
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 74/2016 

 

PROCESSO Nº 040.001.101/2015 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 203/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 65.926.987,97 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado de 

Esportes do Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 28.188.199,00 

 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Esportes do Distrito 

Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Esportes 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 – EXERCÍCIO: 2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES DO DISTRITO FEDERAL – SESP/DF 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Despesas autorizadas e não realizadas. 

b) Falha na pesquisa de preço realizada pela secretaria do esporte e lazer. 

c)  Alteração de meta de plano de trabalho sem a devida documentação comprobatória que justificasse o 
ajuste. 

d) Ausência de reembolso por não utilização de passagens aéreas. 

e)  Ausência de detalhamento dos materiais adquiridos nos serviços de manutenção nas dependências da 
secretaria de esporte. 

f) Ausência de utilização adequada de parâmetros técnicos para analise dos planos de trabalho dos 
convênios. 

g) Ausência de manutenção e condições inadequadas das instalações do Centro Olímpico de Sobradinho 

h) Falha na análise da prestação de contas de contrapartida do convenente 
i) Prestação de contas de convênio pendente de análise.        

j) Lista contratos do SIGGO com registros desatualizados.    

  
                    

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Promover   mecanismo a fim  aperfeiçoar o monitoramento dos recursos orçamentários da Unidade, com 

envolvimento das áreas responsáveis pela execução, de modo que a Unidade tenha capacidade para 

executar os recursos disponíveis de seus programas de trabalho. 
• Instituir critérios mais rigorosos na ocasião da pesquisa de preços para a celebração de convênios para os 

centros olímpicos, a fim evitar falhas e/ou prejuízos na ocasião de renovação e celebração contratual. 

• Instituir critérios mais rigorosos na ocasião da análise das propostas dos convenentes, cumprindo as 
recomendações emanadas da Assessoria Jurídica do órgão e outros normativos de regência da matéria. 

•Determinar ao setor responsável pelo programa “Compete Brasília” que notifique os beneficiários que 

devem reembolsar o erário por meio de carta registrada ou entrega "em mãos" a fim de obter um recibo da 
entrega da notificação, sob pena de instauração de tomada de contas especial. 

• Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 

juntada de documentos que comprovem a precisa e inequívoca efetiva prestação dos serviços. 
• Determinar aos executores de Contrato que não atestem notas fiscais/faturas quando não constarem dos 

autos todos os documentos que certifiquem a execução dos serviços, sob pena de instauração de processo 

correcional para apuração de responsabilidade. 
• Celebração de convênios com entidades com Planos de Trabalho com possibilidade de aquisição de 

produtos/serviços com preços incompatíveis com os praticados no mercado. 

• Implementar rotinas sistematizadas de inspeção periódica da infraestrutura dos Centros Olímpicos, de 
modo a identificar as demandas prioritárias 

• Elaborar e implementar um plano de manutenção preventivo e corretivo de todas as instalações esportivas 

destinadas ao projeto Centros Olímpicos, visando à segurança dos usuários e à adequada conservação do 
patrimônio público. 

 • Solicitar aos executores que assistam às palestras para comprovar sua realização e carga horária. 

Instaurar processo administrativo para realizar a necessidade de anular o termo aditivo do Contrato n.° 
005/2011. 

• Implementar ação a fim de que os responsáveis envolvidos na análise das prestações de contas dos 

convênios assumam as competências de acordo com o disposto  no §4 e  § 5° do artigo 24  , § 1 do art. 25 e 
art. 26 , do Decreto n.º 35.240/14 e  inciso XII do § 3º do artigo 46 do Decreto n.º 35.598/2010, sob pena 

de instauração de processo correcional para apurar responsabilidades. 

• Atualizar os registros no SIAC/SIGGo que permanecem ativos, mesmo com o prazo de vigência vencido 
há longa data, de modo que demonstrem a real execução da Unidade. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Setembro/2016 


