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RESUMO 

Esta fiscalização teve como objetivo examinar se, sob os aspectos da legalidade, da
eficiência e da eficácia, as Instruções Normativas n° 001/2019, 002/2019, 003/2019,
008/2019, 009/2019 e 011/2019, normas de controle interno  do Recursos Humanos,
recentemente aprovadas,  foram implementadas e diagnosticar  o  desempenho do
setor,  recomendando  alterações  necessárias  a  fim  de  auxiliar  a  implementação
definitiva  das  normas  dos  Sistemas  de  Controles  Internos  junto  a  Secretaria
Municipal de Recursos Humanos.

O controle realizado por meio das instruções normativas pode ser compreendido
como uma maneira de fazer com que um determinado resultado seja eficientemente
atingido por intermédio da execução de tarefas cujas rotinas são predeterminadas
em normas. 

Por esse motivo, a importância da verificação da implementação das normas que
padronizam os procedimentos. A solução para a organização não significa apenas
aprovar  a  norma  em sentido  formal,  mas,  sobretudo,  entender  a  finalidade  dos
controles internos e visualizar a Administração de forma sistêmica, como um todo,
em todos os seus processos. Entender os motivos para a organização dos controles
é tão importante quanto editar normas. Assim, constituir  um Sistema de Controle
Interno  eficiente  significa  organizar  o  funcionamento  dos  processos  inerentes  à
gestão pública de forma a evitar erros, fraudes e desperdícios. 

No planejamento da inspeção ordinária de conformidade ficou definido pela equipe
de auditores  que seriam necessárias  reuniões com servidores  que executam os
procedimentos  constantes  nas  instruções  normativas,  objeto  de  análise.  Essas
reuniões são  necessárias para colher informações sobre a eficácia e efetividade dos
procedimentos adotados pelo setor. Também seria realizada fiscalização in loco para
a apuração de situações específicas contidas nas instruções normativas do Sistema
de  Recursos  Humanos  e  acompanhamento  dos  procedimentos  realizados
analisando a legalidade, economicidade, eficiência, eficácia e a efetividade.  

A equipe diagnosticou deficiências na estrutura do setor, no quadro de pessoal e nas
instruções  normativas  n°  001/2019,  002/2019,  003/2019,   008/2019,  009/2019  e
011/2019. Foi constatado ainda que os procedimentos não são eficientes, pois não
apresentam  uma  segurança  razoável,  não  inspiram  comprometimento  dos
executores  e  não  elencam  responsabilidades.  Soma-se  a  isso  o  fato  dos

_________________________________________________________________________________________
_
Av. Angelo Giuberti, 343 – Bairro Esplanada – Colatina/ES
CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7000

2



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Controle Interno – Superintendência de Auditoria 

procedimentos não imporem registro oportuno e adequado das transações e fatos,
não existe supervisão dos registros e controle de acesso aos recursos e registros.

A partir dos resultados encontrados, a equipe de fiscalização produziu este relatório
consolidado  e  propôs  a  adoção  de  medidas  para  a  correção  de  falhas  e  a
recomendação de melhorias para o incremento das normas de controle do Sistema
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colatina. 
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1 INTRODUÇÃO

Esta  auditoria de inspeção foi autorizada pelo Plano Anual de Auditoria Interna –
2019,  proposto  pela  Secretaria  Municipal  de  Controle  Interno,  aprovado  pelo
Decreto nº 22.655 de 05 de fevereiro de 2019, buscando atender a Ação nº 003,
alterada pelo Decreto nº 23.235 de 02 de agosto de 2019, que prevê a verificação
da  conformidade  das  instruções  normativas  do  Sistema de  Recursos  Humanos
recentemente  aprovadas  para  implementação,  e  diagnóstico  de  deficiências  no
setor  relacionado  à  implementação  das  mesmas,  recomendando  alterações
necessárias a fim de auxiliar a implementação definitiva das normas dos Sistemas
de Controles Internos (Sistema de Recursos Humanos) junto a Secretaria Municipal
de  Recursos  Humanos.  Os  auditores  foram designados  por  meio  do Termo de
Designação nº 001/2019.

