
 

RELATÓRIO DE TOMADA DE CONTAS 

ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO Nº 

20/2016-DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de relatório de auditoria de 

conformidade com a finalidade de examinar a 

Tomada de Contas Anual da unidade acima 

referenciada, conforme Ordem de Serviço nº 

189-SUBCI/CGDF. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame dos 

processos de 2013 da ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO totalizou: 

 

R$ 7.112.695,51. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 180.755,55. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de São Sebastião 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Gestão do Território e 

Habitação, supervisora da Unidade auditada 

para conhecimento e manifestação, com vistas 

ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - 

TCDF. 

 

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

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL  

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO 

EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Administração Regional de São Sebastião no período de 

10/08/2015 a 20/08/2015 com o objetivo de avaliar o Processo de Tomada de Contas Anual da 
Administração Regional de São Sebastião no exercício de 2013. 

 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 

 

Mediante as falhas médias nº 3.1, 3.4 e 4.1 e as falhas graves nº 2.1, 3.2 e 3.3 contidas no Relatório de 

Auditoria nº 20/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE das contas. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 

1 – ÁREA PÚBLICA - FALHAS NOS CONTROLES E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS; 

2 – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO; 
3 – AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE PREÇO COM OS PRATICADOS NO MERCADO NA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL; 

4 – INEXECUÇÃO DE OBJETO CONTRATADO; 
5 – SERVIÇO EXECUTADO COM MATERIAL INFERIOR AO ESPECIFICADO NA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA; 

6 – SALDOS CONTÁBEIS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO; 
 

 

Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 

 

- Renúncia de receita, com prejuízo aos cofres públicos e ocupação indevida de área pública; 

- Deficiência no levantamento e na quantificação dos materiais e serviços necessários à realização da obra 
e má aplicação de recursos públicos, com possível prejuízo ao erário; 

- Prejuízo ao erário estimado em R$ 32.793,73; 

- Prejuízo ao erário estimado em R$ 147.961,82; 
- Permanência indevida de saldo em conta transitória à conta de depósitos de cauções em espécie. 

 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional de São 

Sebastião: 

 
- Realizar gestões junto à AGEFIS, comunicando as irregularidades verificadas no controle de 

permissionários, visando cumprir o que prescreve o §1º do art. 21, combinado com art. 26, III, do Decreto 
nº 35.309/2014, adotar medidas necessárias para a regularização das ocupações de áreas públicas e 

implementar medidas visando agilizar a cobrança dos débitos existentes. 

- Instaurar procedimento apuratório para averiguar a responsabilidade pela aquisição sem justificativa de 
execução de aterro, estimar o valor e possíveis responsáveis pela contratação, para fins de ressarcimento ao 

erário, conforme Resolução nº 102/1998, do TCDF; e 

- Atentar-se ao planejamento nas próximas aquisições de material e serviços, de modo que haja projeto 
básico, memória de cálculo e justificativa para aplicação dos referidos materiais/serviços, dentre outras 

informações que justifiquem o dispêndio de recursos públicos, bem como seja anexados relatórios 

circunstanciados pelo executor contendo registros fotográficos e notas de serviço emitidas quando da 
aplicação de tais materiais, durante a realização do serviço; 

- Atentar-se, durante o planejamento de contratações de obras e serviços de engenharia, para que haja 

pesquisa de preço e consulta à tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – SINAPI de forma a balizar o procedimento licitatório e justificar os montantes despendidos com o 

serviço/obra contratados; 

- Realizar gestões junto à empresa contratada e caso não haja pendência quanto ao recebimento definitivo 
dos serviços, promover a devolução da caução e a baixa do saldo contábil da referida conta. 
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