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INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Auditoria Interna de 2017, aprovado pela Presidência da Câmara por meio 

do Ato nº 25/2017, previu a realização de auditoria na Unidade de Recursos Humanos e 

Departamento de Pessoal. 

A área de Recursos Humanos possui um importante papel na organização, administrando um 

ativo que será responsável por gerir os recursos de forma eficiente e eficaz auxiliando no 

alcance do objetivo organizacional. 

No âmbito da Câmara, compete a Unidade de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal 

a responsabilidade pela parte burocrática na relação servidor, vereador, estagiário e Câmara, 

devendo cuidar exclusivamente do cumprimento da legislação trabalhista e eventuais relações 

sindicais que possam existir. É responsável pela valorização dos servidores, atuando em 

conjunto com a Secretaria Geral Administrativa e Legislativa no processo de capacitação dos 

servidores, planejamento sobre os benefícios, vantagens, vencimentos, bolsa a estagiário, 

subsídios de vereadores e a otimização do clima organizacional. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A Unidade de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal é subordinada a Secretaria 

Geral Administrativa e Legislativa e possui dois servidores que realizam todas as atividades 

relacionadas a gestão de pessoas. 

No ano de 2016, a Câmara passou por uma reestruturação organizacional de cargos 

comissionados extinguindo um total de 23 vagas do quadro funcional. A vigência desta 

mudança iniciou em janeiro de 2017, com a nova legislatura. O atual quadro funcional da 

Câmara conta com um total de 49 vagas para cargos comissionado. 

O quadro de servidores efetivos da Casa é composto por 10 vagas criadas pela Lei Municipal 

nº 2.169/2009. O concurso para o preenchimento dessas vagas foi realizado em 2009 e 

atualmente apenas oito vagas estão preenchidas. 
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R$ 100.000,00

R$ 110.000,00

R$ 120.000,00

R$ 130.000,00

R$ 140.000,00

R$ 150.000,00

R$ 160.000,00

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Com o atual quadro, os gastos com folha de pagamento
1
 acumulado de janeiro a julho de 

2017 corresponderam a um total de R$ 986.288,82 conforme dados abaixo: 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Total da 

folha de 

Pagamento 

R$125.131,75 

 

R$127.165,30 
 

 

R$132.325,12 
 

 

R$140.588,47 
 

R$143.856,40 R$158.375,02 

 

R$158.846,75 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Em geral, considerando que o duodécimo da Câmara acumulado de janeiro a julho/2017 foi 

de R$ 2.355.172,28, esses gastos representaram 41,87% das despesas do Legislativo. 

O objetivo da auditoria foi de verificar a regularidade e conformidade dos atos e informações 

utilizados para fins de pagamento relativos à admissão, gratificações, adicional de tempo e 

benefícios legais dos servidores e vereadores do legislativo e os controles adotados pela 

Unidade de Recursos Humanos, de forma a garantir a adequação dos pagamentos e descontos, 

o cumprimento das obrigações trabalhistas principais e acessórias e a eficiência e segurança 

dos controles internos adotados nos atos de pessoal. Para isto analisou-se processos de 

admissão, concessão de benefícios e descontos dos servidores e vereadores referentes ao 

                                                           
1
 Estão inclusos na soma vencimentos, subsídios, vantagens e benefícios, gastos com estagiários, 13º salário, 

férias, rescisões. Não estão inclusos os pagamentos de auxilio alimentação, pois não ocorrerem em folha de 

pagamento. 
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período de janeiro a julho de 2017 de acordo com as questões de auditoria expressas na matriz 

de planejamento anexada ao Programa de Auditoria. 

Nas questões de auditoria em que a população superou dez, utilizou-se uma amostragem. 

A auditoria baseou-se na coleta de dados obtidos por meio do sistema eletrônico de Controle 

Interno integrado ao Sistema de Folha de Pagamento, entrevistas, visitas e requisição de 

processos físicos junto à unidade envolvida, além de contato também com outras unidades, 

visando à troca de informações. 

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. Falta de documentação na admissão de servidores 

Durante o período analisado houve admissões apenas de servidores de provimento 

comissionado. Nas pastas funcionais dos servidores comissionados analisados não foram 

encontrados documentos relativos à comprovação de quitação eleitoral conforme determina o 

Estatuto dos servidores municipais em seu artigo 19, inciso II, nem declaração de dependentes 

para fins de descontos de Imposto de Renda retido na fonte (§6º do art.90 da Instrução 

Normativa RFB Nº1500/2014), documentos necessários para realizar a admissão de 

servidores. 