Cumpre mencionar que em reunião com a Secretária Municipal de Controle Interno
e Superintendente de Auditoria ficou determinado que apesar da Ação 003/2019
descrever a existência de 12 Instruções Normativas, os Auditores Públicos Internos
deveriam  realizar  o  trabalho  de  inspeção  utilizando  como  critério  somente  as
instruções normativas do Sistema de Recursos Humanos remetidas em processo
administrativo no decurso do período da ação. A justificativa é que só deveria ser
realizado inspeção das normas após análise da dirigente da Unidade de Controle
Interno  e  encaminhamento  aos  auditores.  Com  isso  a  inspeção  resumiu-se  a
implementação de 06 (seis) normas, quais sejam: INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH
Nº  01/2019  “Dispõe  sobre  orientações  e  procedimentos  para  a  admissão  e
exoneração  de  pessoal  em cargo efetivo.”;  INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº
02/2019  “Dispõe  sobre  orientações  e  procedimentos  a  serem adotados  para  a
realização  de  admissão  e  exoneração  de  pessoal  em Designação  Temporária.”
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº  03/2019  “Dispõe  sobre  orientações  e
procedimentos a serem adotados na admissão e exoneração de pessoal para o
exercício de  cargo  comissionado  e  função  de  confiança.”  INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRH Nº 08/2019 “Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem
adotados  para  o  planejamento,  a  concessão,  a  indenização,  o  fracionamento,
pagamento e o usufruto de férias dos servidores da Administração Direta do Poder
Executivo Municipal.”  INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 009/2019 “Dispõe sobre
os procedimentos para concessão de vale-transporte através de cartão eletrônico
para  todos  os  servidores  e  estagiários  da  Prefeitura  Municipal  de  Colatina.”
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº  11/2019  “Dispõe  sobre  as  normas  e
procedimentos a serem adotados no Programa de Estágio da Administração Direta
do Poder Executivo Municipal.”
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Objetivo e escopo dos trabalhos:

O objetivo da auditoria é verificar a conformidade das Instruções Normativas nº
001/2019, nº 002/2019, nº 003/2019, nº 008/2019, nº 009/2019 e nº 011/2019 da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SEMURH recentemente aprovadas,
a fim de auxiliar na implementação das normas de Controle Interno na secretaria
supracitada,  buscando  maior  eficiência  e  eficácia  dos  procedimentos  adotados
pelos servidores, assim como avaliar e diagnosticar deficiências no setor. 

Estratégia Metodológica:

Com  base  na  Norma  de  Auditoria  Governamental  4207.6,  os  profissionais  de
auditoria  governamental  são  responsáveis  pela  avaliação  da  adequação  dos
controles internos, apontando as deficiências, falhas e inconsistências existentes,
identificando suas causas e seus efeitos potenciais ou reais, e apresentando as
recomendações para o seu aprimoramento. 

A obtenção dos resultados foi feita por meio dos seguintes procedimentos:

I  –  reuniões  com  os  servidores  responsáveis  pelos  procedimentos  de  cada
Instrução Normativa e com Secretário da Pasta;

II  –  inspeção in  loco  e  acompanhamento  dos processos operacionais  e  rotinas
administrativas;

III - inspeção física das instalações do setor de arquivo;

IV – análise por amostragem das listas de funcionários, através de relatório emitido
por vínculo (efetivos, comissionados, contratados e estagiários) admitidos no ano
corrente, utilizando o critério de seleção a contagem de 30 + 1(trinta mais um) até o
número máximo de 03 (três) servidores por vínculo;

V  –  análise  da  estrutura  administrativa  da  SEMURH  (art.  35  da  LC  85/2017),
através do organograma da referida Secretaria.
 
