
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 28/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 040.001.116/2015 

 

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 – 

CONT/STC. 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE 

 

Total: R$ 8.714.360,04 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas da Administração Regional 

do Lago Norte. 

 

Total: R$ 3.564.015,16 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Prejuízo: R$159.168,78 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Administração Regional do Paranoá. 

 

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 DO PARANOÁ 
 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Falhas na emissão de nota de empenho; 

b) Pagamento indevido de diárias e itens nos eventos realizados pela Administração Regional do Paranoá 
c) Ausência de documentos exigidos na carta convite para o pagamento da primeira nota fiscal; 

d) Deficiência na comprovação de realização de despesa referente a obras de reforma e manutenção de 

prédios; 
e) Ausência de recolhimento de ISS; 

f) Uso de quantidade superior à adesão à Ata de Registro de Preços n. 23/2013; 

g) Falha na elaboração do projeto básico para os eventos juninos da Administração Regional do Paranoá; 
h) Falhas no planejamento e execução do evento Praça do Lazer Edição Paranoá Fest Copa 2014; 

i) Falhas na análise da Assessoria Técnica da Região Administrativa do Paranoá; 

j) Falhas na fiscalização do Contrato n. 14/2013; 
k) Duração de evento superior ao especificado em Projeto Básico, sem termo aditivo; 

l) Ausência de segregação de funções; 

m) Morosidade para entrega definitiva das obras de reforma e manutenção de prédios sob a 
responsabilidade da Administração; 

n) Nomeação de executor desconforme com o Decreto 32.598/2010; 

o) Ausência de relatório de acompanhamento e fiscalização na execução do contrato; 
p) Falha na elaboração do relatório do executor do contrato; 

q) Atesto da nota fiscal por pessoa não designada como executor; 

r) Falhas apontadas em Relatórios de Bens - exercício 2014; 
s) Irregularidades nos controles de permissionários; 

t) Falhas no acompanhamento de saldos registrados em contas contábeis; 

u) Ausência de cumprimento das recomendações do Relatório Preliminar n. 17/2015 DIRAGI/ 
CONAG/SUBCI/CGDF. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

• Instituir modelo de check-list visando estabelecer procedimentos e controles internos para a emissão das 

Notas de Empenho, conforme o disposto no art. 47 do Decreto nº 32.598/2010; 

• Apurar responsabilidades pelo pagamento de quantidade de diárias superior ao número de dias dos 
eventos e de itens não elencados no projeto básico, aplicando o disposto na Lei Complementar nº 

840/2010; 

• Instaurar Tomada de Contas Especial para apuração do prejuízo causado ao Erário, bem como apuração 

do fato e identificação dos responsáveis pelo dano; 

• Tendo em vista que as obras de reformas ainda não foram recebidas, instituir Comissão de Recebimento 
para aferir a regularidade da entrega do objeto contratado, exigindo do executor a emissão do relatório de 

acompanhamento, do relatório fotográfico, a individualização por local de obra dos relatórios de medição, 

conforme disposto no inciso II do art. 41 do Decreto n.º 32.598/2010 em 15 de dezembro de 2010; 
• Delimitar no projeto básico todos os itens a serem utilizados, com seus respectivos quantitativos, por 

evento, antes da Adesão à Ata de Registro de Preço; 

• Realizar diligências por meio da Comissão de Recebimento do Contrato de forma a aferir se os dois 
abrigos identificados foram efetivamente executados, caso contrário, instruir procedimento apuratório; 

• Observar o Princípio da Segregação de Funções em todos os contratos da Administração Regional do 

Paranoá atribuindo a servidores diferentes as fases de planejamento, execução e controle dos processos; 
• Determinar aos setores encarregados pela liquidação da despesa de somente processá-la mediante a 

juntada de documentos que comprovem a precisa e inequívoca efetiva prestação dos serviços; 

• Tendo em vista que as obras de reformas ainda não foram recebidas, exigir do executor a emissão do 
relatório de acompanhamento, do relatório fotográfico, a individualização por local de obra dos relatórios 

de medição, conforme disposto no inciso II do art. 41 do Decreto n.º 32.598/2010 em 15 de dezembro de 

2010; 
• Exigir a correção de todos os relatórios de acompanhamento que apresentam falhas e posteriormente 

orientar os executores sobre a necessidade da emissão do Relatório de Acompanhamento, conforme 

disposto no inciso II do art. 41 do Decreto n.º 32.598/2010 em 15 de dezembro de 2010; 
• Designar comissão para apurar as divergências entre os valores previstos no projeto básico e os faturados 

e, em caso de comprovação da não prestação dos serviços, instaurar procedimento correcional e de Tomada 

de Contas Especial; 
• Instituir em até 30 dias Comissão responsável  em proceder ao cumprimento das recomendações 

apontadas nos relatórios emitidos fl. 285 e 287 pela Coordenação Geral de Patrimônio/SUCON/SEF; 

• Promover gestões junto a SEGETH quanto à criação de programa informatizado (Cadastro Único de 
Permissionários) que permita obter controle efetivo de permissionários; 

• Promover rotinas de acompanhamento e regularização mensais dos saldos contábeis. 
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