
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 32/17 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO 040.001.079/2015 

 

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 Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 72/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 8.730.813,55 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

do Recanto das Emas perfaz: 

 

Total: R$ 880.438,83 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional de Águas Claras. 

 

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 AGUAS CLARAS 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Realização de despesa sem cobertura contratual. 

b) Apropriação mês a mês da despesa realizada indevidamente. 
c) Não atendimento de todos os requisitos necessários para a locação de imóvel. 

d) Ausência de formalização de prorrogação de prazo de execução de obra. 

e) Morosidade no recebimento definitivo de obra. 
f) Deficiência elencadas no laudo da AGEFIS não sanadas ou sanadas a destempo. 

g) Relatório do executor do contrato com informações incompletas. 

h) Falhas apontadas em relatórios de bens. 
i) Irregularidades nos controles de permissionários. 

j) Falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis. 
 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Instaurar procedimento correcional com vistas à apuração de responsabilidades pela realização de despesa 
sem cobertura contratual; 

• Planejar as ações da Unidade, alertando aos setores responsáveis quando da proximidade de término de 

contrato de realizar gestões no sentido de verificar a possibilidade de sua prorrogação ou celebração de 
novo acordo por meio de regular procedimento licitatório, a fim de evitar o pagamento de despesa sem 

cobertura contratual por meio reconhecimento de dívida.• 

• Acompanhar e controlar os pagamentos da Unidade, a fim de imprimir tempestividade e integridade no 
registro dos atos e fatos ocorridos, reconhecendo as transações e os eventos nos períodos a que se referem, 

com registros no momento d da ocorrência do seu fato gerador, em cumprimento ao princípio contábil da 

competência. 
• Adotar os parâmetros descritos no Decreto nº 33.788/2012 quando da instrução processual para as futuras 

locações de imóveis; 

• Adotar práticas de gestão e mecanismos de controle (check-list) com vistas a evitar a instrução processual 
deficiente. 

• Instituir controles internos a fim de identificar as necessidades de prorrogação de contratos, buscando 

formalizar todas as prorrogações de prazos de execução de serviços contratados a fim de evitar realização 
de despesa sem contrato vigente, caso o prazo de execução e o de vigência contratual sejam diferentes. 

• Instituir controles internos de forma a monitorar os prazos de execução e de vigência dos contratos da 

Unidade, garantindo o fiel cumprimento dos ajustes; e 
• Reiterar junto comissão de recebimento definitivo o cumprimento dos prazos para recebimento das obras 

a fim de não perder o prazo de garantia dos serviços executados. 
•Providenciar nova vistoria por meio da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a fim de que reste 

comprovado de que todas as deficiências apontadas no Laudo de Vistoria n.º 3/2014 foram sanadas; 

•Alertar à empresa locadora a seguir os prazos estipulados em contrato para realização de reformas para 
adequação do imóvel às exigências do Decreto n.º 33.788/2012, mediante Notificação devidamente 

formalizada nos autos. 

• Orientar os executores do contrato que estabeleçam adequadamente o período de apuração referente ao 
pagamento a ser realizado, a fim de evitar potenciais prejuízos decorrentes do pagamento indevido de 

despesas não efetivamente realizadas. 

• Constituir em até 30 dias Comissão de servidores  responsável por proceder ao cumprimento das 
recomendações e à imediata regularização das situações apontadas nos relatórios emitidos às fls. 193 e 195 

pela Coordenação Geral de Patrimônio/SUCON/SEF. 

• Designar Comissão responsável em promover, levantamento dos permissionários, visando ao controle 
tempestivo dos pagamentos das taxas provenientes da ocupação de áreas públicas da RA-X e respectivo 

lançamento na conta contábil 112192500-Permissionários a Receber, quanto ao recebimento de valores 

arrecadados; 
•Promover gestões junto a SEGETH quanto à criação de programa informatizado (Cadastro Único de 

Permissionários) que permita obter controle efetivo de permissionários;  

•Aperfeiçoar em conjunto com os órgãos envolvidos os controles relativos às taxas de ocupação de área 
pública. 

• Promover mensalmente a conciliação e acompanhamento dos saldos contábeis; 

• Providenciar em até 30 dias a regularização dos saldos das contas pendentes. 
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