
 

PROCESSO N.º 040.001.244/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 99/2017 – 

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 26/2016 – 

SUBCI/CGDF, de 10/02/16 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE /  

 

Total: R$ 94.274.503,07 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da SEJUS  

 

Total: R$ 15.098.781,07 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do  

DF. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania do DF, 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 –  

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CIDADANIA DO DF 

EXERCÍCIO 2014 
   

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Programas de Trabalho não executados ou pouco executados –SIGGo 

b) Falhas na contratação e execução de contrato de prestação de serviços 
c) Ausência de manifestação da Unidade quanto às informações requeridas  

d) Falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis. 

e) não apresentação de processos solicitados para análise 
 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

- Instituir instrumento forma de monitoramento para todos os recurso orçamentários da Unidade, com 

envolvimento das áreas responsáveis pela execução, de modo que a Unidade possa executar os recursos 
destinados aos respectivos Programas de Trabalho de forma plena; 

- Mesmo após a manifestação da Unidade quanto às recomendações constantes do citado relatório de 
auditoria, o controle interno manteve todas, das quais reiteramos a seguir: - instaurar, depois de esgotadas 

as providências administrativas internas com vistas à recomposição do erário, Tomada de Contas Especial, 

com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar os prejuízos decorrentes de 
contratação com sobrepreços e pela realização de diversos eventos incompatíveis com o objeto do contrato; 

- Apurar responsabilidades de quem deu causa as irregularidades apontadas, em especial, pela adesão a ata 

de registro de preços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico, referentes ao Processo nº 400.000.575/2011 – organização de eventos, Contrato nº 

003/2011 firmado com a empresa Movimento Produção de Eventos Ltda , em cumprimento ao §6º do art. 7 

da Lei nº 8.666/93; - proceder ao acerto da vigência do contrato no Sistema SIAC/SIGGo, bem como 
inativar o contrato; 

- Atender tempestivamente as demandas dos Órgãos de Controle Interno, sob pena de apuração de 

responsabilidade disciplinar; 
- Promover mensalmente a conciliação e acompanhamento dos saldos contábeis; 

- Designar em até 30 dias Comissão de servidores destinada a providenciar a regularização dos saldos das 

contas pendentes; 
- Realizar processo administrativo a fim de apurar responsabilidades pela não disponibilização, e ausência 

de justificativas para tal, dos Processos nºs 400.000.270/2014 e 400.000.575/2011. 
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