
 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

N 08/2016 - DIRIN/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

Processo nº 197.000.259/2015  
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela então Secretaria de Estado de  

Transparência e Controle – STC, atual 

Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 

de Contas Anual da Agência Reguladora de 

Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal, nos termos da determinação do então 

Controlador-Geral, atual Subsecretário de 

Controle Interno, conforme Ordem de Serviço nº 

220/2015, de 22/09/2015, em atendimento ao 

Regimento Interno do TCDF. 

 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Adasa perfaz o valor de: 
 

Total: R$  6.737.563,61 

 
 

PREJUÍZO APURADO 

  

Sem prejuízo a apurar caso sejam atendidas as 

recomendações de auditoria. 

 
 

UNIDADE AUDITADA 

 

Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado do Meio Ambiente para 

conhecimento, manifestação e adoção das 

providências pertinentes, com vistas ao Tribunal 

de Contas do Distrito Federal – TCDF.  

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
Subcontroladoria de Controle Interno 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – AGÊNCIA REGULADORA 

DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO  DO 

DISTRITO FEDERAL –ADASA - EXERCÍCIO 2014 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico 

do Distrito Federal - Adasa, no período de 22/09/2015 a 26/10/2015, objetivando auditoria de 

conformidade para instrução do processo de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2014. 
 

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

Mediante as falhas médias encontradas nos subitens 2.1 e 2.2  emitimos o Certificado de 

.......................Contas. 

 

a) As principais constatações foram as seguintes: 

 Falhas em contrato de prestação de serviços de 

vigilância, 

 Ausência de estudos técnicos de viabilidade para 

decisão entre locação ou aquisição de bens. 

 

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

Possibilidade de prejuízo aos empregados da contratada pela não entrega de uniformes e benefícios 

previstos nos contrato e prejuízo ao erário pelo pagamento de itens da planilha de custo não cumpridos; 

 

Não observância e acompanhamento das obrigações da empresa contratada prevista na Cláusula Nona do 
Contrato nº 28/2013; 

Descumprimento da Instrução Normativa nº 01/2011 do TCDF que determina a obrigatoriedade de elaboração 

do estudo técnico de viabilidade para avaliar qual decisão é mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

c) Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações aos Gestores da Adasa, no seguinte 

sentido: 
 

Providenciar a entrega dos uniformes e a inclusão nos autos dos comprovantes de entrega de vale 

transporte e alimentação; 
 

Apresentar a relação das armas e os respectivos certificados; 

 
Efetuar a glosa do valor correspondente ao plano de saúde dos empregados que não fizeram adesão ao 

benefício; 

 

Orientar formalmente os servidores da Agência quanto à necessidade de elaborar o estudo de viabilidade 

quando existir a possibilidade de adquirir ou locar os bens; 
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