
 

PROCESSO: 040.001.145/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 112/2017 

– DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Tomada 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 06/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 47.960.253,24 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado de 

Governo do Distrito Federal perfaz: 

 

Total: R$ 4.921.541,40. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

R$ 596.997,00. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Governo do Distrito 

Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, 

supervisora da unidade auditada, visando ao 

pronunciamento de que trata o inciso IV do art. 

10 c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 1/1994, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

 

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

 

 

 TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Pagamento em duplicidade para a mesma contratada em único evento  

b) Falhas na execução do contrato de prestação de serviços de agenciamento de viagem e de impressão 

c) Utilização de registro de ata com valores superiores a outros registros de ata vigentes 
d) Ausência de segregação de funções 

e) Contratação de diárias de serviço base móvel superior ao periodo de realização do evento 

f) Contas contábeis com saldos a regularizar 
 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Realizar Tomada de Contas Especial a fim de apurar o fato, quantificar o prejuízo e identificar os 

responsáveis pelos pagamentos realizados em duplicidade no evento “GDF Junto de Você - Centro Móvel 

de Juventude Complementar”. 

• Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pelos pagamentos realizados em 

duplicidade no evento “GDF Junto de Você - Centro Móvel de Juventude Complementar”. 
• Determinar aos servidores que realizaram viagens oficiais e não comprovaram adequadamente, que o 

façam, inserindo nos processos de concessão a referida documentação, sob pena de instauração de tomada 

de contas especial para apuração de prejuízo ao erário. 
• Determinar ao setor responsável pelo pagamento que verifique se a Fatura está devidamente atestada pelo 

executor do contrato, alertando que o seu descumprimento poderá ensejar a instauração de procedimento 

correcional e tomada de contas especial; 
• Determinar aos executores locais que especifiquem a execução do contrato de impressão a fim de garantir 

que o serviço foi cumprido conforme o contrato. 

• Considerando que o prejuízo apurado foi abaixo do valor de alçada determinado pelo Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, conduzir Tomada de Contas Especial sob o rito sumário pelo prejuízo de R$40.800,00, 

em conformidade com a Instrução Normativa n.º 04/2016 – CGDF; 

• Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pela adesão a Ata de Registro de 
Preços com valores superiores a outros registros de Atas existentes. 

• Observar o Princípio da Segregação de Funções em todos os contratos da Unidade, atribuindo a 

servidores diferentes as fases de planejamento, execução e controle dos processos; 
• Realizar Tomada de Contas Especial a fim de apurar o dano, quantificar o prejuízo e identificar os 

responsáveis pelo pagamento de diárias em quantidade superior aos dias de realização de eventos; 

• Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pelo pagamento de diárias em 

quantidade superior aos dias de realização de eventos. 

•Designar em até 30 dias Comissão que promova gestões para regularizar os saldos contábeis de forma a 

manter os registros de acordo com as normas e a fidedignidade das demonstrações; 
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