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1. INTRODUÇÃO 

Apresento o relatório de auditoria referente à folha de pagamento dos servidores efetivos e 

comissionado e vereadores da Câmara Municipal de Governador Lindenberg-ES, tendo como 

base amostral o mês de Julho de 2018. Foram realizados exames sobre procedimento de 

controles junto à contabilidade e folha de pagamento. 

1.1. OBJETIVO 

O trabalho foi realizado com estritas observâncias aos princípios constitucionais que norteia a 

administração pública e, sobretudo com base nas normas de auditoria aplicáveis ao setor  

público. Não houve a contento e no curso do procedimento, imposta nenhuma restrição aos 

procedimentos adotados, considerada as necessidades e as circunstâncias apresentadas, 

utilizando-se das técnicas de auditoria, em sintonia com a metodologia adotada pelo referido 

órgão de controle interno da Câmara Municipal de Governador Lindenberg-ES.  

O objetivo da análise do presente exame é, sobretudo, avaliar os controles internos pelo setor 

de pagamento e contabilidade quanto aos pagamentos realizados no referente mês auditado 

com vista a detectar algum tipo de desvio de finalidade ou pagamento de vantagem  

supostamente  realizado aos servidores e aos  vereadores da CMGL. Vale ressaltar que há 

também no procedimento detectar a regular aplicação do recurso público de modo a diminuir a 

possibilidade de incorreções ou possíveis atos de improbidade administrativa, pelo que assim 

vejamos: 

a) Confronto com os dados da função, valores recebidos, legislação que  legitimou a 

correção até o momento da auditoria; 

b) Segregação de função quanto ao regular tramite da folha de pagamento, ou seja, 

conferência dos procedimentos de informação de saldo de dotação, autorização, nota 

de liquidação e nota de pagamento; 

c) Controles de saldo, recebimento do percentual de duodécimo mensal e tempestivo, 

informações contáveis, verificação etc; 

d) Verificações do percentual legal da folha de pagamento da CMGL de acordo com 

limites prudências e limite legal, suas observância por ações da Unidade Gestora; 

e) Verificação de indícios de irregularidades no pagamento de vantagens indevidas ou 

não previstas em leis a servidores e vereadores pela Unidade Gestora; 

f) Verificação de pagamento dos encargos sociais e patronais de forma tempestiva bem 

como seu real recolhimento junto ao órgão competente.  



 

2 

 

1.2. METODOLOGIA DE AUDITORIA UTILIZADA 

Para obter as evidências adequadas para a conclusão dos trabalhos com base nas normas de 

auditoria interna, foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 

a) Indagação oral entrevista com o setor de contabilidade e pagamento; 

b) Análise documental; 

c) Exame de registros (sistema de folha de pagamento dados pessoal e demonstrativo 

individual de cada agente público e político); 

d) Inspeção física e correlação das informações obtidas. 

1.3. VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS 

Colocar os processos auditados 

Processo nº/ano Favorecidos 
Descrição do 
Processo ADM. 

Valor 

 Nº 566/2017 – Para cobrir 
despesas com servidores/2018 

Servidores da CMGL Folhas, 179 a 234 R$ 17.715,33 

Nº 567/2017-Para cobrir 
despesas com vereadores/2018. 

Vereadores da CMGL Folhas, 203 a 234 R$ 33.029,32 

Volume de Recursos Auditados - - R$ 50.744.65 

 

2. ACHADOS DE AUDITORIA. 

2.1. ACHADO Nº 01 

Todos os pagamentos foram realizados por meio de transferência bancárias, sendo 

descontados: INSS e IR, Consignações e contribuições partidárias a contento.  

RESULTADO DA ANÁLISE: Foram observados todos os contratos de trabalho, ficando 

comprovada a realização deste mediante interesse público haja a vista a necessidade destes 

considerando a disponibilidade da vaga por período de gozo de férias e por comprovado 

interesse público.  

RESULTADO DA ANÁLISE: A referida nota de Liquidação foi previamente assinada pelo 

ordenador de despesas, conforme consta da folha Nº 204 do processo administrativo Nº 

566/2017.  
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RESULTADO DA ANÁLISE: Foi informado pelo setor de contabilidade ao ordenador de 

despesa que havia saldo empenhado no corrente mês  de Julho de 2018no valor corrente de  

R$ 220.597,62.  

RESULTADO DE ANÁLISE: Conforme consta da folha de pagamento, página, nº 200 do 

processo Nº 566/2017, no mês de Julho de 2018 foi admitido em caráter contratual no cargo de 

vigia o Senhor Iodaldo Almeida Rocha pelo regime de contrato temporário no qual ao final do 

corrente mês teve sua rescisão efetivada pelo ordenador de despesa da Câmara Municipal.  

