
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL 

Nº 03/2015-DIRAG II/CONAG/SUBCI-

CGDF 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de Auditoria Especial realizada pela 

CGDF, tendo por objetivo verificar a concessão 

de alvarás de Construção e Cartas de Habite-se, 

em cumprimento ao Decreto nº 34.802/2013. 

 

A ação de controle decorre consoante as Ordens 

de Serviço n.º 178/2013, de 07/11/2013; nº 

24/2014, de 07/23/2014, 144/2014, de 

28/07/2014 e nº 14/2015, de 30/03/2015. 

  
 

VALOR AUDITADO 

  

17 processos de aprovação de projetos 

urbanísticos, dos quais em apena três constavam 

valores a recolher no valor de R$ 251.050,78, 

referente à Outorga Onerosa do Direito de 

Construir-ODIR.  

 

Total: R$ 251.050,78 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 87.724,26 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Sobradinho. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 

Habitação-SEGETH para conhecimento e 

providências de sua alçada, com vistas ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA ESPECIAL – RA SOBRADINHO – 

PROJETOS DE ARQUITETURA, CONCESSÃO DE 

ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE NO 

PERÍODO DE 2010 A 2014  
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional de Sobradinho, no período 

de 06/02/2015 a 16/03/2015, objetivando analisar por amostragem os processos administrativos destinados 

à aprovação de projetos de arquitetura, à concessão de Alvarás de Construção e de Cartas de Habite-se 
autuados, em tramitação e emitidos no período sob análise. Em decorrência dos exames realizados e dos 

fatos constatados, conclui-se o seguinte: 
 

Não há integração entre os órgãos do Complexo Administrativo do DF na aprovação e licenciamento de novos 

empreendimentos, constatou-se divergência de valores unitários a recolher por outorga e ausência de pagamento integral 

da ODIR, expedição irregular de alvará de construção e carta de habite-se, ausência de anuência de concessionários 

públicos na emissão de Carta de Habite-se,na construção de empreendimento sem o respectivo alvará de construção e 

ausência ou preenchimento inadequado de guias de fiscalização de obras da AGEFIS na emissão de cartas de habite-se. 

Além disso, verificou-se a possibilidade de conduta ilícita disciplinar a ser apurada por meio de procedimento apuratório.  

Por fim, as irregularidades e ilegalidades culminaram em prejuízos aos cofres públicos na ordem de R$ 87.724,26. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

 

a) Ausência de integração entre os órgãos do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal na 
aprovação e licenciamento de novos empreendimentos; 

b) Divergências em valores unitários de cálculo de ODIR e consequente ausência de pagamento integral da 

outorga devida; 
c) Pagamento a menor da outorga devida; 

d) Expedição irregular de alvará de construção de natureza comercial em lote destinado à construção de 

igreja; 

e) Construção de empreendimento sem o respectivo alvará de construção – invasão de área pública; 

f) Ausência de anuência de concessionários públicos na emissão de carta de habite-se; 

g) Ausência de guias de fiscalização da AGEFIS na emissão de cartas de habite-se; 
         
 

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

- Inconsistência qualitativa/quantitativa da informação pública, no contexto da emissão de alvarás e cartas 
de habite-se;  

- Ausência de controles gerenciais, em especial relativamente ao atendimento dos requisitos necessários e 

acessórios relativos à emissão de alvarás de construção e de cartas de habite-se; 
 - Ocorrência de viés qualitativo/quantitativo, nas análises efetuadas por servidores da Administração 

Regional e dos demais órgãos integrantes do processo de concessão de Alvarás de Construção e emissão de 

Cartas de Habite-se; 
- Licenciamento irregular de obra; 

- Manutenção de alvará irregular na execução do empreendimento 

- Construção do empreendimento de forma irregular com invasão de área pública. 
- Possível nulidade e irregularidades das Cartas de Habite-se; 

 

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

 

-Reavaliar os controles dos procedimentos relativos à emissão de Alvarás de Construção e Cartas de 
Habite-se, incluindo-se a realização de estudos de viabilidade de implantação de um sistema informatizado 

e integrado com as demais Unidades Administrativas atuantes do processo; e 

-Proporcionar contínua capacitação de servidores para atuação nos setores responsáveis pela análise de 

processos destinados a emissão de Alvarás de Construção e de Cartas de Habite-se; 

- Providenciar o recolhimento de R$ 87.724,26, referente ao somatório da ODIR dos Processos nº 

134.000.460/1992; 134.000.092/1994 e 134.001.176/1994 e, caso haja valores prescritos, instaurar TCE 
para apurar as responsabilidades e atualização dos valores; 

- Doravante, adotar o coeficiente de aproveitamento previsto nas NGBs; 

-Identificar os empreendimentos sujeitos à incidência de ODIR em sua área de jurisdição que tenham sido 
licenciados e cujos pagamentos não tenham sido quitados, promovendo a competente cobrança por via 

administrativa, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa;  

- Proceder à anulação do Alvará de Construção emitido sem amparo na legislação de regência, garantindo 
o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

- Instaurar procedimento administrativo apuratório nos termos do art. 211 da Lei Complementar nº 840, de 

23/12/11, visando verificar a responsabilização funcional em face das irregularidades apontadas;  
- Encaminhar comunicação à AGEFIS para que técnicos daquela autarquia vistoriem as obras, e adotem as 

sansões previstas no Decreto nº 19.915/1998; 

- Abster-se, doravante, de emitir Carta de Habite-se sem a devida prova de anuência de concessionários 
públicos prevista na legislação de regência referida no presente subitem. 

-Abster-se de emitir Carta de Habite-se sem a apresentação da documentação prevista na legislação. 

 

Julho/2015  


