
 

RELATÓRIO DEAUDITORIA 

Nº 04/2015-DIRFI/CONAE/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO: 414.000.130/2014 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela CGDF, em atendimento ao Regimento 

Interno do TCDF.  

 

 
 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do Instituto de Assistência à 

Saúde dos Servidores do Distrito Federal – 

INAS perfaz: 

 

 

Total: 404.313,86 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: Não se Aplica. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores 

do Distrito Federal – INAS 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

O Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Distrito Federal – INAS para 

conhecimento e adoção das providências 

pertinentes. 

À Secretaria de Estado de Gestão 

Administrativa e Desburocratização para 

conhecimento e manifestação, com vistas ao 

Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

AUDITORIA DE CONTAS – INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 

DISTRITO FEDERAL - INAS – EXERCÍCIO 2013 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do 

Distrito Federal, no período de 01/07/2014 a 30/07/2014, objetivando auditoria de conformidade para a 

instrução do processo de Prestação de Contas Anual, relativa ao exercício de 2013. 
 

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

 
Mediante as falhas médias contidas no Relatório de Auditoria nº 04/2015– DIRFI/CONAE/SUBCI/CGDF, 

emite o Certificado de Auditoria de Regularidade com Ressalvas. 

 
As principais constatações foram as seguintes: 

 

- Baixa Execução do Orçamento. 
- Não implantação da Assistência à Saúde dos Servidores do GDF e gastos pré-operacionais de R$ 

13.125.354,00 dos cofres do GDF. 
 

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

- Planejamento realizado baseando-se em dados que ainda não retratam as condições de o GDF custear 

essas despesas sem comprometer as receitas do Governo destinadas a outros segmentos públicos.  

- Não atingimento do objetivo da unidade bem como realização de despesas indevidas pelo Governo do 
Distrito Federal. 

 

Para as constatações evidenciadas foram feitas recomendações à Banco de Brasília, no seguinte sentido: 
 

- Elaborar o planejamento orçamentário tendo por parâmetro as reais necessidades da Autarquia, 

objetivando atender e cumprir o orçamento que for aprovado na LOA, levando em consideração as 
condições técnicas, financeiras e operacionais do Instituto. 

- Avaliar a possibilidade de implantação da assistência à saúde aos servidores do GDF, de forma que o 

INAS venha a entrar em operação. 
- Providenciar um estudo técnico conjuntamente com a Secretaria de Administração Pública - SEAP, nos 

termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 3.831/2006 e art. 2º do Decreto nº 32.795 de 10/03/2011, no 

sentido de reavaliar a legislação que instituiu e disciplina o INAS, os objetivos propostos pela Autarquia, 
de forma a dotar o INAS de instrumentos que possibilitem a definição e a implantação do modelo de 

assistência à saúde para os servidores do GDF.  
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