Benefícios estimados da inspeção:

Caso sejam adotadas as recomendações propostas neste relatório os benefícios
estimados pela inspeção ordinária que podem ser citados são a implementação de
normas de controle no Sistema de Recursos Humanos, com melhor desempenho;
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melhor  aproveitamento  de  servidores  e  materiais,  tornando  um  órgão  mais
eficiente; segurança razoável das operações; registros oportunos das informações;
consistência,  confiabilidade  e  acesso  à  informações  para  tomada  de  decisões;
rotinas  eficientes;  celeridade  no  andamento  de  processos  internos;  estrutura
adequada e de amplo atendimento; economicidade. 
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2 RESULTADOS DA INSPEÇÃO

Esta seção apresenta uma visão consolidada das irregularidades e ausência de
boas práticas detectadas durante o trabalho da equipe de auditoria. É considerada
irregularidade aquele achado que representa violação as exigências legais, e por
isso sua correção deve ser alvo de determinação do Chefe do Poder Executivo e
do  responsável  pela  Unidade  Central  de  Controle  Interno  sob  pena  de
responsabilidade solidária, após tomado ciência (art. 74, §1° CF, art.76,§1° CEES,
art. 44 LC 621/2012 e art.87,§1° LOM). 

Nos termos do artigo 74, § 1°, c/c artigo 75, ambos da Constituição Federal, bem
como  do  artigo  76,  §  1°,  da  Constituição  Estadual  e  do  artigo  88  da  Lei
Complementar Estadual n° 32/1993, o responsável pelo Controle Interno, ao tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência imediata
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sob pena de responsabilidade
solidária.

É considerada ausência de boa prática o achado que não viola exigências legais
mas verifica-se a necessidade de adequação para alcançar a eficiência, eficácia e
efetividade  de  forma  a  afastar  restrição  a  direitos  dos  cidadãos  e/ou  evitar
desperdício  de  dinheiro  público  causando  dano  ao  erário.  Nesses  casos
recomenda-se a adoção de boas práticas, após a ciência,  sob pena da ação ou
omissão configurar improbidade administrativa passível de responsabilização.

2.1 Da falta de acessibilidade da estrutura física da Secreta-
ria Municipal de Recursos Humanos;
Critério: art. 35 da LC 85/2018;

art.12 Lei n° 10.098/2000.

Apesar  da importância da SEMURH em sua função institucional  de elo  entre a
Administração  e  o  servidor,  a  mesma  é  o  órgão  de  apoio  da  Administração
Municipal mais distante da sede administrativa. Este fato acarreta uma série de
dificuldades  diárias  na  relação  da  SEMURH  com  as  demais  Secretarias  e
servidores. 

Além  do  apoio  às  demais  secretarias,  a  SEMURH  possui  um  contínuo  e
movimentado setor de atendimento ao público, em sua maioria servidores públicos
e seus familiares. O atendimento é destinado a informações, entrega e recebimento
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de documentos, recrutamento de pessoal, rescisão dentre outros. Durante todo o
período que a equipe de auditores esteve em inspeção no setor haviam pessoas
sendo atendidas e esperando atendimento demonstrando a grande demanda do
setor. 

No entanto,  suas competências  são desempenhadas no segundo andar  de um
prédio antigo no centro da cidade com acesso por uma longa escada (23 degraus)
que  serve  de  obstáculo  e  limita  ou  impede  o  acesso  de  todos  os  cidadãos  e
compromete o atendimento, em especial, de pessoas com mobilidade reduzida. 

Neste sentido, recomenda-se substituir  o local  em que se encontra a SEMURH
para um espaço próximo à administração, que seja acessível a todos e que não
restrinja o atendimento à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.
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2.2 Da necessidade de organização da repartição física in-
terna da Secretaria Municipal de Recursos Humanos para proteção
das informações;
Critério: art. 35 da LC 85/2018

Na SEMURH Todos os servidores trabalham em um mesmo local, separado por
divisórias da seguinte forma: uma sala para o Secretário Municipal, uma sala para
Assistente Social, uma sala para Folha de Pagamento e um ambiente aberto para
atendimento. Os trabalhos referentes ao controle de frequência dos servidores são
realizados em um outro local do prédio destinado ao Arquivo de Documentos da
Prefeitura Municipal de Colatina.

