
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 20/2015 - 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 336/2012, em atendimento 

ao Regimento Interno do TCDF. 

 

 
DESPESA AUDITADA 

 

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Arquivo Público do DF 

perfaz: 

 

 

Total: R$ 297.517,00 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

 

Total: 24.174,31 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Arquivo Público 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. 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 2012 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Arquivo Público do Distrito Federal, no período de 
27/11/2012 a 12/12/2012 e 06/09/2013 a 20/09/2013, objetivando auditoria de conformidade para instrução 

do processo de Prestação de Conatas 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: 2.2 e 3.1 e as falhas médias nos 
subitens: 2.3, 2 4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 do Relatório de Auditoria nº 20/2015-DIRAG/CONAG/SUBCI/CGDF, 

pelo que emitimos o certificado de auditoria de Regularidade com ressalvas das contas. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

a) Classificação imprópria da despesa em programa de trabalho não compatível com a finalidade do 

gasto;  
b) Ausência nos autos da publicação da ratificação da dispensa de licitação pela autoridade competente; 

c) Ausência de Projeto Básico ou documentos aptos a especificar detalhadamente os itens e serviços 

contratados a serem prestados; 
d) Solicitações de bilhetes para os eventos de interesse do Arquivo Público do DF feitas a poucos dias do 

evento de interesse; 

e) Propostas das empresas ofertantes foram enviadas ao Diretor de Administração 
f) Parecer jurídico acerca da análise da viabilidade da contratação foi emitido depois da realização do 

evento; 

g) Nota de Empenho emitida após a realização do evento; 
h) Não consta no processo qualquer comprovação da realização do evento, pois não há relatórios, 

recortes de jornal ou fotos que o demonstre; 

i) Realizar o acompanhamento da execução contratual nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, de modo que 
a fiscalização interna do contrato atenda à legislação;  

j) observar os ditames do art. 41 do Decreto n.º 32.598/2010 acerca das atribuições do executor a quem 

cabe à correta verificação da execução do objeto contratual. 
k) os processos administrativos abertos na Unidade não obedecem aos requisitos e determinações do 

Manual de Gestão de Documentos do DF regulamentado pelo Decreto Distrital n.º 31.017, de 11/11/2009. 

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

a) Classificação incorreta da despesa em programa de trabalho e planejamento orçamentário deficiente;  

b) Ausência de publicação do documento de ratificação de dispensa da licitação; 
c) Ausência de projeto básico e propostas comerciais sem assinatura e detalhamento do produto; 

d) Ausência de planejamento nas aquisições de passagens aéreas; 
e) Possível direcionamento de contratação e ausência de nomeação de executor; 

f) Pagamento de evento sem comprovação de realização; 

g) Fracionamento irregular de licitação; 
h) acompanhamento precário da execução contratual; 

i) processos administrativos em desacordo com o manual de gestão de documentos. 

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

no seguinte sentido: 

a) atentar para a classificação adequada da despesa no programa de trabalho adequado à natureza do 
objeto, de acordo com as normas do Decreto nº 32.598/2010, observando que o emprego irregular das 

verbas públicas incorre em infração contra a Administração Pública;  

b) 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 nº 4.320/64 e Decreto n.º 32.598/2010; 

c) Elaborar Projetos Básicos detalhados, de acordo com o art. 6º da Lei n.º 8666/93; 
d) Atentar para o adequado planejamento das aquisições de passagens aéreas de forma a obter o melhor 

custo benefício para a Administração Pública, conforme a Lei n.º 8666/93 e a Decisão n.º 853/2007 do 

TCDF 
e) Comprovar a realização do evento por meio de relatório circunstanciado, bem como por relatório 

fotográfico; 

f) Nomear executor para fiscalizar e acompanhar a contratação; 
g) Observar nas próximas contratações de obras e serviços a modalidade de licitação adequada, 

abstendo-se de "fracionar" objetos assemelhados a qualquer título, em observância ao art. 23, § 5º, da Lei 

Federal n.º 8.666/93; 
h)Sanear as pendencias apontadas neste item a fim de adequar os processos às normas que regem a 

gestão dos documentos oficiais e autuação de processos administrativos; 

i) Observar os termos do Decreto Distrital n.º 31.017/2009, no que concerne à organização e montagem 
de processos de forma a garantir o cuidado necessário com o patrimônio público na forma do Inciso IX do 

art. 180 da Lei Complementar n.º 840/2011. 

 

 

 

Junho/2015  


