
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 
Nº 47/2016-DIRIN/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
PROCESSO: 040.001.463/2014 
 

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 Extraordinária da Administração 
Regional do Riacho Fundo. 
 
A ação de controle decorre consoante a Ordem 
de Serviço n.º 215/2015-SUBCI/CGDF, de 
11/09/2015.  
 

VALOR AUDITADO 
  
A amostra selecionada para o exame do 
Processo de Contas da Administração Regional 
do Riacho Fundo perfaz: 
 
Total: R$ 348.926,48 
 
PREJUÍZO APURADO 
  
Total: R$15.844,25 
 
 
UNIDADE AUDITADA 
 
Administração Regional do Riacho Fundo. 
. 
 
UNIDADE EXECUTORA 
 
Subcontroladoria de Controle Interno – 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
 
 
ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 
 
À Secretaria de Estado de Gestão de Território e 
Habitação, 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. 

    

GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO    DO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERAL    

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

Subcontroladoria de Controle Interno 

    

    

AUDIAUDIAUDIAUDITORIA EM TOMADA DE CONTASTORIA EM TOMADA DE CONTASTORIA EM TOMADA DE CONTASTORIA EM TOMADA DE CONTAS    
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDORIACHO FUNDORIACHO FUNDORIACHO FUNDO    ––––    RARARARA    XVIIXVIIXVIIXVII        

EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013EXERCÍCIO 2013    
 
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 
Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Riacho Fundo, no 
período de 11/09/2015 a 25/09/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 
orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013. 
 
 Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 
Mediante as falhas médias 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7e graves 1.1, 1.2, 1.3 e 2.6, contidas no Relatório de 
Auditoria nº 47/2016 – DIRIN/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 
Auditoria de REGULARIDADE COM RESSALVAS. 
 
As principais constatações foram as seguintes: 
 
- falhas no cálculo da ODIR - Outorga Onerosa do Direito e Construir;  
- ausência de projetos complementares no licenciamento de obras;  
-prejuízo por falta de recolhimento de valores a receber dos permissionários em feira no Riacho Fundo;  
- fracionamento do quantitativo de aquisição de material de consumo e fornecimento de serviços para 
realização de despesas por dispensa de licitação;  
- fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza;  
- ausência de memória de cálculo que justificasse a aplicação e o quantitativo dos materiais de construção 
adquiridos;  
- ausência de planejamento para aquisições de suprimentos;  
- ausência de controle sobre os quantitativos autorizados no sistema de registro de preços;   
- presença de bens móveis danificados e ociosos na carga patrimonial da Administração Regional do 
Riacho Fundo;  
- ausência de incorporação de obras executadas pela Administração Regional do Riacho Fundo.   
 
Como consequências das constatações da auditoria foram identificados os seguintes pontos: 
 
- prejuízo ao erário em face de falhas no cálculo da Outorga Onerosas do Direito de Construir - ODIR. 
- licenciamento irregular de obra; 
- prejuízo aos cofres públicos pelo não recolhimento e controle dos preços públicos devidos pelos feirantes 
permissionários; 
- deficiência na reposição do estoque no almoxarifado da Unidade;  
- falta de materiais de expediente e de premiações;  
- impossibilidade de realização de eventos de médio e grande porte pela Administração Regional, os quais 
necessitariam de planejamento bem elaborado, encaminhamento de processo de acordo com o cronograma 
anual e procedimentos licitatórios realizados pela SULIC/SUPLAN; 
- diminuição da competividade entre os proponentes;  
- redução da economicidade; 
- risco de má aplicação dos recursos públicos devido à impossibilidade de conferência dos gastos, mediante 
vistoria in loco, devido a não identificação dos locais onde foram empregados os materiais de construção 
adquiridos pela Administração Regional do Riacho Fundo; 
- deficiência na reposição do estoque no almoxarifado da Unidade;  
- falta de materiais necessários aos serviços de manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Região 
Administrativa do Riacho Fundo; 
- emissão de Notas de Empenho em desacordo com o autorizado pela Subsecretaria de Licitação e 
Compras; 
- ausência de controle dos bens móveis por parte do Núcleo de Patrimônio da Administração Regional do 
Riacho Fundo; e 
- intempestividade na incorporação de bens imóveis e os demonstrativos contábeis da unidade não refletem 
a real situação de seus bens, direitos e deveres. 
 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional, no seguinte 
sentido: 
 