Observou-se ainda a existência de uma declaração de não-parentesco em algumas admissões e 

em outras não e não foi encontrado regulamento ou norma interna que regulamente tal 

declaração no âmbito dos servidores municipais. 

A unidade não possui um manual de rotinas e nem instrução específica quanto à admissão de 

servidores. 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomendamos que a unidade providencie imediatamente a 

documentação faltante. E, junto a Secretaria Geral Administrativa e Legislativa com auxílio 

do Controle Interno, formule e edite, até o final do ano, instrução normativa sobre os 

procedimentos e documentos necessários ao processo de admissão de servidores efetivos e 

comissionados no âmbito da Câmara. 

 

2. Falhas no processo de concessão e cálculo de horas de serviço extraordinário prestado. 
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Verificou, primeiramente, que a unidade utilizou o divisor 154 para se chegar ao valor hora 

normal de trabalho, calculando a hora diária trabalhada multiplicada por 22 (dias úteis 

trabalhados no mês). O Estatuto dos servidores municipais não traz em seu texto como 

realizar o cálculo. Todavia, jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça consideram o 

seguinte cálculo para fins de jornada mensal de trabalho: número de horas semanais 

trabalhadas divididas por 06 (dias de trabalho na semana definido pela Constituição) e 

multiplicado por 30 (dias do mês). No caso dos órgãos públicos, conforme decisão nº 305/98 

do TCU, o sábado é considerado um dia útil não trabalhado, assim para fins de pagamento de 

serviço extraordinário neste dia deverá haver o acréscimo de 50% da hora normal de trabalho. 

A unidade não apresentou nenhuma norma ou respaldo jurídico para a adoção de tal divisor. 

Assim, entendemos que o divisor deve ser o utilizado comumente nos entes públicos. 

No período analisado, apenas um servidor realizou serviços extraordinários. O cálculo 

específico das horas de serviço extraordinário é realizado de forma manual, apesar de possuir 

sistema de ponto eletrônico. O cálculo não consta demonstrado no processo. Ao realizar o 

recálculo das horas verificou-se inconformidade das horas realizadas com as horas pagas ao 

servidor. Observou-se ainda que em vários dias o número de horas de serviço extraordinário 

ultrapassou o limite diário estabelecido pelo Estatuto, porém apresentam justificativa. 

Verificou-se também a realização de serviços para situações não excepcionais como “levar 

documentos para assinatura” que podem ser planejadas para que ocorram no horário normal 

de expediente. 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que a unidade tenha mais atenção quanto ao 

pagamento do serviço extraordinário realizando os ajustes necessários para alterar o divisor 

utilizado para cálculo do valor hora normal de trabalho, de 154 para 175, e adotar cálculos e 

controles mais precisos e eficientes, especialmente o de registro de frequência, para fins de 

pagamento de serviço extraordinário. 

Recomenda-se à Administração planejar suas atividades a fim de obedecer ao limite diário de 

serviço extraordinário, evitando ultrapassar às 2 horas permitidas, e nos casos em que ocorrer 

apresentar justificativa para a extrapolação do limite. Permitir a realização de serviço 

extraordinário apenas em situações excepcionais ou temporárias, evitando o pagamento em 

situações que podem ser realizadas durante o horário normal de trabalho. Providenciar, com o 

acompanhamento do jurídico, medidas administrativas para apurar a responsabilidade e o 

ressarcimento ao Erário dos valores pagos a maior garantindo o direito à defesa dos 
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envolvidos. Expedir ato normativo regulamentando os critérios para realização de serviço 

extraordinário. 

3. Ausência de avaliação de desempenho para concessão de avanço padrão para 

servidores 

A Lei Municipal 2.169/2009 define que a avaliação para fins de promoção deve ser realizada 

anualmente conforme sistema de avaliação regulamentado pelo Presidente por meio de 

Decreto. Observou-se que o Decreto de regulamentação, que deveria ser elaborado em 2009, 

só foi elaborado em maio deste ano e que as promoções anteriores a 2017 ocorreram mesmo 

diante ausência de avaliação de desempenho. O setor jurídico emitiu parecer, o qual consta no 

processo, defendendo, com base em jurisprudência, que mesmo diante da ausência de 

avaliação de desempenho pela administração municipal, tal fato não impede o 

reconhecimento do direito à progressão, sobretudo porque o servidor não pode ser 

prejudicado pela inércia da Municipalidade. Já as promoções concedidas em julho de 2017 

foram procedidas de avaliação de desempenho. 

RECOMENDAÇÃO 03: Visto que a Administração regulamentou o sistema de avaliação de 

desempenho, recomenda-se a efetiva realização anual de avaliações de desempenho dos 

servidores efetivos e a adoção de mecanismos que ofereçam o fortalecimento e o 

aprimoramento das ferramentas de controle para fins de avanço padrão e a observância à 

legislação. Esta recomendação será monitorada regularmente, podendo ser solicitada a 

qualquer momento pela Controladoria. 

