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Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar, em anexo, o Relatório referente à AÇÃO DEAUDITORIA

Nº 09/2019 - Exercício dos Cargos Comissionados e Funções de Confiança da Câmara

Municipal de Laranja da Terra/ES, conforme Matriz de Planejamento, realizada em 04 de

novembro de 2019, referente ao exercício de 2019, a fim de verificar se as funções de

confiança são exercidas, exclusivamente, por servidores efetivos, bem como se os cargos em

comissão existentes na Estrutura Administrativa, Organizacional e Funcional da Câmara

Municipal destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Com a finalidade de subsidiar o planejarnento e execução dos trabalhos de auditoria de

conformidade referente às atividades executadas pelo Departamento de Recursos Humanos,
foram observados registros e procedimentos relacionados ao exercício, nos arquivos físicos e
no Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, com exame da

documentação originais e aspectos legais.

Não foram verificadas irregularidades nos quesitos verificados.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Respeitosamente,

~
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor

WELERSSONJOSÉMERCANDELE

Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERkA/ES

Avenida Luiz Obermüller Filho, n2 083,22 Andar, Centro, Laranja da TerratES- CEP 2961S·000- Telefax (27) 3736-1006
rNPI: 01.777.fi70/0001·Qq. P-rn••iI:r••m;mllãkml •••••ni••tI••tp rra. p<."nv.h. Sitp: rml ara ni••tI••tp rra. p<."nv.h.



CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

AÇÃO DE AUDITORIA N2 09/2019 - Exercício dos Cargos Comissionados e Funções de

Confiança da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, conforme Matriz de Planejamento

TIPO: Ação de auditoria de conformidade

INTRODUÇÃO

Cargos em comissão, também denominados de cargo de confiança, e as funções de

confiança são regidos pelo artigo 37, 11da Constituição Federal em que são cargos de livre

provimento e exoneração que independem de concurso público.

Os cargos comissionados, ao contrário da função de confiança, podem ser preenchidos por

qualquer pessoa, seja tanto por uma pessoa que não tem vínculo anterior com o poder
público, seja por alguém que já ocupa um cargo efetivo na Administração Pública, logo
servidor público. A criação de tal cargo deverá atender os critérios definidos no inciso V do
artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos:

v - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Cumpre ressaltar que a função de confiança, também tratada pelo citado inciso, não se

confunde com o cargo em comissão, que também pode ser denominado de cargo de
confiança, posto que a função de confiança deverá exclusivamente ser preenchida por

servidores ocupantes de cargo efetivo, logo, servidores que já atuam junto à administração
pública.

O ocupante de cargo efetivo que desempenha uma função de confiança recebe uma

gratificação pecuniária para desempenhar tal função, pois com a ocupação do referido cargo

há uma ampliação nas atribuições e responsabilidades em relação ao cargo de provimento

efetivo.

Tal gratificação pecuniária não se estende aos cargos comissionados, já que a remuneração

percebida pelos ocupantes destes cargos já compreende os encargos e responsabilidades

çf!~possíveis.

A grande semelhança entre estes cargos é a de que eles devem ser a exceção, pois destinam-

se apenas as atividades diferenciadas no interior da Administração Pública, sendo elas:

atribuições de direção, chefia e assessoramento.
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Estes cargos, de caráter transitório e regime jurídico diferenciado, são destinados ao livre

provimento e exoneração, não havendo a necessidade de concurso público para o

preenchimento de vagas, assim a autoridade competente tem o livre provimento de nomear

pessoas de sua confiança, desde que respeitados os percentuais mínimos, casos e condições
previstos em lei destinados aos servidores de carreira.

OBJETIVO: Verificar se as funções de confiança são exercidas, exclusivamente, por servidores

efetivos, bem como se os cargos em comissão existentes na Estrutura Administrativa,
Organizacional e Funcional destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

FONTES DE INFORMAÇÃO: Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de

Pagamento, Arquivo Físico, Dependências da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES e
Portal da Transparência.

A Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, no início de novembro de 2019, possuía quadro

de pessoal formado por 09 agentes políticos (vereadores eleitos), 06 servidores efetivos

(concursados) e 03 servidores ocupantes de cargos em comissão (de livre nomeação e

exoneração), bem como 01 cargo em função de confiança, exercido por servidor efetivo
(Controlador Geral Interno) e 02 estagiários.

BASE LEGAL

- Art. 37, CF/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes

de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores

de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

- Estrutura Administrativa, Organizacional e Funcional da Câmara Municipal de Laranja da

Terra/ES (Resolução nº 02/2011, alterada pela Resolução nº 01/2012).

PERíODO EM ANÁLISE

A presente análise tomou por base o quadro funcional desta Câmara Municipal na data de 04

de novembro de 2019, conforme informações levantadas na Secretaria Geral~da âm.ara-
Divisão de Recursos Humanos.

, .

