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

40.000.885/2013 
	Mat no 	 

RELAT6RIO DE AUDITORIA N t /2015-DIRAG IJCONAG/SUBCIICGDF 

Unidade: Administraao Regional do Lago Sul 
Processo no: 040.000.885/2013 
Assunto: Auditoria de Conforniidade Em TomRdci De Contas Anual 
Exerccio: 2012 

Senhor Diretor, 

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a 
finalid月de de exRminnr a To!wvi月  de Contas Anual da Unidade acima referenciada nos termos da 
determinaao do Senhor Controlador-Geral, conforme os n 25/201 3-CONT/STC, de 
24/01/2013. 

 

'''"", 	1 T- ItS'CひPO IiびTRABALhO 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administra叫o Regional do 
Lago Sul, no perodo de 28/01/2013 a 21/02/2013, objetivando verificar a conformidade das 
contas da Administraao Regional do Lago Sul, no exercicio de 2012. 

No foram impostas restri96es quanto ao mtodo ou a extens巨o de nossos 
trabalhos. 

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opiniao sobre os 
atos 一 de gestきo dos respons自veis pela Unidade, ocorridos durante o exercicio de 2012, sobre as 
gestes oramentria, cont言bil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos. 

Foi realizada reuni言o de encerramento em 21/02/2013 com os dirigentes da 
Unidade, objetivando dar conhecimento das constata6es obtidas pela Equipe de Auditoria, 
oportunidade em que os gestores pblicos apresentaram esclarecimentos adicionais, justificativas 
ou documentos comprobatrios a respeito dos atos e fatos administrativos sob sua 
responsabilidade, considerados no presente Relat6rio. 

O presente Relat6rio, na fase preliminar, foi encaminhado ao dirigente mximo da 
Administra 言o Regional do Lago Sul para sua manifesta9ao quanto aos esclarecimentos 
adicionais ou s justificativas para as situa96es constatadas, conforme estabelecido no art. 31 da 
Portaria n 89・STC, de 21/05/2013. 
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Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
ず  13/2015-GAB/RA-XVI (fls.301/321), de 12/02/2015, acompanhado de documentos anexos, 
oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomenda叩es apontados no 
Relat6rio Preliminar de Auditoria n 18/2014/CONT/-STC, as quais inserimos integralmente nos 
itens "Manifesta9ao do gesto?'. 

Como resposta aos questionamentos, a Unidade encaminhou Oficio 
n° 13/2015-GAB/RA-XVI (fls.301/321), de 12/02/2015, acompanhado de documentos anexos, 
oportunidade em que se manifesta a respeito dos pontos e das recomendações apontados no 
Relatório Preliminar de Auditoria n° 18/2014/CONT/-STC, as quais inserimos integralmente nos 
itens "Manifestação do gestor". 

I に二二一，扇蓮こ‘昇 一ぜ  覧  排」 ＃費  gコ  

I Constam dos autos os documentos e informa96es exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolu9o 
no 3 8/90 - TCDF. 

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos art. 140, 142 e 
148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução 
n° 38/90 - TCDF. 

しー― , 一  I“」 ・  ブ加愛x鵬夏n直敵i~~瞬『  esitnamSititallitiMMIMMEI 

 

Na sequncia serao expostos os resultados das anlises realizadas na gestao da Na sequência serdo expostos os resultados das análises realizadas na gestão da 
unidade. 

1- GESTAO OR7AMENT RIA 

1.1 - EXECU叫O OR 】AMENTARIO-FINANCEIRA 

unidade. 

1 - GESTÁO ORÇAMENTARIA 

1.1 - EXECUCik0 ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIFtA 

A Lei Oramentria Anual n.。  4.744, de 29/12/2011, destinou a Administra5o 
Regional do Lago SuIJRA-XVI o montante de R$ 4.518.008,00 em crditos or9ament自rios, os 
quais, ap6s altera6es, resultou em despesas autorizadas no valor de R$ 4.348.227,45. O total 
empenhado foi da ordem de R$ 4.182.531,98, equivalente a 98% da despesa autorizada. Na 
tabela abaixo,' demonstrada a execu9ao financeira da Unidade, conforme dados constantes do 
Relat6rio/TCA が  15/2013, anexo s fis. 4 a 14 do presente Processo: 

