
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 52/2016-

DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF 

 

 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, em atendimento ao Regimento 

Interno do TCDF 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

Do total empenhado (R$10.119.844,27) R$ 

4.279.342,09 se referem a despesas com pessoal. 

A amostra selecionada para o exame das contas 

de 2013 da Administração Regional do Paranoá 

– RA VII perfaz: 

 

Total: R$ 3.621.968,93  

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: 1.858.831,99 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Paranoá – RA VII 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Gestão do Território e 

Habitação do Distrito Federal para 

conhecimento e manifestação, com vistas ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 

 

 

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

 
AUDITORIA EM TOMADA DE CONTAS 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII -EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Administração Regional do Paranoá – RA VII, no 
período de 16/04/2015 a 15/05/2015, objetivando verificar, por amostragem, a conformidade das gestões 

orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da Unidade no período de 01/01/2013 a 

31/12/2013. 
 

Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados, conclui-se o seguinte: 

 
Mediante a falha média 4.1 e as falhas graves 2.1, 2.2, 2,3, 2.4, 2,7 e 2.9, contidas no Relatório de 

Auditoria nº 52/2016 – DIRAD/CONAG/SUBCI/CGDF, o Comitê de Certificação emitiu Certificado de 

Auditoria de IRREGULARIDADE. 
 

As principais constatações foram as seguintes: 

 
a) pagamento de indenização de transporte rubrica 1281 concomitante com registro de utilização de veículo 

da RA VII 

b) ausência de notoriedade perante público e mídia, direcionamento de contração artística 
c) aquisição de bens sem estudo técnico que comprove a necessidade e burla ao princípio constitucional de 

licitação 

d) quantitativos de serviços superestimados para a fabricação e montagem das paradas de ônibus 
e) início de execução da adesão a ata de registro de preço com irregularidade declarada pelo tribunal de 

contas do Distrito Federal-TCDF 
f) atesto de despesa destituída de validade jurídica 

g) ausência de registro, conciliação e acompanhamento dos créditos a receber e recebidos dos contratos de 

permissão de uso de área pública. 
 

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

 
a) Pagamento indevido com descumprimento dos requisitos legais para percepção de indenização de 

transporte prevista no Decreto 13.477/1991; 

b) Direcionamento da contratação, prejuízo ao erário; 
c) Descumprimento do Art. 6º da Lei nº 8.666/93 e Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e também o 

previsto no Parecer nº 1.191/2009-PROCAD/PGDF; 

d) Serviços realizados em menor tempo, com menos funcionários podendo resultar em prejuízo e 
pagamento a maior para o cumprimento do objeto proposto; 

e) Inicio de execução e pagamento de 72 abrigos no mês em que foi declarada a irregularidade da Ata de 

Registro de Preços e execução de mais 80 abrigos em 2013 e 152 em 2014 já sabendo dos vícios da Ata 
aderida, além de pagamentos levando-se em conta valores unitários sem observar a economia de escala;  

f) Desobediência às normas pertinentes, em especial o Decreto nº 32.598/2010;  

g) Falta de registro dos créditos a receber e recebidos. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Administração Regional do Paranoá, no 

seguinte sentido: 
 

a) Cruzar as informações referentes a utilização de veículos a serviço da RA VIII com as informações do 

mapa de indenização de transporte de cada servidor beneficiário da rubrica 1281, manter controle diário e 
efetivo de todos os veículos próprios/alugados e providenciar a devolução dos valores recebidos 

irregularmente. 

b) instaurar processo correcional dos ordenadores de despesa e procedimento preliminar para apurar o 
ressarcimento do prejuízo de R$ 88.000,00 e a regularização da situação nos termos no art. 20 da IN 

05/2012-STC, observando os termos da Resolução 102/1998-TCDF.  

c) anexar ao processo estudos que comprovem a viabilidade da demanda por 303 paradas de ônibus, 
verificar cada item do projeto básico comparando-os com os do SINAP-SPCI e a necessidade e 

mensuração de cada item e justifique o tipo de concreto, quantificar o impacto no preço para cada item 

reavaliado, instaurar (com base na Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011) processo disciplinar para 
apurar a responsabilidade pelas irregularidades verificadas na contratação e, no que couber, enviar as 

informações à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios (Lei Complementar nº 75/93 Art.6 inciso VII-b e à Policia Civil do Distrito 
Federal visando à instauração de inquérito criminal e apuração da responsabilização penal. 

d) instaurar procedimento preliminar objetivando o ressarcimento do prejuízo de R$ R$1.770.831,99 e a 

regularização da situação como determina o art. 20 da IN Nº 05/2012-STC, nos termos da Resolução 
102/1998-TCDF, instaurar (com base na Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011) processo disciplinar 

para apurar a responsabilidade pelas irregularidades verificadas na contratação e observar em contratos 

futuros a real necessidade de tempo e mão de obra de modo a evitar a majoração de custos para a 
Administração. 

e) enviar, no que couber, as informações à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social 

do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Lei Complementar nº 75/93 Art.6 inciso VII-b, à 
Policia Civil do Distrito Federal visando à instauração de inquérito criminal e apuração da 

responsabilização penal; e observar em contratos futuros, dessa natureza, as possíveis reduções de custos 

em decorrência do ganho de escala propiciado nas contratações; 
f) atentar para as normas pertinentes referentes a fiscalização e a nomeação dos executores dos contratos, 

sobretudo o Decreto nº 32.598/2010, Art.41, parágrafo 10, instaurar processo correcional para apurar a 

responsabilidade dos ordenadores de despesas que permitiu o direcionamento da nomeação do servidor 
para execução de contratos cujos valores estavam acima do legalmente permitido; 

g) capacitar os servidores e registrar os créditos a receber e recebidos. 
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