
 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 02/2016 – 

DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF 
 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata o presente relatório de auditoria de pessoal 

realizada sobre a avaliação da conformidade dos 

procedimentos e do deferimento de vantagens e 

a forma de calcular qualquer parcela integrante 

da remuneração dos servidores/empregados  do 

Governo do Distrito Federal, referente ao 

exercício de 2015, em ação integrada com o 

Tribunal de Contas do Distrito Federal,  nos 

termos da determinação do Senhor Controlador-

Geral, conforme Ordem de Serviço nº 34/2015-

SUBCI/CGDF, alterada/prorrogada pela Ordem 

de Serviço nº 110/2015-SUBCI/CGDF e Ordem 

de Serviço nº 233/2015-SUBCI/CGDF. 
 

VALOR AUDITADO 

 

Total: R$ 11.900 bi (Até 2º quadrimestre de 

2015) 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Total: R$ 113.346.404,44. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Folha de Pagamento do Governo do Distrito 

Federal. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, e as unidades citadas no referido 

relatório de auditoria, para conhecimento e 

adoção das providências que julgarem 

pertinentes. 

 

 

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

 

AUDITORIA de Pessoal (GDF) – Exercício de 2015  
RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados em determinados assuntos na Folha de Pagamento 

do Governo do Distrito Federal, em ação integrada com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 2015, 

para verificar a conformidade dos procedimentos e do deferimento de vantagens e a forma de calcular 
qualquer parcela integrante da remuneração dos servidores/empregados, referente ao exercício de 2015.  

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

 

Os setoriais de Recursos Humanos, tanto da administração direta, quanto indireta necessitam 
aprimorar certos procedimentos na área de deferimento de vantagens e na forma de calcular as parcelas 

integrantes da remuneração de seus servidores/empregados, pois foram identificadas as seguintes 

constatações: 
 

a) Valor pago de incorporação de função militar em desacordo com os normativos vigentes. 

b) Gratificação de Movimentação paga indevidamente 
c) Servidores recebendo Gratificação de Titulação por mais de um título de mesma natureza 

d) Adiantamento de 13º não devolvido em época própria 

e) Recebimento de auxílio-creche de forma indevida 
f) Irregularidade na devolução do adiantamento de remuneração de férias 

g) Compensação previdenciária iniciada com atraso ou até mesmo falta do início da 

compensação. 
h) Servidores com acumulação indevida de cargos 

i) Pagamentos indevidos relativos a proporcionalidade de cargo em comissão. 

j) Servidor aposentado por invalidez com atividade funcional 
k) Falta de comprovação de matrícula em ensino superior para filhos beneficiários de pensão 

militar maiores de 21 anos e menores de 24 anos 

l) Pagamento Indevido de Vencimento do Cargo em Comissão a Servidores que Mantém Vínculo 
Efetivo com o Distrito Federal. 

m) Servidores ocupando cargo em comissão em desacordo com o regramento constitucional. 

n) Lançamento de parcela no SIGRH de valor exorbitante sem criticidade. 
o) Pagamento Indevido Decorrente de Falecimento Militar, Servidor, Aposentado ou Pensionista. 

 

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

 

- Pagamentos indevidos; 

- Adiantamentos realizados sem a contrapartida do reembolso; 
- Recolhimentos previdenciários a maior sem a devida compensação financeira; 

- Admissão de servidor com acúmulo de cargo público de forma indevida. 

- Possibilidade de pagamento indevido do benefício da aposentadoria por invalidez. 
- Ilegalidade do exercício do cargo. 
 

Para as constatações evidenciadas foram feitas às unidades citadas no relatório, as principais 

recomendações abaixo: 
 

- Retificar as incorporações de Gratificação de Função Militar, cuja a tabela utilizada não se refira ao anexo 

da Lei nº 2.885/2002. Proporcionando o contraditório e a ampla defesa. 
- Suspender o pagamento de incorporação de Gratificação de Função Militar cujas nomeações ocorreram 

após a publicação da Lei nº 3.481/2004. Proporcionando o contraditório e a ampla defesa. 

- Retificar o número de avos para pagamento da incorporação parcial de modo a atender ao que prescreve a 
Lei nº 3.481/2004. 

- Implementar no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH bloqueio automático de 

pagamento da GAMOV aos servidores que trabalham e residem na mesma região administrativa, com o 
objetivo de evitar prejuízo ao erário. 

- Retificar os percentuais de Gratificação de Titulação dos servidores indicados nos documentos 

Solicitação de Ação Corretiva – SAC nº 04/2015-SUBCI/CGDF e a Solicitação de Ação Corretiva – SAC 
nº 13/2015-SUBCI/CGDF encaminhados à SES/DF. 

- Instaurar procedimento administrativo a fim de apurar as irregularidades e impropriedades apontadas no 

relatório. 
- Providenciar críticas entre o CPF do pai e mãe do aluno e o CPF do servidor de modo a garantir a correta 

aplicação do benefício de auxílio-creche. 

- Ao órgão central de pessoal acompanhar junto aos órgãos e entidades que não iniciaram a compensação 
em época própria, ou deixarem de cumprir as determinações legais do órgão de modo a diminuir a 

possibilidade de prejuízo e a imputação de responsabilidade. 

- Instaurar processos administrativos de acumulação de cargos ou empregos públicos em virtude dos fatos 
relatados nesta auditoria, sob pena de apuração de responsabilidade. 

- Verificar a compatibilidade de horários dos servidores apontados. 

- Aprimorar os procedimentos de verificação de modo a coibir a omissão ou imprecisão de informações 
sobre acumulação de cargos ou empregos públicos. 

- Solicitar do servidor comprovação anual de compatibilidade de horário, nos termos do art. 46 da LC n. 
840/2011. 

- Sistematizar a conferência dos documentos que instruem os processos de aposentadorias e pensões civis, 

e dos dados lançados no SIGRH e no SIRAC, assim como sua consolidação, antes de remetê-los para 

análise deste órgão de Controle Interno. 
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