
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 23/2017 – 

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 70/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 15.178.637,05. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

de Brasília perfaz: 

 

Total: R$ 4.786.675,74. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Brasília. 

 

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 DE  BRASÍLIA 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Relatórios do executor de contrato ausentes ou incompletos; 
b) Ausência de controle sobre relação de permissionários; 

c) Intempestividade na nomeação do executor/falta de documentação comprobatória da destinação dos 

materiais; 
d) Despesas não pagas/Reconhecimento de dividas; 

e) Dificuldades na finalização de Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e Tomada de 

Contas Especiais; 
f) Falhas de controle patrimonial. 

 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Capacitar os executores de contrato, para o cumprimento das responsabilidades exigidas pelos normativos 
citados que dispõe acerca das obrigações dessa função; 

• 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 inequívoca a efetiva prestação dos serviços; 

• Proceder à inscrição dos débitos dos permissionários, visando o controle dos pagamentos, encaminhando 

em até 60 dias relatório circunstanciado à AGEFIS e à Secretaria das Cidades visando a regularização da 
situação, sob pena de instauração de processo correcional; 

• Quando da solicitação de aquisição de materiais e serviços, detalhar claramente a que se destinam bem 

como providenciar a comprovação da efetividade da despesa realizada, por meio do competente relatório 
do executor da contratação; 

• Nos casos de contratos, nos quais seja estabelecida a designação de executor, providenciar a nomeação 

antes do inicio dos serviços/entrega de materiais; 
• Providenciar suplementação orçamentária suficiente para cobrir despesas contratuais dentro do exercício, 

de forma a evitar a realização de despesas sem o respectivo lastro orçamentário/financeiro; 

• Providenciar o reconhecimento da dívida, caso ainda não tenha sido providenciado, atentando para o 
atendimento do disposto no Decreto nº 37.120 de 16/02/2016; 

• Capacitar os servidores responsáveis pelo andamento dos processos apuratórios, visando dar celeridade 

ao andamento e conclusão dos processos citados; 
• Instituir comissão de servidores para que em um prazo de até 60 dias faça o levantamento das situações 

pendentes, reunindo informações de forma a proceder à regularização das ocorrências citadas, sob pena de 

responsabilização. 
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