
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Nº 91/2016-DIGOV/COAPG/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO: 040.001.083/2015 
 

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 da Administração Regional da 

Candangolândia. 

 

A ação de controle decorre consoante a Ordem 

de Serviço n.º 242/2015-SUBCI/CGDF. 
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

da Candangolândia perfaz: 

 

Total: R$ 716.785,92 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional da Candangolândia 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Cidades do Distrito 

Federal, 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 

 

 

AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA –

EXERCÍCIO 2014 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

                

a) Considerações sobre o controle de permissionários e plano de ocupação de área pública. 
b) Fracionamento de licitação de objetos de mesma natureza. 

c) Modificação do modelo padrão de carta-convite constante do Anexo I do Decreto nº 28.360 de 

17/10/2007. 
d) Falhas apontadas no controle de bens móveis pela Administração Regional da Candangolândia. 

e) Falhas apontadas no controle de bens imóveis pela Administração Regional da Candangolândia. 

f) Ausência de controle das contas contábeis apresentadas no relatório contábil anual - exercício 
de 2014. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

 Instituir Comissão de Servidores para que em um prazo de 60 dias conclua o levantamento e 
apuração dos valores recolhidos e a recolher dos permissionários, promovendo a devida contabilização e 

respectiva cobrança daqueles valores não pagos. 

 Instituir grupo de trabalho para que, em parceria com a SEGETH e Secretaria das Cidades, 
conclua a elaboração do Plano de Ocupação de Área Pública por Trailers e Quiosques, bem como dê início 

ao processo de licenciamento das ocupações. 

 Instaurar procedimento apuratório visando verificar a responsabilidade administrativa pelo 

fracionamento de objeto, em desacordo com norma legal, nos termos da Lei Complementar nº 840, de 
23/12/11; 

 Planejar continuamente e de forma mais eficaz o processo de licitação. Antes de elaborar o 

projeto básico, verificar as necessidades da população e os recursos disponíveis para supri-las, a fim de 
melhor caracterizar o objeto, de modo que a licitação contemple uma gama maior de serviços ou obras 

semelhantes, evitando assim várias licitações com o mesmo objeto, ou objetos correlatos, em um mesmo 

exercício financeiro; 

 Elaborar planejamento anual das obras a serem executadas de forma a evitar o fracionamento de 

despesas de mesma natureza e que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, em cumprimento 
ao Princípio da Anualidade; 

 Nos casos em que couber a aplicação do § 1º, do art. 23, da Lei nº 8.666/93, os atos deverão 

estar devidamente motivados e demonstrada as vantagens econômicas para a Administração Regional e que 

o desmembramento em lotes ampliaria a competitividade do certame; 

 Atentar para que tanto os Termos Definitivos e Provisórios relativos à entrega de obras sejam 
assinados pelas partes, nos moldes descritos nas alíneas “a” e “b”, do inciso I, do art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

 Solicitar parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto à elaboração de 
novos termos e/ou modificação de Minutas de Editais e de Contratos padronizados, para a realização de 

contratação de serviços que exijam parecer jurídico favorável (Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8.666/93);  

 Promover treinamento, em licitações e contratos, dos servidores da Unidade com vistas à 
melhoria contínua da gestão. 

 Elaborar procedimentos internos (sugere-se uma rotina no mínimo semestral) que visem o 
encaminhamento, ao Núcleo de Material e Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens móveis) 

ocorridas, para que sejam efetivadas, no devido tempo, as entradas, transferências ou baixas patrimoniais; 

 Informar à DIGEPAT do resultado das apurações conduzidas pela Comissão Especial para 
Levantamento de Patrimônio Anual, conforme OS nº 19 de 29 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 

215 de 10/11/2015. 

 Elaborar procedimentos internos que visem o encaminhamento, ao Núcleo de Material e 

Patrimônio, de todas as alterações patrimoniais (bens imóveis) ocorridas, para que sejam efetivadas, no 
devido tempo, as incorporações, alterações ou baixas patrimoniais ocorridas a cada exercício;  

 Adotar com a maior brevidade possível as medidas recomendadas pela Gerência de 
Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobiliário/COPAT, constantes no Relatório – Bens Imóveis 

nº 020/2015 (fls. 171 a 173), encaminhando àquela Gerência o resultado das apurações conduzidas pela 

Comissão para Regularização e Incorporação de Bens Imóveis, códigos 90 e 91, instituída pela OS nº 20 de 
17 de novembro de 2015. 

 Instituir rotina de controle e conciliação mensal dos saldos das contas contábeis da Unidade; 

 Aguardar o resultado dos trabalhos conduzidos para o levantamento dos permissionários de 
Bancas de Revistas e Jornais e Feiras, administrando o controle de pagamentos dos preços públicos 

devidos, nos termos do art. 36 do Decreto nº 22.167/01 e das Leis nº 4.534/11 e 324/92 e art. 17 da Lei 
4748/12,  art. 17 do Decreto 33.807/12; 

 Após a realização de todo o levantamento e apuração dos valores recolhidos e a recolher, caso 
fique configurado prejuízo ao erário, a Unidade deverá instaurar sindicância, nos termos do art. 214 da Lei 

nº. 840/2011, para apurar a responsabilidade pelo descumprimento à legislação supracitada, bem como 

adotar procedimento com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial, conforme previsto na 

Resolução nº 102, de 15/07/1998, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. 

Novembro/2016 


