
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

Nº 01/2015-DISED/CONAS/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO: 480.000.059/2015 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Inspeção realizada pela CGDF, 

tendo por objetivo verificar os aspectos 

operacionais e de conformidade do 37º Curso 

Internacional de Verão – CIVEBRA, realizado 

pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, referente ao exercício de 2015. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 09/2015, de 19/01/2015.  
 

VALOR AUDITADO 

  

Processos referentes à contratação de empresas 

para realização do 37º CIVEBRA, no total de 

R$1.600.000,00. 

 

Total: R$ 1.600.000,00 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não há prejuízo efetivamente apurado. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SES/DF. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, para conhecimento e adoção das 

providências que julgarem pertinentes. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA SEDF – INSPEÇÃO NO 37º CIVEBRA 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

O trabalho de inspeção foi realizado na Escola de Música de Brasília, no período de 19/01/2015 a 

30/01/2015, na extensão julgada necessária, nas circunstâncias apresentadas e com o objetivo de emitir 

opinião sobre os procedimentos concernentes aos aspectos operacionais e de conformidade do 37º Curso 
Internacional de Verão de Brasília – CIVEBRA, referente à edição de 2015. Em decorrência dos exames 

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

O 37º Curso Internacional de Verão de Brasília – CIVEBRA, apesar de ter sido realizado com menos recursos quando 

comparado às edições anteriores, demonstrou uma completa falta de planejamento para a sua realização, com a 

realização de contratações para o evento sem celebração de contrato prévio e graves falhas no acompanhamento e 

comprovação da execução dos serviços. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Despesas realizadas sem contrato prévio; 

b) Carga horária dos alunos não comprovada; 

c) Falhas na organização do 37º CIVEBRA 

     - Falha no controle dos alunos às refeições; 
     - Elaboração de programação com pouca antecedência; 
 

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

- Realização de despesa sem contrato previamente assinado; 

- Dificuldade no acompanhamento da execução dos serviços prestados; 

- Certificação de horas aula não comprovadas ou acompanhadas pela coordenação do curso ou pelos 
professores; 

- Pagamento aos palestrantes por serviço não prestado integralmente; 

- Acesso ao local da alimentação por pessoas não participantes do CIVEBRA; 
- Ausência de ampla e prévia divulgação das apresentações para os alunos participantes e para a 

comunidade brasiliense. 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SEDF, no seguinte sentido: 

 

- Instaurar procedimento administrativo para apurar responsabilidades pela execução de serviços sem a 
celebração de contrato prévio com a Administração; 

- Observar a Decisão TCDF 437/2011 no tocante aos pagamentos a serem realizados aos fornecedores, já 

que se tratam de despesas realizadas sem contrato, sob pena de instauração de tomada de contas especial; 
- Determinar ao setor(es) competente(s) que planejem com antecedência o Curso, a fim de efetivar os 

contratos necessários de serviços e fornecedores antes do início do Curso; 

- Para as próximas edições do CIVEBRA, certificar somente as horas-aula efetivamente ministradas ou 
acompanhadas pelos professores ou pela coordenação do curso; 

- Nas próximas edições estabelecer um controle efetivo de frequência de professores e alunos, de modo a 

comprovar de maneira inequívoca a totalidade do serviço prestado; 
- Elaborar programação prévia dos cursos e das apresentações a fim de não prejudicar o andamento do 

CIVEBRA; 

- Para as próximas edições do CIVEBRA implementar controle no acesso ao fornecimento da alimentação. 
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