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RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

REALIZADO NO SETOR DE RH E FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES. 

 
Processo nº 000154/2019 
 
Data da Auditoria: 06 e 07/2019  
 
AÇÃO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO Nº 01- Departamento de Recursos 

Humanos e Financeiro (segregação de função). 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de Auditoria de conformidade efetuada no Departamento de Recursos 

Humanos e Setor Financeiro, em obediência ao princípio da segregação de 

funções, conforme cronograma previsto no PAAI, para o exercício de 2019, 

aprovado pela Portaria nº 17/2019 de 09 de maio de 2019. 

 

2 - FINALIDADE 

 

A atuação da Unidade Central de Controle Interno, terá por escopo a realização 

de auditorias de conformidade no conceito de Auditoria baseado em risco. 

 

Amparada pelos fundamentos que devem balizar as rotinas administrativas 

atinentes aos processos de execução das despesas públicas, a segregação de 

funções se configura como um dos princípios basilares de controle interno.  

 

Com escopo no Princípio da Moralidade Administrativa, a segregação de 

funções visa a minimização dos conflitos de interesses, riscos de erros, 

omissões, fraudes ou corrupção e a maior transparência e eficiência das ações 

realizadas. 
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A segregação de funções consiste na separação das funções de autorização, 

aprovação, execução, controle e contabilização. Para evitar conflitos de 

interesses, é necessário repartir funções entre os servidores para que não 

exerçam atividades incompatíveis, como executar e fiscalizar uma mesma 

atividade. 

 

Na presente auditoria, foi analisado se as principais fases dos processos de 

execução de despesas com pessoal e financeiro estão obedecendo o princípio 

da segregação de função, ou seja, se os dos processos de pagamentos de 

pessoal e processos financeiros estão sendo concentrados em um mesmo 

servidor público. 

 

3 - PROCEDIMENTOS 

 

A auditoria foi baseada em entrevista com a responsável pelo Setor Financeiro 

e Departamento de Recursos Humanos, bem como amostras de processos de 

pagamentos e folhas de pagamentos, com ênfase na fase de autorização, 

execução, liquidação, atesto/aprovação, controle, contabilização e revisão. 

 

4 - CRITÉRIOS 

 

Constituição Federal, art. 37 (princípio da moralidade administrativa); 

Parecer Consulta TCEES. 

Acórdãos do TCU. 

 

5 - LIMITAÇÕES DA AUDITORIA 

 

Folha de pagamento e Setor Financeiro. 

 

 6 - DESENVOLVIMENTO DA AUDITORIA – DOCUMENTOS SOLICITADOS  

 

a) entrevista a Responsável pelo Setor de Recursos Humanos e Financeiro. 
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b) amostras de processos de pagamento de pessoal. 

c) amostras de processos de pagamentos referentes aos meses março, abril 

e maio (relatório dos processos anexo). 

 

7 – DOCUMENTOS ANALISADOS 

 

• Pagamentos diversos: 278/2018; 103/2019; 79/2019; 59/2019; 278/2019; 

171/2017 (contratação de empresa softwares de gestão pública – 

pagamento mensal – contrato firmado 2017 até 2019); 204/2017 

(contratação de empresa para prestação de TI – pagamento mensal – 

contrato firmado em 2017 até 2019); 276/2018 (contratação de empresa 

para manutenção link de internet – pagamento mensal – contrato firmado 

em 2018 até 2019); 18/2019; 03/2019 e 192/2018 – (contração de 

empresa para prestação de serviços de engenharia – pagamento mensal 

– contrato firmado em 2018). 

 

• Folha de pagamento: 003/2019 e 005/2019 (meses março e maio). 

 

• Entrevista. 

 

8 – ENTREVISTA 

 

 8.1. Pergunta-se: 

 

1. Está sendo observada a separação de funções de autorização, 

aprovação, execução, controle e contabilização das operações, evitando 

o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor? 

2. Está sendo obedecido o princípio da segregação de funções nas 

atividades relacionadas à liquidação e ao pagamento das despesas? 

3. Foi nomeado servidor para a fiscalização e acompanhamento dos 

contratos que tenham vínculos com o setor financeiro da unidade, 
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sobretudo, aqueles que são diretamente responsáveis pelo 

processamento da execução da despesa?  

