
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 48/2017 – 

DIGOV/COIPG/COGEI/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 Prestação 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 81/2016 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 146.714.268,08. 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Prestação de Contas da 

CODEPLAN S.A. perfaz: 

 

Total: R$ 3.253.636,42. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi constatado prejuízo no exercício de 

2015. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Distrito Federal - 

SEPLAG, supervisora 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 

 

 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2015 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPLAN 

 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 

a) Baixa liquidez em relação às obrigações da Companhia; 

b) Liquidez Corrente superestimada; 
c) Prejuízo no exercício; 

d) Contigências Passivas: não contabilização de provisões no exercício; 

e) Ausência de detalhamento de metodologia de risco para provisões; 
f) Ausência de nota explicativa relativamente à baixa contábil de saldo com fornecedores a receber; 

g) Ausência de nota explicativa relativamente ao pagamento antecipado de despesas. 

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 
• Diversificar suas fontes de receitas; 
• Consignar em nota explicativa própria a alteração dos critérios de classificação dos passivos de curto e 

longo prazo; 

• Aprimorar os controles relativos às documentações das prestações de serviços executados pela 
Companhia, bem como realizar tempestivamente as cobranças de recebíveis, a fim de evitar prejuízos à 

Companhia pela ausência de entrada de recursos financeiros que impactam nos seus resultados; 

• Estabelecer gestões junto a Subsecretaria de Contabilidade, da Secretaria de Estado de Fazenda, visando 
o registro de eventuais contingenciamentos;  

• Consignar em nota explicativa própria às demonstrações financeiras a não realização de 

contingenciamentos passivos no exercício; 
• Estabelecer parâmetros de avaliação de riscos de acordo com as recomendações constantes da Resolução 

nº 1.180/2009-CFC;  

• Consignar em nota explicativa própria às demonstrações financeiras os parâmetros adotados na avaliação 
de riscos de contingenciamentos passivos; 

• Consignar em nota explicativa própria decisões administrativas relevantes à apuração do resultado do 

exercício, incluindo as razões de justificativa relativamente à não adoção de medidas judiciais, visando à 
recuperação de créditos a receber; 

• Consignar em nota explicativa própria a ativação de despesas antecipadas, contextualizando-as no 

exercício a que se referem. 
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