A Lei Orçamentária Anual n.° 4.744, de 29/12/2011, destinou A Administração 
Regional do Lago SuURA-XVI o montante de R$ 4.518.008,00 em créditos orgamentários, os 
quais, após alterações, resultou em despesas autorizadas no valor de R$ 4.348.227,45. 0 total 
empenhado foi da ordem de R$ 4.182.531,98, equivalente a 98% da despesa autorizada. Na 
tabela abaixo, é demonstrada a execução financeira da Unidade, conforme dados constantes do 
Relatório/TCA n° 15/2013, anexo As fls. 4 a 14 do presente Processo: 

„ DES 	(PAO VA 

... 	...._ 	.. 	 

	

Dotação Inicial 	1r:7.518.008,00 

, 	Alterações 	—1 (450.693,00) 

' 	Movimentação de Crédito F-199-510,28 

i 	Dotação Autorizada E 	4.366.625,28 
i•-•  - 
1 	Credito Bloqueado [—T1397,33 

r' 	Despesa Autorizada 1-. 	4.348.227,95 

I - 	Total Empenhado 4.182.531,98 	1 

I 	Crédito Disponível 165.995,97 

Empenho a Liquidar  .. r—g3.913,82 —1 
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Empenho Liquidado 	1. 	3.818.618,16 	I 

~ 	TOTAL PAGO 	h 	3.485.750,10 	I 
「 	 Empenhos a Pagar " ' [ 	 3.293,48 	1 

Empenho Liquidado 	-1 	3.818.618,16 	1 

TOTAL PAGO 	11 	3.485.750,10 	I 

Empenhos a Pagar -1 r,- 	3.293,48 

Foi liquidado o montante de R$ 3.818.618,16, restando saldo or9amentdrio ao 
final do exercfcio de R$ 165.995,97. 

Foi liquidado o montante de R$ 3.818.618,16, restando saldo orçamentário ao 
final do exercicio de R$ 165.995,97. 

Os valores empenhados pela Regiao Administrativa do Lago Sul para a execu9o 
dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012 alcan9aram o montante de itS 
4.182.531,98, distribudos nas modalidades de licita 言o demonstradas na Tabela e no grfico 
abaixo, respectivamente: 

Os valores empenhados pela Região Administrativa do Lago Sul para a execução 
dos programas de trabalho previstos para o exercicio de 2012 alcançaram o montante de R$ 
4.182.531,98, distribuídos nas modalidades de licitação demonstradas na Tabela e no gráfico 
abaixo, respectivamente: 

Recursos empenhados por modqlidnde de licitaio na RA-XVI Recursos empenhados por modalidade de licit:sea° na RA-XVI 

ItAÃb 
„.  

2:01 itletY 

r- 	Dispensa de 
I 	Licitado 

i 
	 1 	

418.647,04  1 

r 	14tlo aplicável r--- 	146.003,04-I, 

I 	Inexigível I 	36.778,17 Th I - Pregao sem ata —I; - - 	11.296,24]l 
Prep:, Eletrônico 

com Ata - CECOM 361A9 1 

A 	'c 611: 85198  

Fonte: Discoverer 2012 Fonte: Discoverer 2012 
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Distribui戸o em percentuals dos recursos empregados nas modalidades de licita"o. RA-XVI 

2- GESTAO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVICOS 

2.1 - INFORMACAO: SANEAMENTO DE INCONSIST血NCIAS 
CONSIGNADAS EM FASE DE APURA叫O 

Em decorrncia da documenta 乞o encaminhada pela Unidade a esta 
Controladoria, objeto de manifesta9ao da RA-XVI no contexto dos resultados dos exames 
constantes do documento denominado "Ata de Encerramento", em fase prvia a emiss言o do 
presente Relat6rio Preliminar, consideramos sanadas as seguintes inconsist6ncias observadas 
durante os trabalhos de campo, relativamente a gesto de supriinentos e servi9os: 

