
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA  

Nº 04/2015-DIRPA/CONAP/SUBCI-CGDF 

 

PROCESSO Nº 480.000.034/2014 
 

 

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 Serviço de Limpeza Urbana do 

Distrito Federal – SLU/DF – referente ao 

exercício de 2014, nos termos da determinação 

do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem 

de Serviço nº 08/2014-CONT/STC, alterada 

pelas Ordens de Serviço nºs 27/2014 e 31/2014-

CONT/STC. 

 

VALOR AUDITADO 

 

Referente a competência Dez/2013 

 

Total: R$ 11.663.883,27 

 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Valor não quantificado. 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

– SLU/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 SLU – exercício 2014 (AUDITORIA DE 

PESSOAL) 
 

RESUMOS DOS FATOS ENCONTRADOS 

Os trabalhos de auditoria foram realizados no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF, no exercício de 

2014, objetivando verificar os aspectos de conformidade dos procedimentos, identificando as causas das anormalidades e 

examinando a capacidade de gestão da área de pessoal. 

O SLU 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: 

 
- Cessões em desconformidade com os atos normativos de regência. 

- Servidores cedidos com divergência de informações entre o processo e o SIGRH. 

- Servidores com processos de cessão sem atos de prorrogação em vigor. 

- Servidor cedido ao TRF-1ª região sem o respectivo ressarcimento. 

- Servidor descumprindo a citação ao retorno para o órgão de origem. 

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

- Falta de certidões de averbação na instrução do processo de abono de permanência. 

- Informações divergentes entre o processo e o SIGRH, com relação a Licença Prêmio. 

- Constatação de pagamento de auxílio alimentação sem abatimento de dias referentes às exceções previstas no art. 112, 

inciso V, da Lei Complementar Nº 840/2011. 

- Falhas e faltas de Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT. 

- Servidor técnico políticas públicas e gestão governamental do SLU, atuando como motorista de rabecão na polícia civil 

do distrito federal. 

- Falta de exclusão da rubrica quando da mudança de lotação. 

- Servidores com mudança de lotação após a execução judicial para pagamento de adicional de insalubridade. 

- Precariedade no controle dos pagamentos de adicional de periculosidade. 

- Adicional de qualificação pago a servidores cedidos a órgão fora do governo do distrito federal. 

- Necessidade de abertura e reavaliação de processos disciplinares em decorrência de faltas injustificadas. 

- Incorporação de parcelas divergentes do determinado pelo Parecer Nº 717/2003-PROPES. 

- Falhas no pagamento do auxílio transporte. 

- Servidor com participação em gerência ou administração de empresa. 

- Divergência entre a pasta funcional e o SIGRH. 

- Acerto de contas com falta de proporcionalidade nas parcelas de Férias e 13º Salário. 

- Falhas no cadastramento do ato eletrônico no SIRAC. 

- Exclusão de pagamento de servidor/pensionista falecidos a destempo. 

 

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

 

- Acompanhar as publicações das cessões de modo a garantir a publicidade do ato. 

- Justificar apresentando a excepcionalidade, se for o caso, da manutenção da cessão do ônus para o órgão de origem, do 

processo 094.001690/2010 e 094.000.592/2002 contrariando o que determina o art. 154 da Lei Complementar nº 

840/2011. 

- Reavaliar as cessões de servidores para órgãos de outra esfera, para que o ônus seja do órgão cessionário, conforme 

prevê o caput do art. 154 da Lei Complementar nº 840/2011. 

- Dar posse a servidores atentado para os documentos exigidos pelo Decreto n.º 33.564/2012 e alterações posteriores. 

- Em caso de dúvida relevante acerca da existência de impedimentos à nomeação, à posse, à entrada ou à continuidade em 

exercício, formalizar processo, em caráter de urgência, a ser submetido ao Comitê previsto no Decreto nº 33.709/2012. 

- Efetuar os lançamentos de Licença Prêmio no SIGRH de modo a garantir a integridade da informação no sistema. 

- Fazer constar nos processos o Mapa disponível no CADLPA61. 

- Acompanhar o ressarcimento ao erário os valores não descontados em época própria, propiciando ao servidor o 

contraditório e ampla defesa. 

- Excluir a rubrica de percebimento à insalubridade quanto da alteração de lotação do servidor, de modo que se proceda 

nova avaliação das condições e riscos do local de trabalho. 

- Acompanhar a totalização dos reembolsos já iniciados. 

- Acompanhar o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente proporcionando aos servidores de matrículas 

00814199 e 00828165 o contraditório e ampla defesa. 

- Proceder a correta contabilização dos valores no âmbito do SLU quanto ao ressarcimento. 

- Acompanhar a restituição ao erário os valores pagos indevidamente, proporcionando aos servidores o contraditório e 

ampla defesa;     

- Avaliar nos casos em que o servidor aposentou-se sem processo administrativo disciplinar a oportunidade de aplicação 

das medidas cabíveis tendo em vista o que preceitua o art. 203 da Lei Complementar nº 840/2011. 

- Atualizar as informações do CADHIS31 de acordo com a documentação apresentada. 

- Proceder a abertura dos processos disciplinares tempestivamente. 

- Avaliar no âmbito da autarquia programa que auxiliem os adictos à reabilitação. 

- Verificar junto à d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal se a metodologia de incorporação é reflexa aos vencimentos 

atuais ou aos vencimentos de 1990. 

- Providenciar atualização periódica da declaração do servidor, para concessão do benefício, nos termos do §1º do art.101 

da Lei Complementar nº 840/2011. 

- Apurar as irregularidades do exercício de comércio praticado pelos servidores do SLU, já citados e identificados como 

irregulares, promovendo o devido processo legal para aplicação do art. 202 da Lei Complementar 840/2011. 

- Notificar os órgão aos quais os servidores foram redistribuídos para Apurar as irregularidades do exercício de comércio 

praticado pelos servidores do SLU, já citados e identificados como irregulares, promovendo o devido processo legal para 

aplicação do art. 202 da Lei Complementar 840/2011. 

- Atentar para os normativos em vigor, providenciando nos acertos de contas o 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. 

- Autuar processos referentes a acertos de contas. 

- 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. 

- Atuar junto à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal – SEGAD/DF de 

modo a implementar mecanismos eficazes de suspensão de pagamentos para servidores ou pensionistas falecidos. 
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