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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Cumprindo a determinação contida no Plano Anual de 2016 foi realizado auditoria 

nas dependências desta Casa de Leis entre os dias 01 de Abril de 2016 á 30 de 

Setembro de 2016, abrangendo os atos de gestão praticados no exercício de 2016. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Averiguar, por amostragem, a legalidade das despesas realizadas com gasto de 

pessoal pela unidade responsável. 

2.2. Sendo assim, almeja-se com a realização deste trabalho checar as rotinas 

internas adotadas pela Divisão de Recursos Humanos, na Câmara Municipal de Santa 

Leopoldina com relação aos recolhimentos, descontos e lançamentos das folhas 

auditadas. 

2.3. Para tanto, seguiu a matriz elaborada no PAAI de maneira á averiguar a prática de 

suas atividades, objetivando a melhoria de suas funções e a efetivação das ações de 

controle interno em atendimento à legislação pertinente. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

3.1. Os procedimentos adotados, foram desenvolvidos em conformidade com aqueles 

estabelecidos no Plano Anual de Auditoria Interna-PAAI. 

3.2. Além disso, os exames foram efetuados de acordo com as Normas de Auditoria, 

bem como em conformidade com as disposições legais, notadamente aquelas 

constantes da Lei Municipal nº. 1453/2013, que deu origem ao Sistema de Controle 

Interno e suas atribuições no Município, sendo adotados os seguintes procedimentos 

para a realização desta auditoria: 

a. correlação das informações obtidas; 

b. análise documental; 

c. reexame. 

3.3. Analisou-se o Sistema de Recursos Humanos, com o objetivo de apurar as 

seguintes Questões de Auditoria (QA): 

QA- Os funcionários desempenham a função em que foram nomeados? 
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QA- Os descontos de INSS e IR, bem como os demais descontos foram feitos de 
forma regular?  

QA- O fechamento da folha de pagamento tem todo dia 19 de cada mês, ou 
antecipado ou prorrogado, de conformidade com o calendário anual de pagamentos e 
feriados oficiais? 

QA- As rescisões ocorreram de forma regular, sendo descontado quando necessário 
os dias pagos antecipadamente? 

QA- O valor com gasto de pessoal está em acordo com a LRF? 

 

 

4. ACHADOS DE AUDITORIA 

4.1. Em um universo de amostras, com base nos R$ 678.300,94 empenhados de 

Janeiro á Setembro, foram analisados 60% da despesa gasta com a ficha de 

Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil, o que representa 40% dos processos 

de pessoal abertos. 

 

4.1.1. Foi identificado três inconsistências, em dois processos de uma amostra 18, das 

quais apenas uma é referente a  divisão de recursos humanos, as demais refere-se a 

falhas contábeis. 

 

 
GRAFICO-1  

 

Conforme constatação, o empenho n.75/2016- emitido no valor de R$ 650,00 para 

acobertar a despesa com alteração salarial. Tal confronto de datas significa que a 

despesa em questão foi efetivamente empenhada no período compreendido entre 

29/02/16 e 01/03/16, ou seja, a despesa por ele acobertada foi realizada, anterior à 

emissão do empenho, prática essa ilegal uma vez que é vedada a realização de 

INCONSISTÊNCIAS 
PROCESSOS ERROS CONTÁBEIS FALHAS SETOR RH
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despesa sem prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei n. 4.320/1964, e não 

obediência à ordem cronológica de datas de emissão do empenho n. 1153/2009. 

 

Foi verificado que a 1ª parcela do Décimo Terceiro Salário CONTA 113110102000 foi 

lançado juntamente com a folha de pagamento, fato este ocorrido apenas no mês de 

Março no processo 151/2016. 

Foi detectado falhas no processo de elaboração da Guia de Pagamento de INSS, 

pondo em risco os controles internos e os aspectos fiscais trabalhistas. 

O recálculo ocasionou uma divergência de R$ 990,53 para mais no valor total da 

guia de INSS, não houve recolhimento de dois dos funcionários de chefia 

(R$188,00) diante dos fatos, a Câmara deveria arcar com o RAT(R$564,00) que 

também não foi pago, ambos os funcionários estão ausentes na guia do mês de 

Março Proc. 174/2016, empenho n.114/2016. Não foi detectada a diferença de 

(R$238,53).  

 

4.1.2. Foi vislumbrado falha na documentação solicitada ao servidor e ao vereador 

ativo, no que se refere às normas e políticas desta Casa de Leis:  

a) documentação de admissões inadequadas, faltando documentações 

necessárias, tais como comprovante de residência, carteira de trabalho,  

campos de documentos não preenchidos corretamente e rasuras. 

 

4.1.3. Foi verificado um aumento na despesa com pessoal nos últimos 180 dias 

anteriores ao final do mandato, o ato ensejador que procedeu o aumento da despesa 

no mês de Agosto foi negligência contábil, onde as obrigações patronais de Julho foi 

lançada em Agosto. Há também ocorrência de outros atos, esses são vinculados e 

decorrentes de direitos já assegurados, tais como a primeira parcela do décimo 

terceiro salário, férias e as respectivas exonerações, não infringindo Art.21 da LRF. 

4.1.4. Verificou-se que os servidores não possuem folha de ponto para controle de 

horário de trabalho, não obtendo nenhum meio no qual comprovam sua jornada de 

trabalho ou até mesmo a quantidade de horas determinadas por Lei, se o empregado 

exceder nas horas trabalhadas é adotado o sistema de compensação horas.   

4.1.5. Não há nenhuma base legal para os funcionário que foram cedidos ao 

Executivo. Existe apenas solicitações feitas pelo prefeito solicitando o envio de 
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servidores para ocupar certos cargos e o envio destes são feitos através de portaria. 

Estes representam 28,57% do quadro de funcionários. 

Recomendo ao Diretor Financeiro maiores atenções às normas, políticas e 

procedimentos, quanto aos processos de empenho, liquidação e pagamento. 

Promovendo desta forma, o registro contábil tempestivo das movimentações. 

 

Por fim, recomendamos ao chefe de divisão de recursos humanos que continue 

implementando medidas mais eficientes de controle interno e que busque sempre o 

aperfeiçoamento das medidas já existentes, visando principalmente uma melhor e 

mais segura formalização dos processos afetos à sua área de competência. 

 

5. CONCLUSÃO 

5.1. Diante do exposto, conclui-se que não foram identificadas irregularidades dignas 

de relato, foram detectadas falhas nos procedimentos internos e de gestão na qual as 

irregularidades deveram sanadas. 

5.2. Advirto que, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada 

a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução 

de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a 

gestão e racionalizando as ações de controle interno. 

 

Santa Leopoldina, 05 de Setembro de 2016 

 

 

Camilla Celestrino Gasperazzo 

Auditor Chefe da Unidade Central de Controle Interno 

Matrícula 6055 

   

 