1. No Processo n。  146.000.176/2012 (Valor R$4.308,0O, Objeto: Aquisi9各o de 
rel6gio datador), por restar procedente a dispensa de elaboraao de projeto 
bsico na aquisi9ao de bem patrimonial fabricado por fornecedor industrial 
(nao incidencia das hip6teses do Inciso IX do art. 6。  da Lei Federal 
n。  8.666/93); 
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2. Nos Processos n。  146.000.331/2012 (Valor R$ 4.400,00, Objeto: Loca9ao de 
tendas) e no 146.000.082/2012 (Valor R$ 4.866,37, Objeto: Aquisi9きo de piso 
elevado), pela procedencia da substitui9ao de Nota de Empenho 
formaliza 芭o de contrato administrativo, em razao dos limites dos valores das 
despesas realizadas, pressuposta a dispensa de nomeaao formal de eventual 
servidor executor do ajuste (art. 62 c/c com o art. 67 da lei Federal no 
8.666/93); 

3. Nos fatos relativos h ausencia parcial de emiss豆o de relat6rios mensais de 
execu戸o de servi,os de conserva恒o, limpeza e vigilncia e h ocorrencia 
de registros parciais de obra no 含  mbito do sistema SISOBRAS/TCDF, 
por no derivar prejuizo quantific自vel ao Tesouro Distrital, e em face do 
compromisso formalizado pela Unidade de observar doravante as disposi95es 
legais atinentes s inconsistencias apontadas pela Equipe durante os trabalhos 
de campo (art. 62 c/c com o art. 67 da lei Federal n 8.666/93); 

3- GESTAO CONTABIL 

3.1 - SALDO A REGULARIZAR NA REALIZA叫O DE CRDITOS A 
RECEBER PELA OUTORGA DE A REAS PbBLICAS 

Fato 

Em anlise ao Balancete Cont'bil de encerramento da Unidade, a Equipe de 
Auditoria verificou que permanecia no realizado no exerci cio examinado o montante de R$ 
528.489,26 a tItulo de crditos de natureza no tributaria derivado pela outorga de 自  reas p自blicas 
no 合  mbito da RA-XVI, impropriedade que se mantinha nas demonstra96es cont自beis do exercfcio 
de 2013, conforme consulta realizada pela Equipe ao sistema SIGGO no momento da emiss言o do 
presente Relat6rio Preliminar. 

A Euuive de Auditoria lembra き  Unidade aue indeDendentemente da contabiliza 含o 
da receita derivada de areas publicas a conta cio caixa IJmco ao i esouro iiistritai, a ttA-AVI 
devera manter controle contbil prprio, relativamente 良  realiza叫o dos crdditos de natureza no 
tributaria decorrente da outorga a terceiros, observado eventual ajuste dos saldos devedoresa 
remissao de que trata a Lei n.。  4.420, de 04/11/2009, publicada no DODF n.。  213, de 05/11/2009. 

Causas 

Ausencia de defini9言o de rotinas administrativas visando a verifica 乞o do 
recolhimento de pre9o pblico devido pelo uso de rea publica por terceiros ao longo do 
exercicio. 
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Consequencias 

Baixa cont貞bil intempestiva de saldos devedores a Conta de Permissionrios a 
Receber. 

Justificativa do gestor 

O saldo dezembro de 2012 en de R$ 528.489,26, ap6s o repasse das informa6es pela 
DISERY/GESEP/RA XVI, das inscri叫es e baixas de cada exercIcio, o saldo atualizado 
at' o mes de dezembro de 2014,' de R$ 347.160,55, conforme Detaconta 1 113811300 
anexo._Durante 2013 e 2014 a GerEncia de Servi9os Pbblicos - GESEP procurou 
estabelecer rotinas para acompanhamento dos crditos a receber e recebidos dos 
contratos de permiss百o de uso de rea piiblica visando proceder a concilia9ao cont自bil 
tempestiva dos saldos. 

An'lise do Controle Interno 

Em consulta ao sistema SIGGO, a Equipe de Auditoria constatou a permanencia 
de crditos de natureza n甘o tributria a conta de outorga de reas pblicas, ainda nao realizados, 
no montante de R$ 222.927.37 (Conta Contbil no i 90118 - Cr6ditos a Receber Decorrentes de 
uessao ae Area), reiativamenie ao exercicio exammaco, razao por que mantemos a 
impropriedade consignada no presente subitem. 