Na inspeção in loco ficou demonstrado que não existe uma lógica na repartição
interna que atenda a atual estrutura organizacional da SEMURH proporcionando
eficiência e segurança aos trabalhos e informações. O local destinado a Folha de
Pagamento, possui outros servidores que não possuem relação alguma com estes
serviços,  bem como o  setor  de  Rescisão,  Segurança  do  Trabalho  e  Férias  no
mesmo local do setor de Atendimento.
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Vale  destacar  que  o  setor  responsável  pelo  controle  de  frequência  de  todos
servidores da Prefeitura está na mesma sala destinada ao Arquivo de documentos
dos servidores ativos.  Além dos servidores do controle  de  frequência,  qualquer
pessoa tem acesso ao Arquivo do Recursos Humanos, podendo inclusive, incluir ou
retirar  documentos  das  pastas  funcionais  dos  servidores  ou  qualquer  outro
documento. É importante adoção de medidas a fim de que o arquivo seja um local
de acesso restrito e controlado por servidor designado para este fim, não podendo
em hipótese  alguma ser  um local  de  acesso  a  qualquer  pessoa  e  distante  do
controle do responsável pela pasta. 

A separação destes setores e a repartição física conforme competência de cada
setor é de relevante importância, pois o acesso aos sistemas e registros devem ser
limitados às pessoas autorizadas para tanto, com o fim de reduzir o risco de erros,
desperdícios ou atos ilícitos.

Recomenda-se a divisão dos setores de acordo com as funções desempenhadas
pelos  servidores,  sendo  essencial  um  local  privativo  para  Assistente  Social
garantindo um atendimento reservado ao servidor. Sugere-se também que o setor
responsável pelo controle de frequência esteja dentro da secretaria e que exista um
local para arquivo com entrada restrita próxima à SEMURH.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.3 Da  ineficiente  estrutura  organizacional  da  Secretaria
Municipal de Recursos Humanos;
Critério: Art. 35, Parágrafo Único, da LC 85/2018

Atualmente a SEMURH compreende em sua estrutura as seguintes unidades:

I – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos:
a) Coordenadoria do Programa de Qualidade de Vida do Servidor;
b) Coordenadoria de Treinamento e Acompanhamento de Pessoal.

II – Superintendência de Administração de Recursos Humanos:
a) Coordenadoria de Recrutamento e Seleção;
b) Coordenadoria de Cargos e Salários;
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c) Coordenadoria de Apoio Social, Medicina e Segurança do Trabalho;
d) Coordenadoria de Direitos, Vantagens e Benefícios;
e) Coordenadoria de Folha de Pagamento.

1) Gerência de Acompanhamento e Controle.

Todavia a Equipe de Auditoria percebeu que essa estrutura diverge da realidade do
setor e não atende as necessidades para um bom desenvolvimento dos serviços de
administração e gestão de pessoal. 

Soma-se a isso que o número de servidores e o nível para atendimento da demanda
de algumas competências está equivocado. Em alguns casos, verifica-se a falta de
aptidão  e  capacitação  no  desenvolvimento  dos  trabalhos  que  pelo  grau  de
responsabilidade  deveria  ser  desenvolvido  por  servidores  técnicos  ou  de  nível
superior.  Em  outra  análise  há  servidores  com  elevado  grau  de  instrução
desempenhando atividades que não exigem técnica.

Vale destacar que buscando uma melhoria contínua, a Administração de Recursos
Humanos  Governamental  passa  por  um  enorme  processo  de  evolução  e
modernização  para  atender  ao  cidadão,  bem como  os  órgãos  de  controle  e  as
constantes alterações legais. 