,
DA AMOSTRAGEM

Foram considerados todos os cargos comissionados e a função de confiança na data de
referência acima mencionada.
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DA METODOLOGIA APLICADA
Primeiramente, obteve-se a seguinte documentação:
a) Do Departamento de Recursos Humanos:

1- Relação contendo todos os cargos em comissão e as funções de confiança existentes na

Estrutura, com os nomes e matrículas dos respectivos servidores que as exercem;

11- Atos de nomeações impressos para os cargos em comissão e as funções de confiança
existentes na Estrutura, com as respectivas publicações.
111- Ficha funcional dos servidores exercentes dos cargos em comissão e da função de
confiança, extraídas do Sistema Informatizado de Recursos Humanos e Folha de
Pagamento da Câmara Municipal, para verificação do regime jurídico de provimento
(Efetivo ou não) do cargo originário que ocupam na Administração.

b) Do Portal de Transparência:
1- Estrutura Administrativa, Organizacional e Funcional da Câmara Municipal de Laranja da
Terra/ES (Resolução nº 02/2011, alterada pela Resolução nº 01/2012).
11- Dados gerais dos servidores atuantes na Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES.

De posse destes documentos, realizou-se a ação de auditoria, segundo as questões da Matriz

de Planejamento:

Questão "01": As funções de confiança estão sendo exercidas por servidor cuja ficha funcional
demonstre o caráter efetivo do provimento no cargo originário que ocupa na Administração?

Questão "02": As atribuições constantes da Legislação de criação dos cargos comissionados

informados pelo Departamento de Recursos Humanos destinam-se a atividades de chefia,

direção e assessoramento?

CONCLUSÃO
Quando voltamos nosso olhar para o passado, vemos que, de fato, significativos foram os

avanços que a Constituição de 1988 e a EC 19/1998 trouxeram em matéria de regulação do

acesso aos cargos e funções públicas, especialmente ao reafirmar, como regra geral de

investidura, método imparcial e objetivo: o concurso público, representativo dos valores

democráticos por ela consagrados; e também, ao estabelecer, por circunstâncias necessárias,
exceção à referida regra, concernente aos cargos em comissão, declarados em lei de livre

nomeação e exoneração. ~

Nesse cenário, faz-se cediço, pois, que o legislador, ao exercer seu papel de conformação das

normas constitucionais, deve obediência não apenas aos limites postos no comando

específico objeto de regulamentação, como a todo o sistema constitucional, com seus valores
e princípios, num exercício de interpretação que começa, então, na própria seara legislativa.

Com relação à avaliação da Câmara Municipal de Laranja da Terra quanto ao acesso aos cargos

efunçõespúblicas,combasenosdocumentossolicitadosesegundoaMatriz de~to
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em anexo e metodologia aplicada, percebe-se que o Poder Legislativo respeita as condições e

percentuais previstos em lei, destinando os cargos em comissão apenas às atribuições de

direção, chefia e assessoramento e a única função de confiança é exercida por servidora
ocupante de cargo efetivo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Laranja da Terra/ES, 14 de novembro de 2019.

~
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna
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ANEXO I

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Analisar se as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores

efetivos; bem como se os cargos comissionados destinam-se às atividades de chefia, direção
e assessoramento.

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos

fia, direção e as-
sessoramento?

Questõesde Informações Fontesde Procedimentosde Possíveis
Auditoria Requeridas Informação Auditoria Achados

1 As funções de Funções de con- Relaçãodas fun- Verificar se as Funções de
confiança estão fiança da Admi- ções de confian- funções de confi- confiança e-
sendo exercidas nistração e regi- ça da Adminis- ança estão sendo xercidas por
por servidor cuja me de provimen- tração constan- desempenhadas pessoas a-
ficha funcional to (Efetivo ou do os respecti- por servidores efe- Iheias a esta
demonstre o ca- não) dos servi- vos nomes e tivos desta Admi- Administra-
ráter efetivo do dores nos cargos matrículas dos nistração. ção.
provimento no originários que servidores que Funções de
cargo originário ocupam na Admi- asexercem. confiança e-

xercidas pornistração. Ficha funcionalque ocupa na
Administração? dos servidores pessoasocu-

designados para pantes de
as funções de cargos co-
confiança. missionados.

2 As atribuições Cargos comissio- Relação dos car- Verificar se os Cargos co-
constantes da Le- nadosdaAdminis- gos comissiona- cargos em comis- missionados
gislação de cria- tração e respec- dos da Adminis- são existentes na na estrutura
ção dos cargos tivas atribuições tração. estrutura adminis- administrati
comissionados in- de direção, chefia Legislação de trativa, segundo va não desti-
formados pelo e assessoramento criação dos car- respectiva legisla- nados às a-
Departamento de gos comissiona- ção de criação, tribuições de
Recursos Huma- dos com as destinam-se às a- direção, che-
nos destinam-se a respectivas atri- tribuições de dire- fia e assesso-
atividades de che- buições.

L
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