
                                  Câmara Municipal de Jaguaré 

                                    Estado do Espírito Santo 

                         Palácio Legislaivo “Eugênio Salvador” 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE NO SETOR DE RECURSOS

HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES.

Proc. nº 0346/2019

INTRODUÇÃO

O presente  trata-se  de  inspeção  corretiva  de  conformidade  em cumprimento  de
cronograma previsto no planejamento do PAINT 2019/2020, que prevê auditorias e
acompanhamento  de  recomendações;  considerando  o  disposto  na  Resolução
227/2011  do  TCEES  e  suas  alterações,  que  dispõe  sobre  a  implantação  dos
Sistemas de  Controle  Interno  no  âmbito  dos  Poderes  Legislativos,  Executivos  e
Judiciário do Estado do Espírito Santo. Que foi devidamente autorizado pelo Gestor.

FINALIDADE

Verificou-se, na Folha de pagamento, auxílios e benefícios de servidores efetivos,

comissionados e inativos a ocorrência de pagamento de vantagens indevidas, nos

termos do PAINT 2019/2020; bem como cumprimento das Instruções Normativas

pertinentes e atividades cotidianas do Setor auditado.

PROCEDIMENTOS

Análise  documental  de  conformidade  e  comparação  dos  relatórios  emitidos  pelo

setor de Recursos Humanos, Contabilidade e Portal da Transparência.

CRITÉRIOS

Normas  Legais,  Leis  Municipais,  LRF,  Portarias  e  Instrução  Normativa  SRH  nº

001/2017, da Câmara Municipal de Jaguaré-ES.

LIMITAÇÕES DA INSPEÇÃO
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A  ocorrência  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  servidores;  bem  como

condutas do Setor.

DESENVOLVIMENTO DA INSPEÇÃO

No período de 04 de junho a 30 de julho, do corrente ano, foi procedida inspeção

verificação de conformidade e comparação entre os relatórios emitidos pelo setor de

Recursos  Humanos,  Contabilidade  e  o  portal  da  transparência,  bem  como,  a

conformidade com as leis vigentes e Instruções Normativas Internas.

ACHADOS

Concluída a inspeção não foram encontradas irregularidades no objetivo principal

dessa análise.

No  entanto,  ultrapassando  os  limites  da  inspeção  estabelecido  no  PAINT foram

analisados:  

1- Não foi efetuado pagamento de vantagens indevidas a servidor.

2- Foi encontrado descumprimento no desconto de INSS de dois Vereadores.

3 – Encontrou-se erros nas nomenclaturas dos cargos referentes a Controladoria 
Geral  e Assessor de Gestão Financeira.

4 – O pagamento do auxílio transporte nos meses aferidos não esteve de acordo 
com a lei municipal, uma vez que não houve comprovação exigida p o mesmo; e foi 
detectado pagamento diferenciado da quilometragem na servidora de matrícula nº 
273.

5 – Faltou cumprimento das IN’S em relação ao controle de ponto, comprovação de 
horas diferenciadas e controle das atividades remotas; alguns servidores não 
demonstraram suas atividades como solicitado em lei.

6 – Não há atualização anual de declarações de bens.

7 – O recadastramento para o E-social ainda não foi concluído.

8 – O pagamento de férias nos meses analisados não cumpriu o art. 91 da Lei 
Municipal nº 734/20017.
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9- O número de parcelas de consignação não estão atualizados.

10 – Não há especificação devida de verbas como férias,1/3 de férias e abono 
pecuniário em alguns meses analisados.

11 – Surgiram dúvidas em relação aos estagiários que não possuem controle de 
ponto e arquivos suficientes para acompanhamento das atividades.

CONCLUSÕES

Ante ao exposto, conclui-se por recomendar ao responsável pelo setor de Recursos

Humanos as seguintes ações: 

 Cumprir as determinações inseridas nas IN’S;
 Conferir anteriormente ao pagamento a constatação do direito e conformidade

do auxílio  transporte,  solicitando dos usuários  documentos comprovatórios
trimestralmente;

 Efetuar correção e restituição aos cofres públicos do valor pago erroneamente
a servidora de matrícula internamente citada, referente ao auxílio transporte;

 Atualizar cadastro de servidores, bem como atualização anual de declaração
de bens;

 Adequar-se a primeira etapa do E-social;
 Efetuar o pagamento de férias de acordo com o art. 91 da Lei Municipal nº

734/2007 (Estatuto dos Servidores);
 Fazer a adequação e correção de nomenclatura dos cargos apontados nos

achados;
 Manter atualizado número de parcelas de consignação;
 Especificar verbas como férias, 1/3 de férias e abono pecuniário;
 Verificar,  formalizar  e  notificar  se  necessário  os  Vereadores de matrículas

internamente  citadas  em  relação  ao  INSS  não  descontado  nos  meses
analisados; inclusive solicitando parecer jurídico;

 Verificar e formalizar o desconto de INSS parcial do Vereador de matrícula
internamente citada;

 Verificar,  formalizar  e  notificar  se  necessário  os  servidores  que  não
cumprirem o que dispõe a Lei em relação a apresentação mensal de relatório
de  atividade  remota,  podendo  suspender  seus  respectivos  pagamentos;
inclusive solicitando parecer jurídico;

 Cadastrar os servidores de matrículas  internamente citadas no registro de
ponto eletrônico;

 Verificar e notificar se necessário os servidores que estiverem descumprindo
o  horário  normal  de  trabalho,  salvo  nos  casos  previstos  em  legislação
pertinente;

 Verificar e formalizar as situações dos estagiários bem como controlar suas
atividades e jornada de trabalho.
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Por  fim,  submeto  à  apreciação  de  Vossa  Excelência  Presidente  da  Câmara

Municipal de Jaguaré-ES e, após, seja dado conhecimento ao setor responsável,

publicado e arquivado conforme praxe.

 

Jaguaré-ES, 30 de julho de 2019.

JACKELINE COSTA DA SILVA
Controladora Geral

Tomo  ciência  do  conteúdo  deste
relatório  e  em seguida  o  encaminho
para  a  Direção  Geral  e  Setor  de
Recursos Humanos.

Jaguaré-ES, 30 de Julho de 2019.

Aloisio Cetto
Presidente

Recebido em 30 de Julho de 2019

Sandro Dassiê
Diretor Geral
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