 

8.2. Respostas: 

 

Conforme definido na resolução nº 94/2008, o cargo de contador é responsável 

pelo serviço contábil, financeiro e RH.  

• Todos os processos de despesas são autorizados e aprovados pelo 

ordenador de despesa, o Sr. Francisco Carlos Foletto, Presidente desta 

Câmara Municipal; 

• Somente após a autorização, realizo a contabilização da despesa (empenho); 

• Entregue a mercadoria ou prestado o serviço, a nota fiscal é 

liquidada/atestada pelo respectivo fiscal do contrato, não havendo fiscal a 

liquidação é feita pela responsável do setor de compras; 

• Mediante ateste da nota fiscal, efetivo a liquidação contábil e o pagamento 

da despesa; 

• Nenhum fiscal de contrato tem vínculo com o financeiro. 

• Elaboração da folha de pagamento é feita por mim, sendo devidamente 

conferida e atestada pela gestora da folha de pagamento, Sra. Daysemara 

Foletto.  

 

9 - RESULTADO 

 

Concluída a Auditoria no Setor de Recursos humanos, referente a Segregação 

de Função, com ênfase nos processos de pagamentos diversos e folhas de 

pagamentos, constatou-se o seguinte: 

 

9.1. Folha de Pagamento: 
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A folha de pagamento é elaborada pela Contadora e conferida pela Diretora 

Geral (designada como gestora de folha, Sra. Daysemara Foletto, pela Portaria 

nº 014/2019).  

 

A Contadora efetua o empenho da folha, liquida e paga conjuntamente com o 

Presidente da Câmara, conforme demostram os processos nºs.003/2019 - 

pagamento nº 00106/2019 e 00106/2019; 0005/2019 – pagamento nº 

00191/2019 e 00192/2019 (meses março e maio), o atesto e conferência é 

efetuado pela gestora de folha.  

 

9.2. Setor Financeiro: 

 

Concluída a Auditoria no Setor Financeiro, observou-se o seguinte: 

 

Todos os processos de pagamento de compras diretas e licitação são 

autorizados pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

O Setor Financeiro e Contábil fica sob a responsabilidade de uma única 

servidora, a qual empenha as despesas, liquida e efetua os pagamentos. O 

Presidente assina digitalmente em conjunto com a Contadora em todas as fases 

dos processos.  

 

A Contadora realiza os trabalhos financeiros e contábeis, não havendo outro 

servidor para supervisionar as atividades por ela desenvolvidas, o que ao meu 

sentir, não deveria ocorrer, pois na medida em que todos processos de despesas 

são concentrados em um único servidor, maior é o risco de erro ou 

irregularidades.   

 

 Conforme Acórdãos do TCU, quanto maior a segregação de função melhor é o 

controle e maior a possibilidade de se evitar erro e desvios de finalidade, 

vejamos: 
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Devem ser segregadas as atividades de requisição, autorização, 
utilização e controle. (Acórdão TCU nº 4.885/2009 - 2ª Câmara) 
 
Promover a separação de funções de autorização, aprovação, 
execução, controle e contabilização das operações, evitando o 
acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor. (Acórdão 
TCU nº 5.615/2008 2ª Câmara) 
 
Designar servidores distintos para as funções de "Encarregado 
do Setor Financeiro" e de "Responsável pela Contabilidade", que 
devem ser segregadas. (Acórdão TCU nº 2.072/2007-1ª Câmara 
e IN/ SFC nº 01/2001) 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, manifestou a respeito do 

assunto através do Parecer Consulta nº TC-8415/2013, In Verbis: 

 

Ademais, há de se ressaltar o princípio da Segregação de 

funções, princípio básico de controle interno, essencial para a sua 

efetividade. Consiste na separação de atribuições ou 

responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as 

funções ou atividades-chave de autorização, execução, 

atesto/aprovação, controle, contabilização e revisão ou auditoria. 

O princípio da segregação de funções decorre do princípio da 

moralidade (art. 37, da CF/88), e consiste na necessidade de a 

Administração repartir funções entre os agentes públicos 

cuidando para que esses indivíduos não exerçam atividades 

incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que 

envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização 

desses mesmos atos.  

