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Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo avaliar os atos e fatos 

envolvendo a escolha e a habilitação de 

instituições comunitárias, confessionais e 

filantrópicas, bem como a formalização, a 

execução e prestação de contas dos convênios 

celebrados com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - SEDF. 
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Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 
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Distrito Federal para conhecimento e adoção das 

providências que julgarem pertinentes. 
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AUDITORIA ESPECIAL – CONVÊNIOS 

REFERENTES À PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA  
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEDF, no período de 01/06 a 15/07/2016, 

objetivando analisar a gestão de convênios celebrados com instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, principalmente em relação à análise dos 

convênios nº 03/2015 firmado com a Associação Cruz de Malta, nº 19/2015 celebrado com Fundação Visconde de Cabo Frio e nº 24/2013 ajustado com a 
instituição Fenações Integração Social. Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 

 

Os trabalhos de auditoria tiveram por objetivo verificar se a gestão dos convênios foi adequada em relação às fases de proposição, celebração, execução e 
análise de prestação de contas das entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços na área de educação. Nesse 

sentido, é possível evidenciar que a gestão dos convênios da SEDF, relacionados a creches e pré-escola, tem sido inadequada em relação às fases de 

proposição, celebração, execução e, principalmente, na análise de prestação de contas das instituições conveniadas. 

As principais constatações foram as seguintes: 

a) Ausência de autuação de documentação no processo principal para comprovar a habilitação de instituições em atendimento ao chamamento público nº 
01/2014; 

b) Minutas do convênio e do aditivo sem apreciação pela PGDF; 

c) Ausência de prestação de contas pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados dentro dos prazos previstos;  
d) Ausência de documentos obrigatórios na prestação de contas final do convênio Nº 03/2015; 

e) Edital de chamamento não publicado na imprensa oficial do DF e sem cópia nos autos; 
f) setorial de convênios com estrutura deficiente para análise das prestações de contas; 
 

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

- Dificuldade na verificação das etapas do procedimento por ausência de documentos no processo principal, assim como a ausência de informação sobre a 
existência de processos individualizados de habilitação derivados do processo principal. 

- Possibilidade de nulidade de convênio e termos aditivos firmados, devido falta de manifestação da PGDF. 

- Pagamento dos repasses sem a apresentação das prestações de contas parciais. 

- Possibilidade de pagamentos irregulares com prejuízo ao erário. 
- Manutenção de convênio com instituições inadimplentes ou com irregularidades. 

- Não apresentação da prestação de contas final completa do convênio para comprovar a execução do seu objeto. 

- Prestação de contas final com documentos inidôneos. 
- Ausência de transparência no andamento do Chamamento Público. 

- Atraso nas análises das prestações de contas, abertura e processamento de TCEs dos convênios firmados com instituições para atendimento da educação 

infantil. 

 

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

- Autuar nos autos dos processos de Chamamento Público e Habilitação de Instituições para convênios todos os documentos exigidos dos participantes para 
habilitação e qualificação para assinatura de contrato/convênios e gêneros similares.; 

- Cumprir os requisitos essenciais previstos para a celebração de convênios contidos no Decreto nº 37.843, de 13/12/2016, com atenção à obrigatoriedade de 

que as minutas de convênio sejam submetidas à apreciação da Assessoria Jurídico-Legislativa da SEDF, ressalvada a possibilidade de consulta à 
Procuradoria-Geral do Distrito Federal nos casos em que o administrador público formule dúvida jurídica específica. 

- Exigir as prestações de contas parciais, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. 

- Apurar a responsabilidade pela autorização de pagamento à instituição apesar da ausência de apresentação das prestações de contas parciais, conforme 

previsto no § 1º do art. 23 do Decreto nº 35.240/2014 
- Apurar responsabilidade pela celebração do aditivo sem as devidas prestações de contas por parte do convenente. 

 - Elaborar documento formal para orientar as instituições sobre como adequar o procedimento de prestação de contas, principalmente em relação aos 

documentos a serem apresentados; 
- Exigir da Convenente, a devida prestação de contas conforme disposto no art. 23 e no § 3º do art. 25 do Decreto nº 35.240/2014.  

- Na realização de chamamento público, autuar processo administrativo, protocolado e numerado, com indicação de seu objeto ao qual se juntará 

obrigatoriamente o edital expedido pela autoridade competente e comprovante de publicação, cuidando para que haja a publicidade necessária ao 
procedimento. 

- Definir os critérios a serem adotados pela SEDF no período de transição de implementação do Decreto nº 37.843, de 13/12/2016, em relação aos 

procedimentos de análise das prestações de contas dos convênios firmados antes da vigência deste decreto. 

- Avaliar a possibilidade de ampliação de imediato o número de servidores lotados na Diretoria de Prestação de Contas com finalidade de recuperar o atraso 
de quatro anos na análise dos atuais 1.781 processos de prestações de contas, promovendo levantamento de todos os processos administrativos autuados 

para celebração, execução e prestação de contas da SEDF, análise das prestações de contas parciais e finais, levantamento de abertura e processamento de 

TCEs, e de processos de sindicância e PAD;  
-  Que a SEDF considere a possibilidade de promover a criação, na próxima reestruturação, de setoriais distintos do que atualmente cuida de convênios, 

para acompanhamento e análise de prestações de contas do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira-PDAF e do Programa de Dinheiro 

Direto na Escola-PDDE. 
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