Recomenda-se  modificar  a  estrutura  administrativa  da  SEMURH para  que  seja
condizente com a realidade e contemple a real necessidade. Além da precisão de
capacitação  dos  servidores  que  por  muito  tempo  não  passam por  atualização,
principalmente para a utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

Neste sentido, a fim de dar maior eficiência operacional  no desenvolvimento dos
trabalhos, a SEMURH necessita de uma estrutura organizacional com servidores e
repartições que atendam as seguintes competências:
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Competências Número de servidores

SECRETÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Recrutamento e Avaliação de Desempenho 01 PMNS
01 PMA 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Apoio Social, Saúde e Segurança do Trabalho 01 Médico do Trabalho
01  Eng.  Segurança  do
Trabalho
02  Técnico  Segurança  do
Trabalho
01 Assistente Social

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ponto Eletrônico 02 PMA

Vale Transporte 01 PMA

Atendimento Externo e Processos Internos 03 PMA

Arquivo e Digitalização 02 PMA

Estágio 02 PMA

SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RECURSOS
HUMANOS

Contador 01 PMNS – Contador

FGTS 01 PMA

Remessa e atendimento de informações ao TCE-ES 02 PMA

Folha de Pagamento 07 PMA

Rescisão 02 PMA

Férias 02 PMA

ASSESSORIA JURÍDICA

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.
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2.4 Da ausência de coordenação da Secretaria Municipal de
Recursos Humanos no recrutamento e controle de pessoal;
Critério: art. 35, inciso I, da LC 85/2018

Consoante a Lei Complementar 085/2018 do Município de Colatina a SEMURH é
um  órgão  de  apoio  responsável  pela  execução  de  funções  administrativas  e
financeiras, com a finalidade de apoiar os demais órgãos na consecução de seus
objetivos institucionais. 

A  SEMURH  tem  por  competência  legal  a  coordenação  das  atividades  de
recrutamento,  seleção,  controle  e  pagamento,  treinamento,  avaliação do mérito,
gestão do sistema de carreiras e dos planos de lotação e demais atividades de
natureza técnica da administração de pessoal, conforme as normas em vigor.

Todavia foi  identificado pela equipe de auditores que não existe participação da
SEMURH na coordenação das atividades de recrutamento e seleção do Município
de Colatina. Nos processos de seleção verificados, a participação da Secretaria
citada se resume a receber a determinação de contratação do agente público não
realizando qualquer tipo de controle. Não há manifestação anterior sobre existência
de  cargos,  número  de  vagas,  lei  autorizativa,  requisitos  da  contratação,
vencimentos, regime de contratação, número de vagas dentre outras informações
que compete a SEMURH controlar.

Recomenda-se  a  inclusão  de  servidores  da  SEMURH  nas  Comissões  de
Processos Seletivos e Concursos Públicos e a atuação do setor nas atividades de
controle dos atos preparatórios a futuras contratações (nomeação de servidor em
cargo  comissionado,  processo  seletivo,  concurso),  realizando  o  controle  dos
cargos,  número  de  vagas,  autorização  legal,  requisitos  do  cargo,  vencimentos,
dentre outros de sua competência. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.5 Do exercício das atribuições de cargos comissionados
voltadas a funções diferentes de chefia, direção e assessoramen-
to; 
Critério: art.37, inc. V, da Constituição Federal
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Os cargos em comissão possuem previsão constitucional e devem ser destinados
apenas  às  atribuições  de  direção,  chefia  e  assessoramento  para  desempenho
dessas atribuições. Na estrutura organizacional da SEMURH existe a previsão de
10 (dez) cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.    

Estes  cargos  devem  coordenar  as  atividades  de  planejamento,  organização  e
direção da Secretaria; promover a integração e interação entre os diversos órgãos
da Secretaria e as políticas e ações definidas; auxiliar e assessorar o Secretário
Municipal  de Recursos Humanos no exercício de suas atribuições;  coordenar  e
orientar  a  realização  de  estudos,  levantamento  de  dados  e  elaboração  de
propostas de projetos que levem à melhoria do desenvolvimento das atividades da
SEMURH e dos seus serviços; coordenar e orientar a execução das atividades
administrativas e financeiras; organizar os meios e  coordenar  atividades. 

No  entanto,  após  diagnóstico  da  equipe  de  auditores  ficou  constatado  que  os
servidores em posse de cargos comissionados na SEMURH estão desempenhando
e concentrando, sem segregação de funções, atividades de rotina da secretaria pela
ausência de servidores efetivos para o desempenho dessas atividades. Deixando de
lado,  portanto,  suas  funções  ligadas  a  direção,  chefia  e  assessoramento,  tão
importantes para organização e desenvolvimento do órgão. 

