
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2015-
DIRAP/CONAE/SUBCI-CGDF 

 
 

 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 
AUDITORIA 
 
Trata-se de auditoria de conformidade realizada 
pela CGDF, em atendimento ao Regimento 
Interno do TCDF 

 
 
VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame das contas 
de 2013 da Secretaria de Estado de Turismo do 
Distrito Federal – SETUR/DF perfaz: 
 
Total: R$ 6.646.092,00 
 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: Não se aplica 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal – SETUR/DF 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subsecretaria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal para conhecimento e manifestação, com 
vistas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal 
- TCDF. 
 

    

GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO    DO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERAL    

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

Subsecretaria de Controle Interno 

    

    

AUDITORIA EM TOMADA DE CONTASAUDITORIA EM TOMADA DE CONTASAUDITORIA EM TOMADA DE CONTASAUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS    

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ––––    SETUR/DFSETUR/DFSETUR/DFSETUR/DF    

EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013    
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, 
no período de 11/08/2014 a 29/09/2014, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das 
gestões orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 01/01/2013 
a 31/12/2013. 
 
 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante a falha formal 3.3 e as falhas médias 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 e 4.1, contidas no Relatório de Auditoria 

nº 07/2015 – DIRAP/CONAE/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVAS. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
a) pouca eficiência no planejamento e na execução dos programas finalísticos da Unidade; 
b) acompanhamento incipiente por parte do executor do contrato; 
c) deficiência na elaboração do projeto básico; e 
d) intempestividade na instituição de Grupo de Trabalho para a implantação da sinalização turística de 
Brasília. 
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- baixa execução de programas finalísticos; 
- falhas no acompanhamento e em pagamentos de despesas contratuais; 
- fragilidade na elaboração de projeto básico; e 
- morosidade na instituição de grupo de trabalho para a implantação da sinalização turística de Brasília. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SETUR/DF, no seguinte sentido: 
 
- adequar a elaboração da proposta orçamentária tendo como objetivo atender tanto às suas necessidades 
administrativas quanto às suas competências definidas na legislação, visando à exequibilidade dos projetos 
em adequação às liberações financeiras do Tesouro Distrital, evitando assim que a situação exposta se 
repita; 
- apresentar justificativas e comprovação dos serviços prestados pela contratada e, caso essas informações 
sejam incipientes ou inexistentes, instaurar procedimentos para identificar os responsáveis pela má 
aplicação dos recursos públicos; 
- instruir e seguir, de maneira consistente, os instrumentos preliminares à realização de licitações públicas, 
tais como: termo de referência, projeto básico, minuta de contrato e edital, de forma que se configure 
apropriadamente o interesse da Administração; e 
- Instituir, doravante, grupos de trabalhos tempestivamente para acompanhamento da elaboração, execução, 
fiscalização e controle dos contratos administrativos. 
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