
 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 100/2016 

– DIGOV/COAPG/SUBCI/CGDF 

 

PROCESSO Nº 413.000.036/2015 

 

 

RAZÕES PARA REALIZAÇÃO DA 

AUDITORIA 

 

Trata-se de auditoria de conformidade realizada 

pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – 

CGDF, tendo por objetivo examinar a Prestação 

de Contas Anual da Unidade acima referenciada, 

conforme Ordem de Serviço nº 85/2015 – 

SUBCI/CGDF. 

 

 

TOTAL EMPENHADO PELA UNIDADE / 

VALOR DO CONTRATO 

 

Total: R$ 1.644.818.961,00. 

 

 

VALOR AUDITADO 

  

A amostra selecionada para o exame do 

Processo de Contas do IPREV: 

 

Total: R$ 1.653.859,34. 

 

PREJUÍZO APURADO 

  

Não foi apurado prejuízo no exercício de 2014. 

 

 

UNIDADE AUDITADA 

 

Instituto de Previdência dos Servidores do 

Distrito Federal - IPREV 

 

UNIDADE EXECUTORA 

 

Subcontroladoria de Controle Interno – 

Controladoria-Geral do Distrito Federal 

 

 

ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS 

 

À Secretaria de Estado de Planejamento, 

Orçamento e Gestão do DF, visando ao 

pronunciamento de que trata o inciso IV do art. 

10 c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 1/1994, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas do 

Distrito Federal. 

 

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

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO: 2014 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: 

a) Pagamento indevido a ex-segurado; 

b) Atraso no pagamento do auxilio funeral; 

c) Divergência entre o valor das contribuições recolhidas e o valor retido; 
d) Perdas de investimentos financeiros no exercício – Aplicações em Renda Fixa; 

e) Não comprovação de a locação ser a opção mais vantajosa para a Administração; 

f) Ausência de certificação dos documentos emitidos via internet; 
g) Ausência nos autos de comprovação da situação econômica financeira de contratada; 

h) Bens Móveis não incorporados; 

i) Inobservância de itens constantes no Projeto Básico na locação de imóvel; 
j) Saldo das contas contábeis inconsistentes; 

k) Ausência de registro contábil dos bens recebidos em comodato; 

l) Contabilização dos valores pendentes de pagamento como conta de ativo; 
m) Ausência de registro contábil dos valores a receber; 

n) Inexistência de quadro próprio; 

o) Não atendimento do limite de 50% para cargos comissionados; 
p) Não operacionalização do RPPS; 

q) Existência de mais de uma unidade gestora para o RPPS; 

r) Ausência de dados e informações dos segurados; 
s) Sistemática de recolhimento das contribuições pouco eficaz; 

t) Não individualização da contribuição dos segurados cedidos para outros órgãos; 

u) Ausência de demonstrativo de cumprimento de meta atuarial de rentabilidade; 
v) Intempestividade na realização de compensações previdenciárias já processadas; 

w) Ausência de contabilização de provisões para contingências passivas relacionadas a perdas legais. 

 
RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

 

• Avaliar a possibilidade de assumir as atividades de cadastramento e desligamento de segurados; 
• Instituir rotinas de desligamento de ex-segurados, por ocasião do requerimento do auxílio-funeral bem 

como mediante checagem junto ao SISOBI; 

• Fazer levantamento com a finalidade de identificar se houve pagamento indevido a outros ex-segurados; 
• Solicitar aos órgãos de origem dos referidos segurados se houve o acerto financeiro; 

• Adotar providências administrativas e operacionais com vista à assunção das atividades de recebimento 

dos requerimentos e de instrução dos processos referentes ao auxílio funeral; 
• Efetuar levantamento dos valores recolhidos nos últimos anos pelos órgãos integrantes do RPPS; 

• Fazer gestões junto às unidades integrantes do RPPS para que seja verificada a situação cadastral dos 
servidores, bem como providenciada a transferência dos valores recolhidos a menor. 

• Proceder à revisão periódica de investimentos em carteira à conta de renda fixa;  

• Negociar a contratação de taxas de administração mais competitivas;  
• Reavaliar a oportunidade de manutenção das posições carregadas em sua carteira de ativos em renda fixa; 

• Realizar estudos técnicos para verificar a vantajosidade da locação; 

• Exigir os documentos originais ou autenticados nas fases de habilitação, contratação e/ou pagamento da 
despesa, inclusive em decorrência de dispensa e de inexigibilidade de licitação, em conformidade com o 

previsto no art. 29, da Lei nº 8.666/93 e art. 63, §1º, do Decreto nº 32.598/2010, bem como que os 

documentos emitidos via Internet, não validadas pelo órgão emissor, sejam certificados sua autenticidade; 
• Instituir rotinas de trabalho relacionadas à verificação e ao controle da instrução processual; 

• Instruir os autos em questão com a prova de adequação de preços da edificação locada ao valor das 

locações praticadas em mercado, bem como os documentos faltantes; 
• Promover a conciliação e registro das contas contábeis mencionadas; 

• Contabilizar os valores referentes às contribuições previdenciárias e compensação a receber; 

• Incluir no Projeto de Lei que trata da criação da carreira de gestão previdenciária especialidades, tais 
como: médicos peritos, advogados, contadores e etc.; 

• Adequar a base de dados do SIPREV; 

• Fazer gestões no sentido de promover os meios necessários à atualização, migração e alimentação de 
dados dos segurados do DF no SIPREV, conforme prevê o Decreto nº 33.654/2012; 

• Regulamentar a forma de recolhimento das contribuições previdenciárias, de forma que o recolhimento 

ocorra mediante guia específica (guia de recolhimento de contribuição previdenciária) acompanhada do 
envio de informações acerca do recolhimento que estão sendo efetivados (relação de servidores contendo a 

base de cálculo, deduções, etc); 

• Instituir, mediante regulamentação, procedimentos e fluxos para os casos de cessão de servidores a outros 
órgãos para o cedente, de forma que o IPREV/DF tenha o controle do total de servidores que se encontram 

nesta situação, bem como os valores mensais que deverão ser ressarcidos pelos órgãos cessionários; 

• Elaborar e disponibilizar demonstração de rentabilidade atuarial expressa em metodologia adequada e 
memória de cálculo, em complementação às demonstrações contábeis disponíveis no sistema SIGGO, a 

teor do princípio da transparência na gestão de recursos administrados pela Unidade, nos termos da Lei 

Complementar nº 769/2008; 

Setembro/2016  