 

De acordo com o princípio da segregação de funções, nenhum 

servidor ou seção administrativa deve participar ou controlar todas 

as fases inerentes a uma despesa (Empenho - Liquidação - 

Pagamento), ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser 

executada por pessoas e setores independentes entre si, 

possibilitando a realização de uma verificação cruzada.  
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Dessa forma, os agentes responsáveis pela realização da etapas 

da despesa (Empenho - Art. 58 da Lei nº 4.320/64; Liquidação - 

Art. 63 da Lei nº 4.320/64 e Pagamento - Art. 64 da Lei nº 

4.320/64), não devem participar das comissões instituídas para: 

licitar, receber os bens e elaborar os inventários físicos, pois este 

procedimento visa atestar que os dados constantes no sistema de 

controle e pagamento refletem a verdadeira existência e 

localização dos bens. 

 

 Por fim, é oportuno destacar o entendimento consubstanciado 

pelo Tribunal de Contas da União - TCU sobre a matéria: 

 

 “Segregação de funções - princípio básico do sistema de controle 

interno que consiste na separação de funções, nomeadamente de 

autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das 

operações. (TCU, Portaria n.º 63/96, Glossário).” 

 

10. ACHADOS 

 

Após realizada a Auditoria, constatou-se que no Setor de Recursos Humanos, a 

Contadora elabora a folha de pagamento, passa para a gestora de folha, a qual 

confere os dados e atesta os documentos, após a Contadora empenha, liquida 

e paga, todos os passos são assinados eletronicamente pelo Presidente da 

Câmara. 

 

Quanto ao Setor Financeiro, constatou-se, que a Contadora é responsável pelo 

Setor Contábil e Financeiro (tesouraria), não havendo separação entre as 

funções (não há um outro servidor para conferir o trabalho ou executar parte dos 

trabalhos), ferindo, assim, o princípio da segregação de funções, eis que não é 

permitido que um único servidor venha a participar ou controlar todas as fases 

inerentes as despesas  -  empenho – liquidação – pagamento (mesmo que as 

fases sejam efetuadas eletronicamente). 
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Assim sendo, o princípio da segregação, tem como escopo a separação ou 

divisão de funções, cuja finalidade é evitar a atribuição à mesma pessoa de duas 

ou mais funções concomitantes, a fim de impedir, ou pelo menos, dificultar a 

prática de erros ou irregularidades ou a sua dissimulação. 

 

11. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Ressalta-se que, ao longo dos anos, a Câmara vem atuando com número 

reduzido de servidores, onde um único servidor desenvolvia várias tarefas. Hoje, 

vivemos um novo cenário na administração pública, onde as diversas áreas 

dentro da administração devem ter suas responsabilidades divididas, reduzindo 

as oportunidades que permitam a qualquer pessoa estar em posição de 

perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções. 

 

É inegável que uma prestação de serviços eficientes está condicionada à 

existência de um contingente de pessoal capacitado e em número suficiente para 

atender à demanda de usuários dos serviços, pois a insuficiência de pessoal, 

além de contribuir para que o serviço prestado seja lerdo e ineficiente, pode vir 

a comprometer de maneira imprópria, o desempenho da função pública. 

  

Com base na Auditoria realizada nos Setores Financeiro e Departamento de 

Recursos Humanos, restou configurada a ocorrência da segregação de funções, 

pois um único servidor vem desempenhando várias tarefas dentro dos setores.  

 

12. RECOMENDAÇÃO 

Diante do Acima exposto, recomendo ao Presidente da Câmara Municipal de 

Venda Nova do Imigrante, ES, para que proceda a divisão de tarefas dentro dos 

Setores Contábil e Financeiro (execução, controle e contabilização das 

despesas), em obediência ao princípio da segregação de funções, evitando com 

isso conflitos de interesses, motivo pelo qual é necessário repartir funções entre 

os servidores. 
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13. PUBLICAÇÃO 

 

Por derradeiro, remeto o presente relatório de auditoria para ciência de Vossa 

Excelência e manifestação quanto a recomendação acima, bem como, a 

autorização para que o mesmo seja disponibilizado o seu inteiro teor no portal 

da Transparência da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, em 

atendimento ao disposto na Lei Federal n. 12.527/11. 

 

 
Venda Nova do Imigrante, ES, 01 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 

MARINA SOARES COSTA 
Controladora Interna 
Portaria nº 09/2018 
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