- notificar o interessado e providenciar a cobrança do restante do valor devido relativo à ODIR, no 
montante de R$ 10.301,57, conforme o disposto no Decreto nº 32.143, de 30/08/2010; 
- observar estritamente a juntada de projetos complementares no prazo previsto na legislação de regência já 
referida no presente subitem; e 
- proceder ao levantamento de casos assemelhados e, quando for o caso, proceder à devida anulação do ato 
de concessão do Alvará de Construção nas hipóteses previstas no Decreto n° 25.856/2008, garantido o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos art. 2º, art. 27 e art. 50, III da Lei nº 9.784/1999, 
recepcionada no Distrito Federal pela Lei nº 2.834/2001; 
- instaurar sindicância, nos termos do art. 214 da Lei nº. 840/2011, para apurar a responsabilidade pelo 
descumprimento à legislação supracitada neste subitem a qual ocasionou um prejuízo estimado de  
R$ 5.542,68; 
- notificar os permissionários a comprovar o pagamento devido, caso negativo adotar procedimentos para a 
recuperação dos valores e cumprimento do disposto no art. 18 do Decreto nº 33.807/2012; 
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- planejar e responder corretamente aos Planos de Suprimentos a serem elaborados pela SULIC/SUPLAN;  
- capacitar os servidores responsáveis por compras e aquisições da unidade;  
- designar servidores capacitados para ocuparem cargos relativos ao controle de suprimentos da Unidade;  
- instaurar processo de sindicância visando verificar a responsabilidade administrativa pelo fracionamento de objeto, em desacordo com norma 
legal, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/11 e, caso configurado prejuízo ao erário, adotar providências junto à Subsecretaria de 
Tomada de Contas Especial da CGDF para instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução  
nº 102/1998 – TCDF;  
- planejar continuamente e de forma mais eficaz o processo de licitação. Antes de elaborar o projeto básico, verificar as necessidades da população e 
os recursos disponíveis para supri-las, a fim de melhor caracterizar o objeto, de modo que a licitação contemple uma gama maior de serviços ou 
obras semelhantes, evitando assim várias licitações com o mesmo objeto, ou objetos correlatos, em um mesmo exercício financeiro; 
 - elaborar planejamento anual das obras a serem executadas de forma a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza e que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente, em cumprimento ao Princípio da Anualidade;  
- nos casos em que couber a aplicação do § 1º, do art. 23, da Lei nº 8.666/93, os atos deverão estar devidamente motivados e demonstradas as 
vantagens econômicas para a Administração Regional e que o desmembramento em lotes ampliaria a competitividade do certame; 
- providenciar a capacitação dos servidores por meio de cursos no que concerne à elaboração de projeto básico e termo de referência; bem como 
evitar o quanto possível à rotatividade de servidores;  
- elaborar controles que possibilitem a localização e a conferência da aplicação de materiais de construção utilizados nos serviços de manutenção de 
próprios executados pela Administração Regional; 
- efetuar planejamento das compras anuais de suprimentos pela Administração Regional do Riacho Fundo;  
- efetuar a conciliação contínua dos quantitativos autorizados no Sistema de Registro de Preços;  
- elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Núcleo de Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens 
móveis) ocorridas, para que sejam efetivadas, no devido tempo, as entradas, transferências ou baixas patrimoniais; 
- elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Núcleo de Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens 
imóveis) ocorridas, para que sejam efetivadas, no devido tempo, as incorporações, alterações ou baixas patrimoniais ocorridas a cada exercício. 
 
 
 
 
 