4. Falta de documentação para o beneficio de salário-família 

Nas documentações analisadas para fins de pagamento do benefício de salário-família 

oferecido pelo Governo Federal, não foi encontrado o termo de responsabilidade previsto no 

art. 89 do Decreto Federal nº 3048/1999. 

RECOMENDAÇÃO 04: Providenciar imediatamente o termo de responsabilidade a ser 

assinado por todos os beneficiários de salário-família. E, junto a Secretaria Geral 

Administrativa e Legislativa com auxílio do Controle Interno, formule e edite, até o final do 

ano, instrução normativa sobre os procedimentos e documentos necessários para concessão de 

benefícios e vantagens no âmbito da Câmara. 

5. Incoerências no registro de ponto dos servidores 
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Desde 2011, foi instituído o ponto eletrônico na Câmara, regulamentado pela Portaria nº 

154/2011. Enquanto o Estatuto dos servidores municipais exige o registro do ponto na entrada 

e saída, a Portaria nº 47/2017 editada pelo Presidente da Câmara determinou também o 

registro no horário de almoço. Ao analisar a frequência dos servidores observou-se que há 

servidores que registram o ponto no horário de almoço e servidores que não registram. 

RECOMENDAÇÃO 05: Orientar os servidores sobre o cumprimento da referida Portaria, 

acompanhando o registro regular dos servidores e criando controle eficiente sobre as 

ausências dos servidores. 

6. Falta de rotinas formalizadas no setor 

No decorrer da auditoria, por meio de entrevistas com responsável pela unidade, observou-se 

que o setor não possui rotinas e procedimentos formalizados, há apenas uma Instrução 

Normativa referente à unidade, porém o ato abrange as atividades de forma muito 

generalizada e necessita de atualização.  

RECOMENDAÇÃO 06: Formulação e edição, com o auxílio do Controle interno, de 

instruções normativas sobre os principais procedimentos realizados pela unidade até o final do 

ano de 2018, exceto as referentes às recomendações 01 e 04 que deverão ser editadas até o 

final de 2017. 

MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO 

O servidor responsável pela unidade informou já estar providenciando as documentações 

faltantes apontadas nos itens 01 e 04. 

Quanto às recomendações para formular e editar instrução normativa concordou com a 

necessidade e informou que vai realizar em conjunto com a Secretaria Geral Administrativa e 

Legislativa e Controle Interno. 

Quanto ao item 02, informou que a alteração do divisor já foi realizada assim que foi 

comunicada sobre o fato. Sobre as horas diárias ultrapassadas alegou que todas possuem 

justificativas e que o cargo do servidor exige deslocamento para localidades distantes em 

horários específicos inviabilizando o retorno dentro do limite de horas de serviço 

extraordinário. Não houve manifestação quanto à realização de serviços em situação não 

excepcionais. Quanto ao ressarcimento ao Erário, tanto a unidade quanto a administração 
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concordaram com a recomendação e aguardam o pronunciamento do jurídico para realizar os 

procedimentos. 

A responsável pela unidade informou, quanto à recomendação 05, já estar exigindo dos 

servidores o cumprimento do registro do ponto nos horários de entrada, saída e intervalo de 

almoço. 

Por fim, quanto à constatação do item 03, a administração informou que diversas vezes 

solicitou providências quanto à avaliação de desempenho e ao observar a ausência do 

cumprimento da responsabilidade adotou as medidas administrativas para realizar o processo. 

A responsável pela Unidade de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal se 

comprometeu a realizar as avaliações periodicamente junto com a Secretaria Geral 

Administrativa e Legislativa. 

CONCLUSÃO 

Com base no trabalho realizado, conclui-se que as situações encontradas poderiam ser 

evitadas se houvesse procedimentos formalizados que orientasse como os servidores da 

unidade realizariam suas atividades. 

Alertamos quanto aos riscos e respectivos ônus pelos descumprimentos de normas e 

legislações podem acarretar para os servidores e para a Câmara. As sugestões apresentadas 

tem o intuito de propiciar melhorias na administração. Assim, entendemos ser de extrema 

importância à formulação das instruções para fins de criar controles eficientes no 

desenvolvimento das atividades ligadas a Unidade de Recursos Humanos e Departamento de 

Pessoal. 

Lembramos 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. 

Em 30 de outubro de 2017. 

DIANA EFFGEN WAIANDT 

Secretária Geral de Controladoria 

Mat. 444 
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