
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 101/2016 

– DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 040.001.324/2015 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 06/2016 – 

CONT/STC, prorrogada pela Ordem de Serviço 

nº 55/2016 – SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$ 264.927.356,00 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado da 

Casa Civil e Relações Institucionais e Sociais. 

 

Total: R$ 62.162.330,06 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Prejuízo: R$ 55.987,12 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações 

Institucionais e Sociais. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações 

Institucionais e Sociais, 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 CASA CIVIL E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E SOCIAIS  
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Ausência de comprovação de atendimento das exigências de laudo de vistoria técnica da AGEFIS; 

b) Falha na elaboração do projeto básico para locação de imóvel para a secretaria especial do idoso e para a 
contratação de empresa para a realização de eventos; 

c) Certidões de regularidade fiscal vencidas quando da prorrogação contratual; 

d) Falhas no acompanhamento da execução contratual; 
e)Ausência de mecanismo de controle referente ao recebimento de jornais e revistas da empresa contratada; 

f)Descumprimento do manual de gestão de documentos do GDF; 

g)Falhas na execução do contrato de prestação de serviços de eventos; 
h)Extintores de incêndio com validade expirada; 

i)Itens das ordens de serviço divergentes e/ou não encontrados nas vistorias feitas nos locais que passaram 

por obras referentes à manutenção predial e  

j)Irregularidades recorrentes na contratação e execução de contrato referente a manutenção predial 

corretiva das unidades do palácio do buriti, edifício anexo, residência oficial e áreas flutuantes. 
                  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Solicitar a correção imediata das deficiências e falhas apontadas pelo Relatório da AGEFIS na 

locação do imóvel em questão, sob pena de rescisão contratual; 

• Orientar aos responsáveis pela locação de imóveis que exijam a adequação dos espaços físicos 
conforme Laudo de Vistoria Técnica da AGEFIS antes da assinatura da locação do imóvel a fim de seguir 

o disposto na legislação vigente; 

• Justificar a área necessária dos imóveis a serem locados pela Casa Civil da Governadoria do 
Distrito Federal para as próximas contratações; 

• Justificar e correlacionar por evento a quantidade e a especificação dos materiais presentes no 

projeto básico para as próximas contratações; 
• Adotar medidas administrativas a fim de que se faça constar nos autos as certidões de 

regularidade fiscal, válidas, quando da celebração dos contratos ou termos aditivos, sob pena de responder 

a processo administrativo para apuração de responsabilidade; 
• Em caso de comprovação da não prestação dos serviços de acordo com as Ordens de Serviços 

ou Projeto Básico, proceder à apuração de responsabilidade, em razão das irregularidades apontadas e 

adotar procedimento com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração de prejuízo ao 

erário; 

• Enviar comunicado formal a todos os executores de contrato reiterando que as Ordens de 

Serviços devem conter todas as informações necessárias para a precisa identificação dos serviços a serem 
realizados, de forma a possibilitar a futura comprovação de sua execução; 

• Reiterar junto aos executores de contrato a importância da fiscalização eficiente e tempestiva 

dos contratos em curso, ressaltando que eventuais omissões ou falhas na fiscalização poderão ensejar 
apuração de responsabilidade, em decorrência de ações e omissões; 

• Adotar medidas administrativas a fim de constar nos autos ou arquivados, formulários e/ou 

planilhas que comprovem o controle efetivo da execução do objeto contratual, sob pena de responder a 
processo administrativo para apuração de responsabilidades; 

• Determinar aos setores responsáveis pela realização de ações e programas que sejam mais 

criteriosos na solicitação de itens, a fim de evitar potenciais prejuízos ao erário; 
• Desbloquear completamente os acessos às caixas de hidrante; 

• Colocar extintores de incêndio dentro do prazo de validade; 

• Proceder à apuração de responsabilidade, em razão das irregularidades apontadas pelo 
pagamento de itens contratados e pagos, mas não entregues pelo fornecedor; 

• Instaurar procedimento de Tomada de Contas Especial pelo prejuízo causado ao Erário; 

• Reiterar junto aos executores de contrato a importância da fiscalização eficiente e tempestiva 
dos contratos em curso, ressaltando que eventuais omissões ou falhas na fiscalização poderão ensejar 

apuração de responsabilidade, em decorrência de ações e omissões e 

• Realizar um levantamento sobre as recomendações dos últimos três relatórios de contas e 

avaliar a oportunidade nos seus cumprimentos no momento atual, para que os mesmos erros não sejam 

cometidos novamente. 
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