
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2017 – 

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 07/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 26.166.326,74. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Secretaria de Estado de 

Turismo e Projetos Especiais do Distrito Federal 

perfaz: 

 

Total: R$ 4.329.220,38. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 75.000,00. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Turismo e Projetos 

Especiais do Distrito Federal. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e 

Lazer do DF, 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 TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DF 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Despesas autorizadas e não realizadas ou pouco executadas; 
b) Metas não atingidas ou subestimadas ou incompatíveis; 

c) Não utilização de espaço locado no Aeroporto Internacional de Brasília; 

d) Ausência de comprovantes de recolhimento dos tributos por parte da convenente; 
e) Ausência de Edital de Chamamento Público; 

f) Não comprovação de exclusividade para realização de evento; 

g) Não comprovação da contrapartida; 
h) Não atendimento de recomendação da Assessoria Jurídica; 

i) Projeto Básico direcionado para contratação de artista específico e montagem de processo a poucos dias 
do evento; 

j) Falhas na execução de serviços; 

k) Falhas em relatório do executor. 
  

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Instituir instrumento formal de monitoramento das ações programadas, com envolvimento das áreas 

responsáveis pela execução, de modo a detectar e corrigir as falhas, para que os programas sejam 

executados com otimização no uso dos recursos disponíveis. 
• Realizar procedimento de tomada de contas especial a fim de apurar o fato, identificar os responsáveis e 

quantificar o dano pela locação e pagamento de espaço não utilizado pela Secretaria de Turismo; 

• Realizar procedimento administrativo a fim de apurar as responsabilidades pelas irregularidades 
relatadas; 

• Orientar os setores responsáveis pela celebração de convênios acerca da necessidade de obediência ao 

novo ordenamento jurídico, Lei n° 13.019/2014, a fim de realizar Chamamento Público para seleção de 
entidades que torne a execução do convênio mais eficaz; 

• Orientar os setores responsáveis pela celebração de convênios acerca da necessidade de obediência ao 

novo ordenamento jurídico, Lei n° 13.019/2014, no que diz respeito ao chamamento público para seleção 
de entidades interessadas em formalizar parcerias com a administração pública, exceto quando for o caso 

de exclusividade devidamente comprovada; 

• Exigir da convenente a comprovação de aplicação da contrapartida, em sua prestação de contas; 
• Aprimorar os mecanismos de conferência da documentação necessária no momento da admissibilidade 

das propostas de entidades interessadas em firmar parcerias com o setor público; 

• Orientar os setores envolvidos acerca do estrito cumprimento das recomendações de suas Assessorias 
Jurídicas e PGDF, visando a produção de atos administrativos legais; 

• Realizar o planejamento de eventos e sua respectiva contratação com prazo adequado, de modo que se 

obtenha as melhores propostas disponíveis no mercado; 
• Elaborar projeto básico de modo a garantir a ampla concorrência, segundo os critérios de isonomia e 

impessoalidade; 

• Determinar ao executor do contrato e aos setores competentes que exijam da contratada o fiel 
cumprimento contratual, com o atendimento de todos os requisitos e descrição pormenorizada de todos os 

serviços executados, incluindo mão de obra, sob pena de instauração de procedimento administrativo para 

apuração de responsabilidades; 
• Cobrar dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades exigidas pelos normativos 

citados; 

• Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 
juntada dos relatórios técnicos, bem como daqueles elaborados pelos executores dos contratos devidamente 

fundamentados, evidenciando de forma clara, precisa e inequívoca a efetiva prestação dos serviços; 

• Realizar o treinamento dos executores de contratos com relação às obrigações decorrentes da fiscalização. 
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