Considerando  a  situação  diagnosticada  pelos  Auditores  Públicos  Internos,
recomenda-se  que  os  servidores  em  posse  de  cargos  comissionados  exerçam
apenas as atividades de direção,  chefia  e  assessoramento e as demais funções
desempenhadas  pelos  mesmos  sejam  delegadas  a  servidores  efetivos,  visando
cumprir o mandamento constitucional e dar continuidade na Administração.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.6 Da ausência de assessoria jurídica no SEMURH;
Critério: art. 19, inciso II e IV da LC 85/2018
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Conforme a Lei Complementar 85/2018 compete a Procuradoria Geral do Município
o controle da legalidade e constitucionalidade dos atos e ações da Administração
Municipal, bem como a assessoria jurídica aos órgãos municipais. 

Em inspeção realizada pela Equipe de Auditores ficou constatado que os servidores
da  SEMURH  no  exercício  de  suas  atribuições  possuem  dificuldades  tanto  na
interpretação da legislação trabalhista como na resolução de situações concretas
que  aparecem  diariamente  no  setor  carecendo  da  presença  física  de  uma
Assessoria Jurídica. 

Vale  destacar  que  a  SEMURH,  além  das  situações  acima  descritas,  remetem
informações a diversos órgãos de controle e fiscalização necessitando do apoio
jurídico  na  remessa  dessas  informações  e  cumprimento  de  determinações
impostas. 

Recomenda-se a presença de servidor para prestar serviços de assessoria jurídica
dentro  do  quadro  de servidores  da SEMURH a  fim de  auxiliar  diariamente  em
questões  pertinentes,  devido  a  grande  demanda  de  situações  que  exigem
interpretação jurídica que a secretaria não é capaz de solucionar isoladamente.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em  resposta  aos  achados  pela  Procuradoria  Geral  do  Município  não  houve
qualquer manifestação sobre as irregularidades e recomendações propostas pela
equipe de Auditoria.

2.7 Da ausência  de  digitalização dos documentos da  SE-
MURH;
Critério: Decreto nº 8373/2014 (E-social);

Instrução Normativa TCEES 38/2016;

A  SEMURH possui  sistema  informatizado  para  registro  de  informações  e
documentos dos agentes públicos do Município. Todavia este serviço já contratado
e pago mensalmente não vem sendo utilizado na sua totalidade. A SEMURH não
acompanha  a  modernização  e  as  recomendações  de  possuir  um  Recursos
Humanos totalmente informatizado. 

_________________________________________________________________________________________
_
Av. Angelo Giuberti, 343 – Bairro Esplanada – Colatina/ES
CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7000

17



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Controle Interno – Superintendência de Auditoria 

Vale informar que o Recursos Humanos informatizado resulta em uma gama de
benefícios à administração como a otimização das rotinas, recrutamento e seleção
mais eficientes, segurança dos dados e agilidade na troca de informações, fácil
armazenamento, busca rápida, redução da quantidade de papéis, diminuição dos
extravios, integração com outros sistemas e ferramentas, entre outras. 

Além de todos estes benefícios, vale destacar que as informações e documentos
remetidos  aos  órgãos  de  controle  (TCEES,  Receita  Federal  do  Brasil,  Caixa
Econômica Federal, Previdência Social) são transmitidos eletronicamente, impondo
a informatização do Recursos Humanos. 

Neste  sentido  faz-se  necessário  adoção  de  providências  administrativas  para
designação de servidor ou um plano de ação para digitalização dos documentos
existentes no SEMURH, passando a ser imposto a digitalização de documentos de
todos servidores a serem nomeados pelo Município de Colatina. Quanto a grande
quantidade  de  documentos  existentes  em  arquivo,  caso  haja  disponibilidade,
poderá ser contratado empresa para este este fim.  

