
 

PROCESSO: 040.001.231/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 84/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Tendo em vista que a Subcontroladoria de 

Controle Interno da Controladoria-Geral do 

Distrito Federal realizou auditorias que 

envolveram a Unidade e o exercício sob análise, 

não foi necessária a realização de auditoria 

específica para compor as contas da Unidade. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 18.984.112,41 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado da 

Mulher do Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 1.693.878,65. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado da Mulher do Distrito 

Federal. 

 

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 do DF, 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 DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Certidoes de regularidade fiscal vencidas e/ou ausentes quando do pagamento 

b) Falha na elaboração do projeto básico 
c) Falhas no acompanhamento da execução de seminários 

d) Liquidação de despesa sem o atesto da nota fiscal por executor do contrato 

e) Atesto do executor do contrato fora do prazo normativo 
f) Contas contábeis com saldos a regularizar 

g) Lista contratos do SIGGO com registros desatualizados. 

  
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Implementar o uso de check-list a ser preenchido pelo responsável pela liquidação e pagamento, com o 
fim, dentre outros, de verificar a existência e validade das certidões de regularidades exigidas quando dos 

pagamentos. 

• Determinar ao(s) servidor(es) responsáveis pela elaboração de projeto(s) básico(s) que detalhem os 
eventos a serem realizados pela Secretaria, a fim de contratar itens em quantidades suficientes para o 

desenvolvimento do evento, sem desperdício de recursos. 

• Determinar aos servidores responsáveis pela execução de contratos que justifiquem as alterações 
ocorridas durante a execução das inicialmente previstas no projeto básico, sob pena de devolução dos 

valores pagos acima do estipulado em contrato .. 

• Instaurar procedimento administrativo para apurar responsabilidade pelo atesto de Nota Fiscal sem a 
designação formal para exercer tal função; 

• Instaurar procedimento administrativo para apurar responsabilidade pela liquidação de despesa sem o 

atesto do executor do contrato ou seu suplente ; 
• Determinar ao setor responsável pelo pagamento que verifique se a Fatura está devidamente atestada pelo 

executor do contrato formalmente designado, alertando que o seu descumprimento poderá ensejar a 

instauração de procedimento correcional e tomada de contas especial. 
• Instituir mecanismo de controle a fim de que os executores de contrato cumpram o prazo de 10 dias úteis 

para atesto das notas fiscais, conforme disposto na Portaria SGA n.° 29/2004; 

• Determinar ao setor competente realizar periodicamente curso de capacitação para os executores de 
contrato, a fim de aprimorar a execução dos contratos. 

• Designar em até 30 dias Comissão que promova gestões para regularizar os saldos contábeis de forma a 

manter os registros de acordo com as normas e a fidedignidade das demonstrações 
• Manter registrados no SIAC/SIGGO somente os contratos com prazo de vigência não expirado. 
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