
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 73/2016-

DIRAD/CONAG/SUBCI-CGDF 

 
 

PROCESSO Nº 040.001.246/2014 
 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 
 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, em atendimento ao Regimento 

Interno do TCDF 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame das contas 

de 2013 da Administração Regional do Gama  

perfaz: 

 

Total: R$  1.111.675,59 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: apurado parte R$ 1.290,00. Contudo o 

valor é maior, mas não foi possível quantificar 

conforme restou demonstrado no subitem3.3 do 

Relatório de Auditoria 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Gama do Distrito 

Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria 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 

 

 

AUDITORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA 

EXERCÍCIO 2013 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

 

1 – Controle precário nas concessões de ocupação de área pública; 
2 – Contratação direcionada de artistas;  

3 – Relatório inconsistente para comprovar prestação de serviços; 

4 – itens de obra entregues em quantidade inferior ao contratado; 
5 – Projeto Básico elaborado em desacordo com a legislação; 

6 – Ausência de designação de executor de contrato: 

7 – Ressalvas constantes do Relatório de Bens Móveis e Imóveis; 
8 – Guarda de bens permanentes em local inadequado; 

9 – Falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis; 

10 – Falhas na contabilização de receita a receber por permissão de uso de área pública. 
 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA 

 
- Orientar o setor responsável que promova ao controle tempestivo dos pagamentos das taxas provenientes 

da ocupação de áreas públicas da RA-II;  

- Notificar os ocupantes atuais dos boxes das feiras, permissionários de bancas de jornais e revistas, 
quiosques e trailers inadimplentes para que promovam a imediata regularização dos débitos alertando-os 

sobre aplicação das sanções do art.12 da Lei nº 4.954, de 29/10/12;  

- Aperfeiçoar em conjunto com os órgãos envolvidos os controles relativos à taxa de ocupação de área 
pública;  

- Promover gestões junto a SEGETH quanto à criação de programa informatizado (Cadastro Único de 

Permissionários); 
- Elaborar, doravante, os Projetos Básicos de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei no. 8.666/93; contendo 

orçamento-proposta detalhado por item, na forma do inciso II, § 2º, c/c o § 9º, do art. 7º da Lei de 
Licitações e de acordo com a Decisão n.º 8.155/2009 TCDF; 

- Atentar para o que estabelece os art. 3º, § 1º inciso I, 6º e 25 da Lei nº 8.666/93 e cumprir o Parecer nº 

393/2008-PROCAD/PGDF no que for pertinente, em especial acerca dos requisitos para ocorrência de 
inexigibilidade de licitação, justificando de forma fundamentada as razões de escolha dos artistas e dos 

seus representantes exclusivos no caso de inexigibilidade, por meio de critérios isonômicos e impessoais. 

- Relativamente a esses processos de contratação de eventos exigir dos executores dos contratos relatórios 
completos, tais como: relatório fotográfico contemplando momentos diversos (palco e público presente), 

cartazes, publicações jornalísticas, material de divulgação que permitam uma eficiente comprovação do 

evento realizado conforme preconizam os arts. 41 e 44 do Decreto Distrital  
nº 32.598/2010e o Acordão nº 3.874/2008 do TCU;  

- Proceder à liquidação e pagamento da despesa de shows e eventos somente após a emissão de relatórios 

detalhados dos executores de contrato e diante de suficiente documentação comprobatória. 
- Cobrar dos executores de contrato o cumprimento das responsabilidades exigidas pelos normativos 

citados que dispõe acerca das obrigações dessa função, exigindo fidedignidade e clareza nos registros das 

informações, sob pena de comprometer a validade do documento e de aplicação de multa nos termos da 
Decisão nº 5559/2011 do TCDF nos itens V e VI;  

- Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 

juntada dos relatórios técnicos, bem como daqueles elaborados pelos executores dos contratos devidamente 
fundamentados, evidenciando de forma clara, precisa e a efetiva prestação dos serviços;  

- Instaurar procedimento apuratório, tendo em vista a situação reportada, com o intuito de analisar a 

responsabilidade por recebimento e pagamento de serviços que não foram plenamente executados. 
- Instruir os processos que contém Projetos Básicos de especificações técnicas baseadas nos objetos a 

serem contratados e demais elementos descritivos que não deixem dúvidas quanto aos objetos a serem 

licitados de acordo com o inciso IX, art. 6º da Lei nº 8.666/93; 
- Cumprir a Decisão TCDF nº 5842/2009 quanto à necessidade de caracterizar adequadamente o objeto. 

- Promover gestões no sentido de regularizar as pendências apontadas nos itens/subitens do Relatório de 

Bens Móveis n.º 27/2014 e Relatório de Bens Imóveis nº 17/2014, assim como realizar a incorporação dos 
bens imóveis, de acordo com o previsto no art. 7º, do Decreto n.º 16.109 de 01/12/1994; 

- Providenciar, em caso de não atendimento até o momento, o encaminhamento à Coordenação Geral de 

Patrimônio, da Subsecretaria de Contabilidade/SEF, das providências adotadas para o cumprimento das 
recomendações constantes dos mencionados Relatórios; 

- Verificar a necessidade mudanças de procedimentos e/ou novas ações, tais como: adequação do 

quantitativo de servidores necessários ao setor; treinamento de servidores; elaboração de rotinas de 
trabalho; orientação aos demais setores da Administração quanto à necessidade do cumprimento de regras 

e forma de preenchimento de documentos obrigatórios emitidos e/ou recebidos pelo Núcleo de Material e 

Patrimônio - RA II, e de outros que se fizerem necessários; 
- Atender, tempestivamente as demandas do controle interno e demais Órgãos do GDF. 

 

janeiro/2016  


