
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 84/2016 – 

DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 040.001.300/2014 

 

 

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 Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 173/2014 – 

CONT/STC. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 63.053.541,11. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Esporte 

para o exercício de 2013 perfaz: 

 

Total: R$ 28.177.334,53. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2013. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 

Federal. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e 

Lazer 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: 2013 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Despesas autorizadas e não realizadas; 

b) Pagamento sem cobertura contratual; 

c) Notas Fiscais emitidas de forma genérica, sem a devida discriminação dos serviços contratados; 
d) Ausência/insuficiência de documentação comprobatória da realização dos serviços contratados ; 

e) Assinatura de contratos em data anterior à realização do procedimento licitatório; 

f) Adesão global à Ata de Registro de Preços; 
g) Convênios, ausência de vinculação entre repasses financeiros e pessoas atendidas nos Centros 

Olímpicos; 
h) Convênio/SESP/DF nº 05/2012, inobservância a diretrizes estabelecidas na proposta pedagógica e no 

Edital de Chamamento Público nº 21/2012 pelo convenente na prestação de contrapartida - pesquisa de 

satisfação e opinião; 
i) Convênio/SESP/DF nº 05/2012, meta 7 - qualificação social não executada em sua integralidade; 

j) Necessidade de aperfeiçoamento de pareceres técnicos; 

k) Irregularidades com relação à guarda, uso e administração de bens pela SESP/DF; 
l) Contas contábeis pendentes de regularização. 

                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

• Instituir instrumento formal de monitoramento para todos os recursos orçamentários da Unidade, com 

envolvimento das áreas responsáveis pela execução, de modo que a Unidade visando aperfeiçoar a 
execução dos recursos disponíveis de seus programas de trabalho; 

• Adequar o planejamento e execução orçamentária com o objetivo de melhor realização dos programas de 

trabalho; 
• Instauração de processo correcional para apuração das irregularidades apontadas; 

• Determinar que a Secretaria de Esporte apresente documentação comprobatória de todas as despesas 

pagas referentes aos contratos nºs 67/2012, 68/2012, 69/2012 e 70/2012, 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; 
• Não atestar notas fiscais/faturas sem que conste dos autos todos os documentos que certifiquem a 

execução dos serviços, sob pena de apuração de responsabilidade; 

• Determinar que a Secretaria de Esporte apresente documentação comprobatória de todas as despesas 
pagas referente a diárias e passagens aéreas, 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; 
• Não atestar notas fiscais/faturas sem que conste dos autos todos os documentos que certifiquem a 

execução dos serviços, sob pena de apuração de responsabilidade; 

• Observar atentamente as informações essenciais dos contratos celebrados, como data de assinatura, a fim 
de evitar intercorrências futuras por falhas de natureza formal; 

• Cumprir todos os requisitos exigidos para a regular adesão a ata de registro de preços; 

• Que a Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal faça constar em seus editais de chamamento 
público parâmetros qualitativos e quantitativos que vinculem o repasse financeiro ao número de pessoas 

atendidas nos centros olímpicos por meio da celebração dos termos de Convênio; 

• Que a Secretaria de Esporte do Distrito Federal atue junto aos Convenentes com fins de seja apresentada 
contrapartida mensurável economicamente em consonância com Instrução Normativa nº01/2005-CGDF; 

• Solicitar ao Convenente a substituição da META 6 - Pesquisa de Opinião e Satisfação por contrapartida 

economicamente mensurável no valor de R$ 360.000,00, de forma a beneficiar diretamente ao público-alvo 
do Programa Centros Olímpicos; 

• Que a Secretaria de Esporte do Distrito Federal, de forma centralizada e isenta, monitore o alcance de 

metas, os resultados atingidos pelos diversos Convenentes e o grau de satisfação dos usuários dos Centros 
Olímpicos do Distrito Federal por meio de Pesquisa de Satisfação e Opinião ou outro instrumento formal 

de avaliação; 

• Que a SESP atue junto ao Instituto Amigos do Vôlei com fins de quantificar, no período de vigência do 
contrato – 09 meses, o percentual efetivamente executado dos serviços em comento e proceda a 

compensação financeira e glosa junto ao Convenente, sob pena de instauração de Tomada de Contas 

Especial; 
• Que a Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal aperfeiçoe seus pareceres técnicos com fins de 

os Gestores da Unidade, os órgãos de Controle e população, por meio do Controle Social, possam 
supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução relativo ao objeto dos convênios dos Centros Olímpicos 

de forma plena; 

• Proceder à regularização das falhas Patrimoniais da Unidade, conforme apontado Coordenação Geral de 
Patrimônio SUCON/SEF; 

• Proceder à regularização das falhas contábeis da Unidade, conforme apontado Coordenação de 

Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta/SUCON/SEF; 
• Registrar fatos contábeis de forma tempestiva. 

 

Novembro/2016  


