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PROCESSO Nº 641/2015-e

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA : Auditoria realizada no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito
Federal  com  o  objetivo  de  verificar  a  compatibilidade  entre  o  saldo  bancário  da
disponibilidade de caixa com os registros contábeis constantes do Sistema Integrado de
Gestão Governamental – SIGGO, no encerramento do exercício de 2014.

DECISÃO Nº 3438/2015

O  Tribunal,  por  unanimidade,  de  acordo  com  o  voto  do  Relator,  decidiu:  I  –  tomar
conhecimento: a) do Relatório Final de Auditoria; b) dos documentos das considerações da
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e do ex-titular da Pasta Fazendária no
exercício  de  2014  (e-DOCS  EA719DC6-c,  A4D75336-c  e  D1A07E0B-c);  II  –  alertar  a
Secretaria  de Estado da Fazenda do Distrito  Federal  para que observe o  cumprimento
integral do art. 3º, §4º, do Decreto nº 36.767/2011, evitando comprometer indefinidamente a
execução das respectivas  programações orçamentário-financeiras  das Unidades Gestoras
cedentes dos recursos (achado nº 1); III – determinar à Secretaria de Estado da Fazenda do
Distrito Federal que, doravante: a) implante mecanismos de monitoramento e controle da
gestão da disponibilidade financeira, a fim de evitar a realização de transações no SIGGo
capazes de distorcer a capacidade de pagamento do Governo do Distrito Federal (achado nº
1); b) adote providências para que o TCDF tenha acesso ao extrato da movimentação da
Conta Única do Tesouro do Distrito Federal (achado nº 3); c) requeira às Unidades Gestoras,
ao detectar nas conciliações bancárias a existência de pagamentos sem a emissão de Ordem
Bancária, a adoção das providências pertinentes para o seu imediato e efetivo registro no
SIGGo, sem prejuízo da adoção de outras medidas que julgar cabíveis (achado nº 4); IV –
determinar à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ainda, que, no prazo de
60  (sessenta)  dias,  adote  as  seguintes  providências:  a)  normatize  o  procedimento  de
conciliação bancária das contas de disponibilidade do GDF, de modo a padronizar o modelo
de  formulário  de  conciliação,  a  metodologia  contábil  empregada  e  o  detalhamento  dos
registros, entre outros aspectos que entender pertinentes; b) implemente mecanismo de
monitoramento  do  envio  das  conciliações  bancárias  por  parte  das  Unidades  Gestoras,
adotando,  tempestivamente,  as  providências  cabíveis  no  caso  de  atraso  e/ou  não
encaminhamento destas à SUCON; c) adote procedimento de controle de qualidade das
conciliações bancárias encaminhadas à SUCON, a fim de verificar a sua padronização e
aderências  às  normas  contábeis,  bem como a  integridade  das  informações  registradas,
atentando para eventuais diferenças não justificadas; d) regularize as pendências contábil-
financeiras das contas sob sua gestão, bem como coordenar a regularização das pendências
das contas gerenciadas pelas demais Unidades Gestoras do GDF, listadas no Anexo I deste
relatório (e contas em situações similares) no que tange a: d.1) lançamentos referentes a
períodos  anteriores  ao  mês de  referência  da  conciliação bancária,  não permitindo que,
doravante, estes perdurem até o encerramento do mês subsequente; d.2) diferenças não
conciliadas (falhas materiais) entre saldo contábil e bancário, elaborando as conciliações
bancárias de forma precisa, em atenção ao princípio da oportunidade; d.3) lançamentos
registrados na conciliação bancária sem referência documental comprobatória, apresentando
informações suficientes que demonstrem a integridade dos registros contábeis e bancários
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presentes na conciliação; d.4) demais inconsistências constantes da Tabela 22 e do Anexo I
do  relatório  de  auditoria;  e)  realize  estudos  com  vistas  a  modernizar  o  processo  de
conciliação  bancária  das  contas  de  disponibilidade  do  GDF,  tornando-o  sistematizado,
tempestivo e transparente, a exemplo do que ocorre no estado do Rio de Janeiro; f) conclua,
se ainda não fez, a implantação do mecanismo proposto no Documento de Oficialização de
Demanda nº 35/2013 (solicitação OASIS nº 645/2013), ou outro que entender mais adequado,
de modo que o processo de contabilização das receitas tributárias (e assemelhadas) no
SIGGo seja efetuado em, no máximo, dois dias úteis após o recolhimento dos recursos aos
cofres distritais, conforme disposto no Decreto nº 32.598/2010, art. 2º, inciso I; g) dê ciência
a esta Corte das providências adotadas e dos resultados obtidos, no mesmo prazo (achados
nos 1, 2 e 3); V – determinar ao Banco de Brasília que, doravante: a) efetue a devolução das
Ordens Bancárias do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal quando não
houver saldo bancário em conta suficiente para honrá-las (achado nº 1); b) se abstenha de
efetuar  pagamentos  a  crédito  de  contas  bancárias  geridas  por  órgãos  ou  entidades
integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal cujo documento autorizador for
diverso de Ordem Bancária,  na medida em que o procedimento contraria o disposto no
Decreto nº 32.767/2011, art. 3º, §1º, e no Decreto nº 32.598/2010, art. 70 (achado nº 4); VI –
facultar  aos  subscritores  do  Ofício  nº  100_002.538/2014-PRESI/CODHAB  (PT  15)  a
apresentação,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  de  esclarecimentos  acerca  dos  indícios  de
irregularidades e prejuízo no pagamento de montante a título de acordo judicial firmado em
decorrência  do  Processo  TJDFT  nº  10047/1985,  bem como  dos  Embargos  à  Execução,
Processo TJDFT nº 1999.01.1.007395-3 (achado nº 04); VII – autorizar: a) o envio da cópia do
Relatório Final de Auditoria, do relatório/voto do Relator e desta decisão à Secretaria de
Estado da Fazenda do Distrito Federal, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal e ao Banco de Brasília para ciência; b) o retorno dos autos à Secretaria de
Auditoria, para os fins pertinentes.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA. Votaram os Conselheiros
MANOEL  DE  ANDRADE,  ANILCÉIA  MACHADO,  PAULO  TADEU  e  PAIVA  MARTINS.
Participou  a  representante  do  MPjTCDF  Procuradora-Geral  CLÁUDIA  FERNANDA  DE
OLIVEIRA PEREIRA. Ausente o Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO.

SALA DAS SESSÕES, 11 de Agosto de 2015

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Antonio Renato Alves Rainha
Presidente
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