

estruturado; 

p) Falhas na gestão de bens patrimoniais imóveis; 
q) Falhas na gestão de bens móveis; 

r) Irregularidade na celebração de convênio; 
s) Não aprovação das prestações de contas do convênio; 

t) Prestação de contas final de convênio incompleta e com documentos inidôneos; 

u) Falhas na gestão de materiais de almoxarifado;  
v) Não conformidades em contas contábeis. 
 

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

- Distorções de saldos de contas contábeis nas demonstrações contábeis de 2013; 
Burla ao procedimento licitatório; 

- Falta de previsão dos serviços que efetivamente seriam realizados; 

- Ausência de processo licitatório regular;  
- Dificuldades na identificação dos materiais e serviços aplicados em cada unidade prevista em ordem de 

serviço; 

- Prejuízo ao erário; 
- Repasse financeiro de convênios sem comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos; 

- Fiscalização precária da aplicação dos recursos concedidos; 

- Descontrole na gestão de bens imóveis e bens móveis; 
- Distorções de nos saldos de contas contábeis. 

 

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

- Instaurar procedimento correcional para apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas 

- Instaurar Tomada de Contas Especial para ressarcir prejuízos apontados; 
- Proceder, com a celeridade que o caso requer, designação de comissão para verificar in loco a 

comprovação de execução ou não de todas as ordens de serviços executadas com reformas, decorrentes dos 

contratos firmados com a ENGIX; 
- Realizar processo regular de licitação para obras e serviços de engenharia; 

- Dotar medidas administrativas para vedar a prática de se efetuar despesas sem prévio empenho; 

- Regularizar as falhas apontadas em convênios firmados; 
- Orientar os executores do contrato que desempenhem suas atividades com zelo e dedicação; 

- Regularizar as falhas existentes na gestão de bens imóveis, móveis e em contas contábeis; 

 
 

 

Junho/2016 