Recomenda恒o 

a) regularizar, se j自  no o fez, o saldo remanescente apontado no presente 
subitem; 

。，ハハ，，。  一' ．’。讐,nte: proceder permanentemente戸  concilia9o da Conta Contbil 
H 1YU11Oーしrecuios a xceCeoer uecoにentes ueしessao ae Area ruDilca; e 

c) incluir em suas rotinas administrativas o encaminhamento mensal de 
comunicaao circunstanciada 良  Fiscaliza 乞o de Atividades Urbanas da sua jurisdi9ao acerca da 
situa9ao individual dos ocupantes permissionrios de rea pdblica, com vistas a contribuir com 
as a6es de fiscaliza9ao da Administra9ao P丘bica no a mbito da RA-XVI. 

3.2 - INFORMA叫O: SALDO A REGULARIZAR A CONTA DE 
DEVEDORES FOR CREDITOS E REVERSOES - DECISAO TCDF n。  475/2014 

Fato 

Informamos que em consulta atualizada ao Balancete de Encerramento da 
Unidade referente ao exercicio de 2013, a Equipe de Auditoria verificou que permanecia 

Subsecretaria de Controle Interno - SUECI 
Ed. Mexo do Palcio do Buriti, 14。  Andar, Pra9a do Buriti, CEP 70075-900 ・  Brasllia-DF 

Fone(s) (61) 2108-3301 - Fax (61) 2108-3302 



Folha: 
Proc.: 040.000.885/2013 
RubS 	Mat. 11 	 

毒  CONTROLADORIA-OERAL 

7 de II 

pendente de regulariza 含o o montante de R$ 12.275,43' conta de Devedores por Crditos e 
Revers6es a Regularizar (Conta Contbil no i 12191800), em atendimento 合  Decisao no 
475/2014/TCDF, exarada nos autos do Processo n。  1 057/20041TCDF, objeto de Tomada de 
Contas Especial instaurada pela Regi言o Administrativa do Lago Sul, em cumprimento s 
Decis6es n 5835/2003/TCDF en 1.393/2004ITCDF. 

Justificativa do gestor 

1. Em maio de 2011, encaminhamos o Oficio n 322/2011-GAB/RA XVIa 
Presidente do Tribunal de Coatas do DE, cpia anexa, solicitando o encaminhamento 
dos Processos 146.000.035/2001, 146.000.036/2001 e 146.000.685/2004, apensados 
ao Processo n 1.057/2004 - TCDF, para proceder ' nova cobrana dos crditos e, 
ante a ausencia de manifesta 且o dos devedores, procedera inscri叫o dos mesmos em 
Dvida Ativa. 

2. Recebemos o Oficio n 169)2011 - 3。  ICE, de 17/08/2011, respondendo que, 
ainda restam providencias a serem tomadas pelo TCDF e por isso n且o poderiam 
atender a solicita 且o de encamlinhamlento dos processos a esta Administra o 
Region吐  

3. Em outubro de 2013, encaminhamos o Oficio n 150/2013 - DAG-RA XVI 
Coordena 各o de Orienta o, Controle e An自lise Contbil da Administra o Direta ノ  
SUCON / SEE, c6pia anexa, questionando quanto a inscri9百o dos devedores em 
Divida Ativa, enquanto nEo concluldos os trabalhos da Tomada de Contas - TCDF e 
solicitando orienta6es quanto aos procedimentos a serem tomados para a 
regulariza叫o cont自bil. At' o momento n'o recebemos resposta. 

4. Em maro de 2014, esta Gerncia consultou a GERARJSUCON/SEF, no intuito 
de proceder a baixa cont白bil dos devedores considerados regulares por haverem 
quitado o dbito, conforme teor da Decisきo 475)2014 - TCDF. A GERAR efetuou a 
transferncia dos devedores considerados quites para a conta 113410205, conforme 
documenta o anexa. 

An貞lise do Controle Interno 

Em consulta ao sistema SIGGO, a Equipe de Auditoria constatou a permanencia 
da inscri9ao do CPF n 692.732.001-68 a conta de recebimento de crditos por Tomada de 
Contas Especial (Conta Cont'bil n 113811500), considerado quite com a Fazenda P丘blica nos 
termos da Decis乞o n 475/2OI4ITCDF, desta forma, recomendamos o consignado abaixo. 

