
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA  

Nº 03/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.402/2013 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata dos exames realizados sobre a avaliação 

da conformidade dos procedimentos e do 

deferimento de vantagens e a forma de calcular 

qualquer parcela integrante da remuneração dos 

servidores do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, 

referente ao exercício de 2013, nos termos da 

determinação do Senhor Controlador-Geral, 

conforme Ordem de Serviço nº 125/2013-

CONT/STC, alterada/prorrogada pela Ordem de 

Serviço nº 06/2014-CONT/STC.  
 

VALOR AUDITADO 

 

Referente a competência Set/2013 

 

Total: R$ 10.734.146,66 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não quantificado 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Departamento de Estradas de Rodagem do 

Distrito Federal – DER/DF. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, para conhecimento e adoção das 

providências que julgarem pertinentes. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA DER/DF – exercício 2013 (AUDITORIA 

DE PESSOAL) 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, 

referente ao exercício de 2013, objetivando verificar os aspectos de conformidade dos procedimentos, identificando as 

causas das anormalidades e examinando a capacidade de gestão da área de pessoal.  

 

O DER/DF necessita aprimorar procedimentos na área de deferimento de vantagens e na forma de calcular as parcelas 

integrante da remuneração dos servidores, pois foram identificadas as seguintes constatações: 

 

As principais constatações foram as seguintes: 

 
- Pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS em desconformidade com as normas de regência. 

- Servidores com acumulação ilícita de cargos. 

- Pagamento Indevido de Auxílio-Creche. 

- Servidores que acumulam ilicitamente o recebimento do benefício auxílio-saúde. 

- Pagamento de Auxílio Alimentação sem abatimento de dias referentes às exceções previstas no art. 112, inciso V, da Lei 

Complementar nº 840/2011. 

- Falhas nos Controles Internos de Cadastramento e de Exclusão de Vantagens na Folha de Pagamento. 

- Irregularidade na devolução do adiantamento de remuneração de férias. 

- Servidores com participação em gerência ou administração de empresa. 

- Irregularidade no pagamento de Abono de Permanência aos servidores do DER/DF. 

- Falhas nos procedimentos de concessão de Gratificação de Titulação – GTIT e Adicional de Qualificação. 

- Falhas nos procedimentos de verificação dos requisitos de elegibilidade – Ficha Limpa. 

- Falta de informação sobre o recadastramento junto ao IPREV conforme o Decreto nº 32.746/2011. 

- Irregularidades nas Cessões de servidores do DER/DF a outro órgão ou entidade dos Poderes do Distrito Federal, da 

União, dos Estados ou dos Municípios. 

- Servidores afastados com falhas no registro e na motivação do respetivo ato administrativo. 

- Falhas nos pagamentos da Gratificação JETON. 

- Irregularidade no pagamento do Adicional de Insalubridade. 

- Pagamento indevido de parcela do vencimento do cargo comissionado. 

- Falhas na concessão de Auxílio-Transporte. 

- Servidores atuando desviados de função. 

- Servidor em gozo irregular de férias. 

 
Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à SES/DF, no seguinte sentido: 

 
- Concluir os processos de reposição ao erário das verbas recebidas indevidamente. 

- Atualizar os tempos de serviços averbados para fins de ATS, segundo as respectivas certidões, a fim de correlacionar os 

dias lançados no SIGRH com os dias efetivamente averbados com esse intuito, atentando para o item 3 da Resolução nº 

124-2000-TCDF. 

- Aprimorar formulários de modo a coibir a omissão ou imprecisão de informações sobre acumulação de cargos ou 

empregos públicos. 

- Comunicar aos servidores que percebem o Auxílio-Creche sobre o disposto no inciso III do art. 7º do Decreto nº 

16.409/1995 que trata da impossibilidade de recebimento dessa parcela por parte de servidor que tenha dependente 

assistido em creche ou pré-escola pública ou mantidos pelo poder público. 

- Regularizar o pagamento em duplicidade do benefício auxílio-saúde a todos os servidores identificados neste Relatório, 

estendendo a análise para outros que também recebam essa parcela em duplicidade. 

- Estabelecer rotina de dedução dos dias de afastamento por licença por motivo de doença em pessoa da família, nos 

pagamentos de auxílio alimentação. 

- Criar programa anual de capacitação de servidores envolvidos com as atividades da folha de pagamento. 

- Realizar a gestão necessária para suprir o número insuficiente de servidores responsáveis pelas atividades relacionadas à 

sua folha de pagamento. 

- Acompanhar os processos administrativos instaurados para a realização do acerto financeiro dos valores não devolvidos 

a título de adiantamento de remuneração de férias por parte dos servidores acima identificados, e, em continuidade, 

providenciar a devida restituição das quantias, estendendo referido procedimento aos casos similares. 

- Apurar a regularidade do exercício de comércio praticado pelo servidor do DER/DF, com a intenção de verificar se os 

casos identificados encontram-se compreendidos nas exceções permitidas em lei. 

- Revisar todas as concessões de Abono de Permanência efetuadas nos últimos cinco anos. 

- Acostar à pasta funcional o processo administrativo relativo à concessão de títulos e qualificação, bem como promover a 

tempestiva atualização dos assentamentos funcionais dos servidores do DER-DF.  

- Incluir cópia das publicações no DODF relativas às concessões de títulos em todos os processos. 

- Estabelecer procedimentos periódicos de conferência e manutenção das pastas funcionais dos documentos de titulação, 

bem como suas respectivas publicações no DODF. 

- Aplicar maior celeridade na instrução e análise dos processos e atos de nomeação e designação de servidores a cargos 

comissionados, tal qual descreve o Decreto nº 33.564/2012 alterado pelos Decretos n. 36.238/2015 e 36.291/2015. 

- Envidar esforços junto ao IPREV-DF, e encaminhar resultado do recadastramento previdenciário promovido pelo 

IPREV-DF, tal qual se requereu no item 3 da Solicitação de Auditoria nº 01/2013-DIRPA/CONAP/CONT/STC. 

- Atualizar no SIGRH as informações cadastrais, relativas às lotações e motivo de desligamento dos servidores listados 

nos Ofícios encaminhados ao IPREV-DF, para que conste o real motivo de desligamento do servidor no que se refere à 

ausência de recadastramento junto ao Censo Previdenciário. 

- Quando da publicação de cessão de servidor, ou de sua prorrogação, atentar para atualização do fundamento legal, 

observando que o Decreto nº 36.283, de 19/01/2015 revogou o Decreto n° 22.994 de 29/5/2002.  

- Atualizar os assentos funcionais dos servidores cedidos, bem como promover a atualização de suas respectivas lotações 

no SIGRH. 

- Providenciar a publicação das informações requeridas no art. 12 da Lei 4.585/2011. 

- Solicitar dos usuários do auxílio-transporte, para a manutenção do benefício pago em pecúnia, que apresentem segunda 

via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, excetuando as linhas que comprovadamente não 

emitem bilhetes, conforme Decisão TCDF nº 5.087/2010. 

- Apurar as responsabilidades relativas ao desvio de função detectado, conforme inciso X do artigo 190 da Lei 

Complementar nº 840/2011. 

- Adotar medidas para fazer cumprir a legislação no tocante a evitar o desvio de função. 

Abr/2015  


