
 

RELATÓRIO DEAUDITORIA 

Nº 05/2015-DIRFI/CONAE/SUBCI/CGDF 

 

 
 

 

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 do 

Processo de Contas da Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN 

perfaz: 

 

 

Total: R$ 27.470.046,25 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: Não se Aplica. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

- CODEPLAN 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal - CODEPLAN para conhecimento e 

adoção das providências pertinentes. 

À Secretaria de Estado de Planejamento para 

conhecimento e manifestação, com vistas ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – COMPANHIA DE 

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - 

CODEPLAN – EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, no 

período de 20/10/2014 a 02/12/2014, objetivando auditoria de conformidade para a instrução do processo 

de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013.  

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

Mediante a falha média no subitem 3.2 e a falha grave do subitem 2.1 contidas no Relatório de Auditoria nº 

05/2015 – DIRFI/ CONAE/ SUBCI/ CGDF, o Comitê de Certificação emitiu o Certificado de Auditoria de 

REGULARIDADE COM RESSALVA. 

 

As principais constatações foram as seguintes: 
 

a) Saldos contábeis pendentes de regularização; 

b) Estrutura organizacional e administrativa inadequada aos atuais objetivos institucionais; 
 

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

- Demonstrações Financeiras distorcidas não representando a realidade patrimonial da Companhia; 

- Baixa capacidade da Companhia em atender de forma plena aos seus atuais objetivos institucionais: 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à CODEPLAN, no seguinte sentido: 

 
- Adotar medidas administrativas com apoio da Assessoria Jurídica da Companhia no sentido de agilizar a 

regularização dos saldos das contas contábeis em questão, cuja pendência foi objeto de cobrança por 

ocasião dos trabalhos de auditoria relativos à Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de 
Despesas/2012; 

 

- Fazer gestão continuada junto aos dirigentes dos competentes Órgãos do Governo do Distrito Federal, em 
especial da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, à qual a Companhia é vinculada, 

objetivando o saneamento das questões estruturais apontadas, com adoção de medidas que possibilitem a 

construção de um modelo organizacional adequado às suas atividades fins. 
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