Recomenda戸o 

Providenciar a baixa do registro contbil da inscri叫o no CPF n692.732.001-68. 
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3.3 - SALDO A CONTA DE RESPONSAVEIS POR DANOS EM 
APURACAO 

Ainda em anlise ao Balancete Contbil da RA-XVI, a Equipe de Auditoria 
constatou que a conta contdbil 112290500 - Respons自veis Por Danos em Apuraao, apresentava 
ao fmal do exercicio saldo devedor no montante de R$ 493,66, situaao que permanecia nao- 
regularizada at a emissao do presente Relat6rio, conforme consulta atualizada ao sistema 
51000. 

Registramos que em resposta a Solicita o de Auditoria n。  07/2013, emitida ainda 
durante os trabalhos de campo, a Unidade encaminhou a esta Controladoria o Oficio n。14/2013- 
DAGIRA-XVI, de 29/01/2013, no qual informa haver solicitado a Subsecretaria de 
Contabilidade, da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), a baixa contbil do saldo referido no 
presente subitem com alegado fu」ndamento no "Princpio da Economicidade". 

Causas 

Nこo regulariza9乞o do saldo cont'bil referido no presente subitem, em face de 
alegada consulta pendente de decisao junto a Subsecretaria de Contabilidade, da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

Consequencias 

Permanencia do saldo devedor na Conta Cont'bil no i 12290500 - Respons自veis 
Por Danos Em Apura9ao. 

Justificativa do Gestor 

Solicitamos 自  GECORJDIREC os Processos nos 146.000.333/2002 e 146.000.181/2007 
e apensamos ao 040.000.818/2009, por tratarem do mesmo assunto e, em abril de 2011, 
enviamos ' Diretoria Geral de Contabilidnde - DJREC/STC solicitando a baixa das 
respectivas NL's: 2004NL00455 e 2008NL00327, face aos valores considerados 
irris6rios e o principio da economicidade, conforme recomendado no TAA n 
017/2011. Conforme Relatrio de Histrico das Tramita6es do SICOP, o Processo 
040.000.818/2009, ao qual encontram-se apensados os Processos ns 146.000.333/2002 
e 146.000.181/2007, encontra-se na CGDFIGERAC/DIIIEC, desde 18/05/2011, cm 
an'lise, aguardando deciso a respeito valor UPDF, visando a baixa do fato 
contibil. 
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Anlise do Controle Interno 

Em face da permanencia do saldo cont自bil consignado no presente subitem, 
mantemos a impropriedade referida pela Equipe em nosso Relat6rio Preliminar de Auditoria 
no 1812004/CONT-STC. 

Recomenda戸o 

Acompanhar as providencias adotadas junto a Subsecretaria de Contabilidade da 
Secretaria de Estado da Fazenda para a baixa contbil do saldo devedor referido no presente 
subitem. 

3.4 - SALDO A REGULARIZAR A CONTA DE OBRAS EM 
ANDAMENTO 

Fato 

Constatamos que a Conta Contbil n 142119100 - Obras em Andamento, 
apresentava ao final do exercicio analisado saldo devedor a regularizar no montante de 
R$ 3.136,88, situaao que se mantinha atd a emiss各o do presente Relatrio, conforme consulta 
atualizada ao sistema SIGGO. 

Causas 

Ina9きo administrativa visando a emissao de documenta9石o essencial 
incorpora9言o patrimonial (Carta de Habite-se referente a Pr6prio da Unidade). 

Consequencias 

Permanencia de saldo n言o regularizado 合  Conta Contbil n 142119100 - Obras 
em Andamento. 

Justificativa do Gestor 

Esta Unidade ir solicitar informaoes detalhadas a NOVACAP e, flce a 
impossibilidade de emiss且o da documenta 含o necessria a incorporaao do bem 
patrimonial (Carta de Habite-se), solicitar ao rgAo Central de Patrimdnio a 
transfer8ncia do saldo a conta transitria "Im6veis a Regularizar" (c6digo 90) do Ativo 
Imobilizado, conforme recomenda 且o dessa Controladoria Geral - Relatrio Preliminar 
de Auditoria n018/2014 - DTRAG-IJCONAG/CNT-STC 
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An貞lise do Controle Interno 

Apesar da Unidade manifestar-se sobre as providencias adotadas para 
atendimento das recomenda96es, permanece a recomenda9言o para que nos prximos exames 
sejam confirmados as providencias tomadas. 