RESULTADO DA ANÁLISE: Foi observado que o servidor admitido no cargo comissionado de 

assessor Jurídico João Vitor Serafini estava gozando férias no referido mês auditado.  

RESULTADO DA ANÁLISE: Foi observado que o servidor Geovani Chiepi, servidor efetivo no 

cargo de vigia estava gozando férias no referido mês auditado. 

A folha de pagamento foi corrigida pela direção da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg-ES, teve sua finalidade concluída, sendo  promovido o  pagamento a contento  de 

todos os servidores efetivos e comissionados da casa bem como seu regular desconto dos 

encargos  de INSS e IR.  

O setor de folha de pagamento é executado por uma servidora efetiva, supervisionado pelo 

Diretor da Câmara Municipal tendo seu pagamento autorizado pelo Ordenador de despesas. 

Não houve nenhum tipo de pagamento na modalidade indenizatória ou na forma de diária a 

nenhum Vereador e nenhum servidor efetivo e comissionado da câmara Municipal no referido 

mês auditado, bem como nos demais meses do exercício financeiro auditado. 

2.2. ACHADO Nº 02 

A comissão de licitação da Câmara Municipal obedece à legislação municipal especifica, Lei 

Municipal nº632/2013, sendo ocupada em sua maioria por servidores efetivos. 

3. CONCLUSÃO 

Foram realizados exames por amostragem do processo de pagamento de servidores efetivos e 

comissionados da Câmara Municipal de Governador Lindenberg-ES, bem como dos 

vereadores da  CMGL tendo como base de análise o mês de Julho do corrente ano financeiro 

de 2018. Nesta oportunidade foram colhidas informações “in loco” do setor de contabilidade no 

qual prestou todas as informações solicitadas bem como pela servidora responsável pela 

confecção da folha de pagamento mensalmente. 

Não houve constatação de pagamentos indevidos por parte da Unidade Gestora aos servidores 

da Câmara Municipal de Gov.Lindenberg-ES, estando todas as gratificações pagas previstas 



 

4 

 

em legislação municipal, bem como dos agentes político. O sistema de folha de pagamento 

desde seu levantamento de saldo até a finalização de pagamento é feito por servidores efetivos 

operando o sistema integrado pela empresa contratada E&L; Houve no mês auditado o 

pagamento de férias a dois servidores, sendo um comissionado na função de assessor Jurídico 

e o outro na função de vigia; No mesmo mês auditado também se verificou o pagamento do 

salário e rescisão de um servidor contratado para substituir o vigia efetivo  que estava de férias. 

Quanto aos subsídios dos vereadores, foram todos pagos sem nenhuma vantagem. Vale 

ressaltar que no mês auditado e em todo exercício financeiro de 2018 não foram realizados 

pagamentos de diárias aos vereadores da CMGL.  

Considerando o baixo número de servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, foi 

possível realizar a auditoria nos dois processos em epigrafe, em síntese no mês de Julho, do 

qual restou comprovado o devido cumprimento das exigências legais quanto à finalidade 

pública. Vale ressaltar que os processos mensalmente são acompanhados pelo setor de 

controle Interno da Câmara Municipal.  

4. Propostas de Encaminhamento  

Quanto aos achados de auditoria 01 e 02, restou comprovado a realização dos pagamentos 

tempestivamente sem que houvesse pagamentos indevidos e desvio de finalidade bem como 

dano ao erário público. Todos os atos de gestão atenderam ao interesse público não havendo 

necessidade de recomendação prévia quanto a pagamentos indevidos e possíveis danos ao 

patrimônio, Todas as gratificações foram realizadas com observância a lei que as definiam. 

Sendo assim encaminho o presente relatório ao gestor para tomar conhecimento certo de que 

embora a gestão esteja sendo realizadas de forma respeitosa quanto aos princípios que norteia 

a administração pública, necessário se faz, investir na qualificação dos servidores desta 

edilidade tendo como objetivos atualiza-los, qualifica-los para melhor atender as demandas do 

controle externo a saber o Tribunal de Consta do Estado do Espírito Santo, bem como possam 

prestar sempre melhores serviços jurisdicional.  

Em face do resultado da auditoria acima, encaminho o presente relatório ao Exmº Senhor 

Alaídio Alves do Santos Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg-ES 

responsável legal pela Unidade Gestora –  CMGL  para ciência e devidas providências.  

Atenciosamente. 

 Gov.Lindenberg- ES, 31 de outubro de 2018. 

          Fabrício de Almeida 

       Controlador Interno da CMGL 

  


