
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 08/2015 – 

DIRPA/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 da Secretaria de 

Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do 

Distrito Federal – SEPLAG/DF, referente ao 

exercício de 2014, nos termos da determinação 

do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem 

de Serviço nº 026/2014 – CONT/STC. 
 

VALOR AUDITADO 

Administração de Pessoal – SEPLAG/DF: 

R$ 30.146.567,53 

Concessão de Benefícios a Servidores –

SEPLAG/DF: 

R$ 1.196.048,85 

 

Total: 

R$ 31.342.616,38 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Valor não quantificado. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Distrito Federal – 

SEPLAG/DF. 

 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subsecretaria de Controle Interno – 

Controladoria Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – 

TCDF, e a Secretaria de Estado de Fazenda – 

SEPLAG/DF, para conhecimento e adoção das 

providências que julgarem pertinentes. 

 

 

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

 

 

AUDITORIA SEPLAG/DF – exercício de 2014 

(AUDITORIA DE PESSOAL) 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão do Distrito Federal – SEPLAG/DF, em 2014, para verificar a conformidade dos procedimentos e do 

deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração dos servidores, 
na Secretaria de Estado referente ao exercício de 2014. Em decorrência dos exames realizados e dos fatos 

constatados, conclui-se que a SEPLAG/DF necessita aprimorar procedimentos na área de deferimento de vantagens e 

na forma de calcular as parcelas integrantes da remuneração dos servidores. As constatações foram as seguintes: 
 
a) Servidores ou pen 

sionistas recebendo pagamento, mesmo após constar informações de óbito no sistema SISOBI; 

b) Servidores acumulando cargos ilicitamente; 

c) Servidores com participação em gerência ou administração de empresa; 

d) Aposentadorias e pensões civis sem os preceitos legais suficientes para as concessões, bem como a 

documentação necessária à composição do processo; 

e) Cessão de servidores com desobediência aos normativos vigentes; 

f) Pagamento do auxílio-transporte em desacordo à lei; 

g) Acerto de contas dos servidores exonerados em desacordo aos atos normativos de regência; 

h) Pagamento do Adicional de Insalubridade em desacordo aos atos normativos de regência. 
 

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

 

- Pagamento de valores indevidos de pensão após o falecimento dos beneficiados; 

- Servidor em situação de acumulação irregular de cargos públicos; 

- Servidores com registro irregular em gerência ou administração de empresa; 

- Aposentadorias e pensões concedidas com falhas de instrução; 

- Servidor cedido em desrespeito a preceitos legais; 

- Auxílio-transporte pago de maneira irregular; 

- Acertos de contas irregulares; 

- Adicional de Insalubridade pago irregularmente. 

 

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

 

 Concluir os procedimentos administrativos relativos ao ressarcimento dos pagamentos indevidos a 

pensionista. 

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

ou empregos públicos. 

 Solicitar dos servidores que acumulam licitamente cargos e empregos públicos a comprovação anual de 

compatibilidade de horário, atentando para o disposto no processo TCDF nº 3979/2013. 

 Instituir controles para cumprir o que dispõe o § 3º do artigo 46 da Lei Complementar n° 840/2011, que trata 

sobre a comprovação anual da compatibilidade de horário. 

 Apurar a regularidade do exercício de comércio praticado pelos servidores da SEPLAG/DF, com a intenção 

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

 Esclarecer a situação de servidores.  

 Proceder à sistemática 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. 

 Programar rotina de atualização dos assentamentos funcionais dos servidores cedidos, bem como promover a 

atualização de suas respectivas lotações no SIGRH. 

 Abster-se de adotar diferentes critérios para cessão de servidores a um mesmo órgão ou entidade da 

Administração Pública, no que concerne ao ônus das respectivas cessões. 

 Adequar a cessão de servidor à Lei Complementar nº 840, de 2011. 

 Proceder à solicitação dos ressarcimentos dos valores da remuneração ou subsídio, acrescidos dos encargos 

sociais e das provisões para férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade dos 

servidores cedidos, conforme o previsto no artigo 155 da Lei Complementar 840/2011. 

 Promover as adequações das cessões ao Decreto nº 36.787, de 1º de outubro de 2015, o qual dispõe sobre a 

cessão de servidor efetivo de que tratam os artigos art. 152 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 

2011. 

 Providenciar a devolução ao erário dos valores pagos, a título de Auxílio-Transporte, sem a devida 

comprovação de direito de recebimento. 

 Promover ações para conscientização dos servidores sobre as exigências dos arts. 107, 108, 109 e 110 da Lei 

Complementar nº 840/2011. 

 Concluir os acertos de contas relativos ao pagamento das parcelas de Férias e 13º Salário, de acordo com o 

que determina a Lei Complementar nº 840/2011, art. 91, 94 e 121 e a Instrução Normativa nº 1, de 14 de Maio de 2014, 

art. 22 §§ 1º e 2º. 

 Concluir a apuração da regularidade dos pagamentos já efetuados no âmbito da SEPLAG a título de Adicional 

de Insalubridade. 

Julho/2015  


