
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 76/2016 – 

DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 413.000.112/2013 

 

 

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 04/2014 – 

CONT/STC. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 1.440.338.809,29 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do IPREV: 

 

Total: R$ 368.527,28. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 6.470,31.  

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Instituto de Previdência dos Servidores do 

Distrito Federal - IPREV 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do DF, 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: 2013 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV 
 

 

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

 
a) Programas de Trabalho não executados; 

b) Ausência de quadro efetivo de servidores no IPREV/DF; 

c) Pendências nos pagamentos de restos a pagar processados; 
d) Autorização e publicação de deslocamento em data posterior à realização do evento; 

e) Falhas na instrução processual; 

f) Dificuldade de acesso à sede do IPREV/DF pelos segurados; 
g) Morosidade para aprovação do regimento interno do IPREV/DF; 

h) Morosidade na criação da taxa de administração; 
i) Descumprimento de lei e de recomendações da Controladoria em relação à formação do quadro de 

pessoal efetivo do IPREV/DF; 

j) Intempestividade no envio de contracheques e demonstrativos para aposentados e pensionistas; 
k) Ausência de deliberação e exercício das competências específicas do Conselho Fiscal; 

l) Morosidade na recomposição do Conselho Fiscal; 

m) Divergências entre a previsão na Lei Complementar nº 769/2008 e os Regimentos Internos; 
n) Alteração da estrutura organizacional da Autarquia por ato administrativo; 

o) Ressarcimento intempestivo de diárias; 

p) Realização de despesas em desacordo com a legislação vigente; 
q) Contribuições previdenciárias dos militares e policiais civis do Distrito Federal custeando 

aposentadorias e pensões dos servidores do GDF; 

r) Registros de servidores constantes no sistema SIGRH e no Sistema de Óbito do INSS; 
s) Necessidade de melhoramento no sistema SIPREV, implantado na autarquia; 

t) Autorização de emissão de passagens aéreas em data anterior à liberação para viagem; 

u) Pagamento de jetons sem a comprovação da participação de conselheiro em reunião; 
v) Ausência de atualização monetária de valores a recuperar; 

w) Contabilização das contribuições da SES/DF e SEE/DF juntamente com os demais órgãos da 

Administração Direta; 
x) Desvalorização na carteira de investimento do IPREV/DF, superior a cento e sessenta milhões de reais; 

y) Ausência de controle e de provisionamento das ações judiciais em andamento contra o IPREV/DF; 

z) Inexistência de integração dos sistemas informatizados de gestão previdenciária local com o SRPPS do 
Ministério da Previdência.               

 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 
 

• Instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas; 

• Fazer gestão junto aos demais órgãos do Governo do Distrito Federal, para que os programas de trabalhos 
aprovados na LOA sejam executados, de forma a atender as necessidades inerentes às suas atividades fins, 

cujas competências estão definidas na Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008; 

• Providenciar urgentemente a comunicação da redução de receita ao Governo do Distrito Federal, aos 
Secretários de Administração e Fazenda, visando a composição do quadro de pessoal do setor de 

compensação previdenciária do IPREV/DF.  

• Adotar medidas para que os processos de aposentadorias e pensões retidos nos órgãos de origem sejam 
encaminhados ao IPREV/DF com a maior brevidade possível; 

• Providenciar a correção das informações que impedem a realização dos pagamentos dos valores inscritos 

em Restos a Pagar Processados, bem como realizar os pagamentos aos seus respectivos credores; 
• Planejar com antecedência as viagens a serem realizadas a fim de obter a devida autorização 

tempestivamente; 

• Observar o disposto no Decreto 33.788/12, que trata dos procedimentos para locação de imóveis por 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, caso fique comprovada a inviabilidade da 

mudança do IPREV/DF para imóvel público; 

•Aprimorar controles e capacitar o pessoal envolvido nos procedimentos licitatórios e/ou contratações; 
• Providenciar urgentemente as alterações sugeridas no Parecer nº 264/2011 da PGDF, fls. 50 a 69 do 

processo nº 413.000.060/2010 e encaminhar aos órgãos competentes; 

• Tramitar em caráter de urgência o Processo nº 410.001.050/2009 e fazer gestão junto aos demais órgãos 
do GDF, visando a realização do concurso público para compor o quadro efetivo da Autarquia, conforme 

determina o § 3º, do art. 109, da Lei Complementar nº 769/2008. 

• Cumprir as competências específicas do Conselho Fiscal; 
• Realizar consulta junto à Assessoria Jurídica bem como à PGDF sobre a regularidade do procedimento 

adotado; 
• Acompanhar as deliberações e tratativas dos órgãos responsáveis sobre o uso dos recursos do Fundo 

Constitucional do DF pelo GDF, visando estar em condições de assumir essas responsabilidades caso 

ocorram decisões desfavoráveis às finanças distritais. 
• Solicitar à SEAP/DF treinamento do Sistema SIGRH para servidores da Autarquia com o objetivo de 

obter informações tempestivas do sistema SISOB, evitando assim pagamentos indevidos de pensões e 

benefícios; 
• Dotar a diretoria de investimento da Autarquia com funcionários do quadro permanente do GDF e que 

tenham e/ou adquiram conhecimentos para administrar a carteira de investimento do IPREV/DF. 

Setembro/2016  


