
 

PROCESSO N.º 040.000.938/2015 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº     /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$ 10.250.405,13 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

de Brazlândia  perfaz: 

 

Total: R$ 1.799.656,36 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

R$ 8.399,46 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Brazlândia.  

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de 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 DE BRAZLÂNDIA 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a)  ausência de prévia indicação de recursos orçamentários para atender despesas 
b)  descontrole da arrecadação de receitas de permissionários; 

c) condições precárias da Sede e dos bens próprios da Administração; 

d) serviços contratados e pagos sem a devida comprovação da execução pela contratada; 
e) recomendações do relatório de Bens Móveis nº 46/2015 e Bens Imóveis nº 36/2015; 

f) falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis; 

g) ausência de respostas quanto às informações requeridas. 
 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

a) quando da realização de licitação para execução de obras, prestação de serviços e aquisições observar 

fielmente a sequência estabelecida no art. 7º, §2º, III da Lei nº 8.666/93, bem como o art. 47 do Decreto nº 
32.598/2010;  

b) orientar o setor responsável que promova ao controle tempestivo dos pagamentos das taxas provenientes 

da ocupação de áreas públicas da RA-IV; 
c) 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 da Lei; 
d) promover o controle de pagamentos do preço público devido pelos permissionários e o tempestivo 

registro da conta no SIGGo (Conta 113811300 – Permissionários a Receber), referente ao recebimento dos 

valores arrecadados; 
e) aperfeiçoar em conjunto com os órgãos envolvidos os controles relativos às taxas de ocupação de área 

pública; 

f) promover gestões junto a SEGETH quanto á criação de programa informatizado (Cadastro  Único de 
Permissionários); 

g) 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 RA-IV; 
h) proceder à devida utilização dos recursos orçamentários alocados para os Programas de Trabalho, 

especialmente os destinados à manutenção dos bens imóveis pertencentes à Administração; 

i) orientar os executores para que os relatórios elaborados constem de forma detalhada os serviços 

contratados, nos termos do art. 5º, incisos I a IX, da Portaria nº 29/2004, da então Secretaria de Estado de 

Gestão Administrativa e do art. 41, inciso II, do Decreto nº 32.598/2010; 

j) capacitar os servidores para exercerem as atividades de executores de contrato; 
k) instaurar procedimento apuratório, nos termos da Lei nº 840/2011, para apurar a responsabilidade pela 

ausência de comprovação dos serviços contratados, no valor de R$ 8.399,46; 

l) adotar procedimentos preliminares para a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme previsto 
na Resolução nº 102, de 15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e da Instrução 

Normativa nº 04/2016 – CGDF, de 21/12/2016 e da Decisão nº 3.482/2000 do TCDF pelo prejuízo apurado 

de R$ 8.399,46. 
m) que o Setor responsável promova tempestivamente ao cumprimento das atribuições afetas à sua área de 

atuação; 
n) proceder, se ainda não o fez, à imediata regularização das situações apontadas nos Relatórios emitidos 

pela Coordenação Geral de Patrimônio, sob pena de responsabilização; 

o) atualizar tempestivamente os registros no SIAC/SIGGo, de Contratos que permanecem ativos, mesmo 
com o prazo de vigência vencido há longa data, de modo que demonstrem a real situação da Unidade. 

p) proceder tempestivamente à apuração, acompanhamento e conclusão dos procedimentos sindicantes 

abertos na Unidade, nos termos de que dispõe a Lei Complementar nº 840/2011, sob pena de instauração 
de processo correcional e imputação por eventuais prejuízos, no caso de reincidências; 

q) atender tempestivamente as demandas do Órgão de Controle Interno, sob pena de apuração de 

responsabilidade disciplinar e imputação por eventuais prejuízos, no caso de reincidência. 
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