
 

PROCESSO N.º 040.001.271/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 70/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

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 07/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 27.610.419,08. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Coordenação de 

Integração de Ações do DF - CIAS perfaz: 

 

Total: R$ 4.334.907,05. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Coordenação de Integração de Ações Sociais do 

DF - CIAS 

 

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, supervisora 

da Unidade auditada, 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 

COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO DF 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) METAS NÃO ATINGIDAS, SUBESTIMADAS OU INCOMPATÍVEIS; 
b) DOAÇÃO IRREGULAR DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 

c) AUSENCIA DE RELATÓRIOS DA EMPRESA; 

d) AUSÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
SOB DEMANDA; 

e) NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL; 

f) RELATÓRIOS DOS EXECUTORES AUSENTES OU INCOMPLETOS; 
g) CONSTATAÇÕES DO RELATÓRIO CONTÁBIL ANUAL DA SUBSECRETARIA DE 

CONTABILIDADE E FINANÇAS/SEFAZ. 
  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 

responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas para que as metas das ações dos 

programas sejam atingidas; 
• Realizar procedimento administrativo a fim de apurar responsabilidades pelo fornecimento de artigos 

esportivos à Prefeitura Municipal de Valparaíso sem a celebração de termo de convênio ou outro 

equivalente, uma vez que houve envio de materiais para outro munícipio sem que houvesse pagamento ou 
qualquer tipo contrapartida; 

• Orientar formalmente os executores de contratos a aprimorar os procedimentos fiscalizatórios, inclusive 

aplicando a advertência e penalidades tempestivamente, de forma a evitar morosidade no cumprimento das 
obrigações contratuais; 

• Orientar formalmente os executores de contratos a aprimorar os procedimentos fiscalizatórios, inclusive 

aplicando a advertência e penalidades tempestivamente, de forma a evitar morosidade no cumprimento das 
obrigações contratuais; 

• Caso os Contratos ainda estejam vigentes, realizar gestões no sentido de aplicação de multa às empresas 

pelo descumprimento de contrato; 
• Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pela omissão de aplicação de 

penalidades às empresas pelo descumprimento contratual; 

• Orientar formalmente os executores de contratos a aprimorar os procedimentos fiscalizatórios, inclusive 
aplicando a advertência e penalidades tempestivamente, de forma a evitar morosidade no cumprimento das 

obrigações contratuais; 

• Cobrar dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades exigidas pelos normativos 
citados, sob pena de instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades; 

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

juntada dos comprovantes de sua efetiva realização; 
• Realizar o treinamento dos executores de contratos com relação às obrigações decorrentes da fiscalização; 

• Designar em até 30 dias Comissão de servidores destinada a proceder a regularização das pendências 

apontadas, conforme Relatório Contábil Anual, referente ao exercício de 2014, elaborado pela 
Subsecretaria de Contabilidade e Finanças/SEFAZ. 
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