
 

PROCESSO 040.001.078/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 81/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

 

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 Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 73/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 4.444.689,33 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

do Park Way perfaz: 

 

Total: R$ 940.874,46 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Park Way. 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado das Cidades do DF, 

supervisora da Unidade auditada, 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. 

 

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

 

 

TOMADA DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Falta de pagamento de taxas e de informações essenciais sobre os permissionários; 
b) irregularidades na execução contratual. Omissão dos gestores; 

c) falhas constantes do relatório de Bens Móveis nº 68/2015 e Bens Imóveis nº 055/2015; 

d) saldos pendentes de regularização constantes do Relatório Contábil Anual; 

 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

- Orientar o Setor responsável que promova ao controle tempestivo dos cadastros individuais dos 
permissionários e dos pagamentos das taxas provenientes das ocupações de áreas públicas da 

Administração Regional; 

- Notificar, se ainda não o fez, os ocupantes atuais, permissionários de quiosques e boxes da feira 

inadimplentes para que promovam a imediata regularização dos débitos alertando-os sobre aplicação das 

sanções do art. 16 da Lei 4.257; 

- Promover o controle de pagamento do preço público devido pelos permissionários e o tempestivo registro 
da conta no SIGGo (Conta 113811300 – Créditos a receber decorrentes de cessão de áreas públicas), 

referente ao recebimento dos valores arrecadados; 

- Aperfeiçoar em conjunto com os órgãos envolvidos os controles relativos à arrecadação das taxas de 
ocupação de áreas públicas; 

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

Permissionários); 
- Instaurar TCE caso sejam detectados débitos prescritos, em face da ausência de controle dos 

recolhimentos das taxas de ocupação de áreas públicas dos permissionários da Administração Regional; 

- Instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa em face da 
ausência de acompanhamento tempestivo do contrato e omissão dos gestores que ensejou a sua não 

conclusão, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23/12/11 e, caso seja identificado 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 102/98-TCDF; 

- Que a Comissão Especial de execução de obras das calçadas, designada pela Ordem de Serviço nº 25, se 

ainda não o fez, convocar a empresa contratada para concluir as obras e/ou executar a garantia. Caso não 
tenha êxito, a Unidade deverá instaurar o devido processo contra a mesma, com vista a aplicação das 

penalidades contratuais previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 26.851/2006, bem 

como instaurar Processo Administrativo de Fornecedores; 
- Proceder à correção da numeração dos autos, nos termos do item 3 PROCESSOS (subitem 3.4.1 – 

Numeração de folha do processo) da Instrução Normativa nº 02, de 28.05.14 que aprovou o Manual de 

Gestão de Documentos Administrativos do Governo do Distrito Federal, publicada no DODF nº 109, de 
30.05.14; 

- Providenciar, em caso de não atendimento até o momento, o encaminhamento e consequente 

regularização junto à Diretoria Geral de Patrimônio, dos documentos solicitados pela Coordenação Geral 
de Patrimônio; 

- Acompanhar a conclusão dos processos em Tomadas de Contas Especial, procedendo aos registros 

devidos; 
- Efetivar o registro, conciliação e acompanhamento tempestivo dos créditos a receber e recebidos dos 

contratos de permissão de uso de área pública, conta contábil nº 1122192500 – Permissionários a receber; 

- Direcionar os esforços para solucionar as pendências apontada no Relatório Contábil Anual, relativo ao 
exercício de 2014, em especial regularizar as contas contábeis que apresentam saldos, caso ainda não tenha 

regularizado. 
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