
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 106/2016 

– DIGOV/COAPG/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 163/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 10.137.519,32. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

do Plano Piloto: 

 

Total: R$ 3.007.097,07. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional I – Plano Piloto. 

 

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: 2015 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Pesquisa de mercado com imóveis não similares ao imóvel locado;  

b) Ausência de documento que comprove a cessão de espaço para a AGEFIS; 

c) Não cumprimento do disposto no Parecer 003/2015 – PRCON/PGDF; 
d) Falha na análise da assessoria técnica; 

e) Falhas apontadas em Relatórios de Bens - Exercício 2015; 

g) Irregularidades nos controles de permissionários; 
h) Acompanhamento e fiscalização da formalização e execução dos contratos “Lista Contratos” 

desatualizados. 
 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

• Realizar pesquisa de preço com imóveis com metragem conforme a necessidade do órgão e conforme 

especificidades semelhantes ao imóvel locado; 
• Proceder à abertura de procedimento apuratório sobre a responsabilidade ceder espaço para a AGEFIS de 

forma irregular, caso não tenha sido instaurado; 

•Solicitar as adequações arquitetônica não atendidas no laudo de vistoria da AGEFIS; 
• Determinar à Assessoria Técnica que analise os processos referentes à locação de imóvel com base em 

toda a legislação vigente à época, com análise de todos os documentos essenciais à locação; 

• Instituir Instrução de Serviço destinada ao setor responsável pelos lançamentos contábeis para que 
promova o a conciliação e acompanhamento tempestivos dos saldos contábeis; 

• Determinar a criação de grupo de trabalho para que institua em um prazo de até 60 dias medidas 

concretas visando à regularização das situações apontadas nos Relatório de Bens Móveis n° 22/2016 e  
Relatório de Bens Imóveis nº 22/2016 emitidos pela Coordenação Geral de Patrimônio/SUCON/SEF. 

• Aperfeiçoar em conjunto com os órgãos envolvidos os controles relativos às taxas de ocupação de áreas 

públicas; 
• Manter no SIAC/SIGGO somente os contratos com prazo de vigência não expirado, a fim de manter a 

regularização dos saldos registrados. 
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