Recom en d a戸  o 

a) regularizar, se j' no o fez, o saldo cont自bil consignado neste subitem, 
providenciando o recebimento definitivo do objeto da NL no 401/2010 (NE n 309/20 1 1), 
referente a incorpora9芭o por transferencia patrimonial (extra oramentria) de abrigos de txi no 
合mbito da RA-XVI; e 

b) em face da impossibilidade de emissao da documentac盲o necess'riaa 
incorpora9ao patrimonial, avaliar junto ao Orgao Central de 1-'atnm6nio do (ioverno do Distrito 
Federal a transferencia do saldo consignado no presente subitem a conta transitria "Im6veis a 
Regularizar", do Ativo Imobilizado. 

3.5 - SALDO A CONTA DE IMOVEIS A REGULARIZAR 

Fato 

A anlise do grupo de contas do Ativo Imobilizado revelou ainda que a Conta 
Contbil n 142119000 - Imveis a Regularizar, apresentava ao final do exercicio examinado 
saldo devedor no valor de R$ 19.880,36, montante que permanecia pendente de regulariza9ao no 
momento da emissao do presente Relat6rio, conforme consulta atualizada ao sistema SIGGO. 

Registramos que em respostaa Solicita 言o de Auditoria n。  07/2013, a Unidade 
encaminhou a esta Controladoria o Oficio nol4/2013-DAG/RA-XVI, de 29/01/2013, no qual 
justifica a permanncia do saldo apontado no presente subitem em raz五o da ausencia de Carta de 
Habite-se relativa ao imvel localizado no SHIS, QI 11, rea Especial I (TEl n。  2368/97), 
requisito essencial a incorpora9ao patrimonial, nos termos do Decreto n。  16.109/1994. 

Causas 

Ina 言o administrativa visando a emiss言o de Carta de Habite-se, requisito essencial 
aincorporaao patrimonial. 
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Consequencias Consequencias 

Impossibilidade de baixa do saldo cont自bil consignado no presente subitem, em 
face da ausencia de documenta 含o legal. 

Impossibilidade de baixa do saldo contábil consignado no presente subitem, em 
face da ausência de documentação legal. 

Justificativa do Gestor Justificativa do Gestor 

De acordo com o levantamento realizado juntoa Diretoria de Anlise, Aprova 且o de 
Projetos e Licenciamento - Memorando n。  135/2014, cpia anexa, encontra-se em 
tramita'o o processo para regulariza9o e emiss且o do Alvar de Constru叫o e posterior 
Carta de Habite-se do galpo/dep6sito desta Administra叫o Regional do Lago Sul. 

De acordo com o levantamento realizado junto Diretoria de Anttlise, Aprovação de 
Projetos e Licenciamento - Memorando n° 135/2014, c6pia anexa, encontra-se em 
tramitaçao o processo para regularização e emissão do Alvará de Construção e posterior 
Carta de Habite-se do galpão/dep6sito desta Administração RegMnal do Lago Sul. 

An'lise do Controle Interno Análise do Controle Interno 

Em face do compromisso da Unidade em regularizar o saldo cont自bil referido no 
presente subitem, mantemos a impropriedade constante no nosso Relatrio preliminar. 

Em face do comproraisso da Unidade em regularizar o saldo contabil referido no 
presente subitem, mantemos a impropriedade constante no nosso Relat6rio preliminar. 

Recomenda恒o Recomendacâo 

Regularizar, se j' n谷o o fez, o saldo cont'bil consignado no presente subitem. Regularizar, se já não o fez, o saldo contabil consignado no presente subitem. 

呼  ’二  

Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: Em face dos exames realizados, foram constatadas as seguintes falhas: 

SLIBITEM  

GESTÃO CONTABIL 3.1, 
3.5 

3.2, 3.3, 3.4 e 
Falhas Médias 

Braslia, 16 de mar9o de 2015. Brasilia, 16 de março de 2015. 
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