
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 21/2015-DIRAG I/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, tendo por objetivo examinar a 

Tomada de Contas Anual da Casa Civil da 

Governadoria do Distrito Federal referenciada, 

nos termos da determinação do então 

Controlador-Geral, atual Subsecretário de 

Controle Interno, conforme Ordens de Serviço 

nºs 39/2014 e 68/2014, em atendimento ao 

Regimento Interno do TCDF. 

 

 
DESPESA AUDITADA 

 

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Casa Civil da 

Governadoria do Distrito Federal perfaz: 

 

 

Total: R$  64.273.512,00 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Total: 976.193,41 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Casa Civil para conhecimento, manifestação e 

adoção das providências pertinentes, com vistas 

ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF.  

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria-Geral do Distrito Federal 
Subsecretaria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – CASA CIVIL DA 

GOVEERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL 

EXERCÍCIO 2012 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da  Casa Civil, no período de 14/03/2014 a 09/05/2014, 

objetivando auditoria de conformidade para instrução do processo de Tomada de Contas Anual, relativa ao 
exercício de 2012. 

 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Mediante as constatações consideradas como falhas formais nos subitem: 2.1,  3.3, 4.1 e 4.2, falha média 

contida no subitem 2.3  e e a falha grave no subitem 3.1 do Relatório de Auditoria nº 21/2015-DIRAG 
I/CONAG/SUBCI/CGDF, pelo que emitimos o certificado de auditoria de irregularidade das contas. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) realização de serviços sem comprovação; 
b) ausência de projeto básico, projetos arquitetônico, anotação de responsabilidade técnica em  serviços de 

reforma de próprios; 

c) composição irregular de BDI; 
d) inconsistência nos relatório dos executores; 

e) serviços de instalação  de matérias não localizados; 

f) pagamento de notas fiscais sem cobertura contratual; 
 

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

- Ausência de informações nos processos licitários; 

- preenchimento incorretos de documentos de liquidação; 

- pagamento de serviços sem a comprovação efetiva de realização de despesa; 
- irregularidade em processo de reforma e manutenção predial; 

- ausência de projeto básico, projeto arquitetônico e anotação de responsabilidade técnica; 
- irregularidades na composição de BDI; 

- relatório de executor inconsistente; 

- materiais/serviços não localizados; 
- ausência de segregação de funções; 

- pagamento de notas fiscais sem cobertura contratual,  

- descumprimento do manual de gestão de documentos; 
- morosidade no cumprimento de decisão do TCDF; e  

- descumprimento de recomendações da CGDF 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações a Casa Civil, no seguinte sentido: 

 

- Proceder apuração de responsabilidade disciplinar, nos termos da Lei Complementara nº 840/2011; 
- adotar procedimentos com vistas à instrução de Tomada de Contas Especial pela SUTCE/CGDF; 

- providenciar a capacitação dos servidores; 

- proceder revisão em diversos processos; 
- proceder apuração de responsabilidade determinadas pela TCDF; e 

- atender tempestivamente as determinações da CGDF. 
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