
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 16/2015-DIRAG/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 do Arquivo Público do 

Distrito Federal referenciada, nos termos da 

determinação do então Controlador-Geral, atual 

Subsecretário de Controle Interno, conforme 

Ordem de Serviço nº 44/2015, em atendimento 

ao Regimento Interno do TCDF. 

 

 
DESPESA AUDITADA 

 

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Arquivo Público DF 

perfaz: 

 

Total: R$ 315.490,00 

 

 

NÃO FOI IDENTIFICADO PREJUÍZO  

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Arquivo Público do Distrito Federal 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Casa Civil do Distrito Federal para 

conhecimento, manifestação e adoção das 

providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 

de Contas do Distrito Federal – TCDF. Ao 

Arquivo Público do Distrito Federal para 

conhecimento e providências. 

 

 

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

 

 

 AUDITORIA DE CONTAS – ARQUIVO PÚBLICO DO 

DISTRITO FEDERAL – EXERCÍCIO 2013 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Arquivo Público do Distrito Federal, no período de 
período de 05/03/2015 a 16/03/2015, objetivando auditoria de conformidade para instrução do processo de 

Prestação de Conatas Anual, relativa ao exercício de 2013. 

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

 

Mediante as constatações consideradas como falhas formal no subitem: 2.4 e falhas médias nos subitens: 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 do Relatório de Auditoria nº 16/2015-DIRAG/CONAG/SUBCI/CGDF, pelo 

que emitimos o certificado de auditoria de Regularidade das contas. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

a) O Arquivo Público não vem exigindo de seus servidores a prestação de contas de viagens quando da 

concessão de diárias na participação de eventos fora do Distrito Federal;  
b)Ausência de documento, nos autos do processo, que comprove a designação do executor do contrato; 

c) Não foi localizado nos autos o documento de publicação do ato de ratificação de inexigibilidade na 

imprensa oficial, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666; 
d) As notas fiscais/faturas de aquisições/serviços não foram anexadas aos processos respectivos processos 

de contratação/pagamento; 

e) No documento auxiliar da nota fiscal eletrônica não consta o atesto que comprovaria o recebimento do 
material; 

f) Informação de disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento da despesa, foi em 

Programa de Trabalho diverso do constante na Nota de Empenho; 
g) Documento de autorização da liquidação e pagamento da despesa, sem assinatura do Ordenador de 

Despesa; 

h) processo não localizado; 
 

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

a) Ausência de prestação de contas de viagem em processo de concessão de diárias;  
b) Ausência de nomeação de executor; 

c) Ausência nos autos de documento que comprove a publicação na imprensa oficial da inexigibilidade; 

d) Ausência de nota fiscal/fatura no processo; 
e) Ausência de atesto em nota fiscal e comprovantes de regularidade fiscal; 

f) Informação de disponibilidade orçamentária e financeira do programa de trabalho diversa da constante 

na nota de empenho; 
g) Ausência de autorização na liquidação e no pagamento de despesa; 

h) processo não localizado; 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações ao Arquivo Público do Distrito Federal, 

no seguinte sentido: 
a) Instruir os autos com os comprovantes da participação dos eventos – comprovantes de 

passagens/hotéis, certificados de participação e relatórios circunstanciados dos eventos;  

b) Providenciar, nos futuros contratos, a nomeação dos executores nos termos do art. 41 do Decreto nº 
32.598/2010; 

c) Dar publicidade aos atos e anexar os documentos exigidos pela legislação em vigor nos futuros 

processos que configurem situações de inexigibilidade de licitação; 
d) Anexar aos processos as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas, que geraram as liquidações e 

os pagamentos, em conformidade com o disposto no art. 61, do Decreto nº 32.598/2010; 

e) Atestar as notas fiscais e anexar aos autos os documentos fiscais exigidos pela legislação em vigor; 
f)Atentar para a classificação adequada da despesa no programa de trabalho adequado à natureza do 

objeto, de acordo com as normas do Decreto 32.598/2010; 

g) Efetuar a execução orçamentária de acordo o planejamento das despesas para o exercício corrente, 
evitando incorrer em gastos que desequilibrem o orçamento da Unidade, de acordo com o art. 48 da Lei 

Federal 4.320/64 e no art. 25 do Decreto  

n.º 32.598/2010; 
h Atentar ao disposto no artigo 59 do Decreto n.º 32.598/2010); 
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