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.8 Da falta de controle de acesso aos recursos e registros
do arquivo da  SEMURH;
Critério: art. 35 LC 85/2018; 

A Gestão  de  Recursos Humanos lida  com diversas  informações  e  documentos
importantes para tomada de decisões da administração e informações relevantes
para vida particular e profissional do servidor e terceiros.

O documentos dos servidores, os comprovantes de recolhimentos obrigatórios, os
atos  administrativos  que detalham a vida  funcional  do  servidor,  as  remessas de
informações  ao  TCE-ES,  folhas  de  pagamento,  GFIP,  ofícios  e  memorandos
respondidos precisam estar arquivados de forma mais organizada e mais segura
possível, com facilitado acesso dos documentos, por apenas servidor responsável,
sempre que necessário. 

_________________________________________________________________________________________
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A  SEMURH possui  dois  locais  destinados  ao  arquivamento  de  documentos.  O
primeiro fica em uma sala no prédio da  SEMURH onde são arquivadas as fichas
funcionais de alguns servidores ativos contratados recentemente e os contratos de
estágio. Este arquivo é organizado por prateleiras com caixas separadas por número
de  matrículas  dos  servidores.  Dentro  de  cada  caixa  há  vários  documentos
separados  por  grampo,  sendo  que  cada  grampo  corresponde  aos  documentos
entregues pelos servidores no momento da contratação. 
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Este arquivo também é o local destinado a 02 (dois) servidores responsáveis pelo
controle  de  frequência  de  todos  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Colatina.
Estes servidores atendem outros servidores durante todo o expediente, ou seja, este
arquivo com documentos está acessível a qualquer pessoa sem nenhuma barreira
física, gerando grande risco e oportunidade de extravio.

Os demais documentos da SEMURH estão no Núcleo de Gestão de Documentos do
Município. Trata-se de um imóvel alugado onde são destinados todos documentos
da  prefeitura.  Conhecido  como  o  Arquivo  Geral.  Neste  local  os  documentos  da
SEMURH encontram-se em sua maioria em armários de aço, porém há documento
espalhados  pelo  chão,  expostos  à  poeira  e  a  outras  ameaças,  e  documentos
separados em caixas que necessitam de melhores cuidados no arquivamento para
o devido arquivamento. 
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O risco da desorganização desses documentos é que eles se perdem com o tempo
e alta rotatividade de servidores, fato que gera transtornos como processos judiciais
de servidores, morosidade nos processos, multas governamentais e condenações
judiciais. 

Recomenda-se  o  arquivo  em  uma  sala  próxima  à  SEMURH  para  que  sejam
organizadas as informações e documentos (folha de pagamento, GFIP, Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço  - FGTS, memorandos, entre outros) e as pastas
funcionais dos servidores ativos distinguidos por vínculo, separadamente em pasta
suspensa,  arquivadas  em armário  devidamente  etiquetado  e  de  fácil  acesso  e
visualização, após serem digitalizados e numerados. Os documentos da SEMURH
requerem  o  devido  arquivamento,  de  forma  organizada  em  local  próprio  e  de
acesso restrito, com servidor responsável especialmente para essa tarefa.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.9 Do  baixo  desempenho  de  transferência  de  dados  do
Sistema Informatizado

A  SEMURH  trabalha  com  dados  e  informações  de  pessoal  e  obrigações
relacionadas ao Município na figura de empregador. É inegável a importância da
automatização do Sistema de Recursos Humanos, pois o uso dessa ferramenta
oferece muitos benefícios. Podemos citar por exemplo, a agilidade dos processos
operacionais,  a  otimização  do  processo  de  recrutamento  e  seleção,  o
melhoramento  da  gestão  da  folha  de  pagamento,  a  facilitação  do  manejo  dos
documentos e avaliação de desempenho. 

São incontáveis os benefícios,  no entanto não basta apenas ter um sistema, é
preciso que ele esteja em condições de ao ser alimentado ser uma fonte segura e
fácil  de informação. Em diversos momentos durante o trabalho dos auditores na
SEMURH foram diagnosticadas dificuldades dos servidores em alimentar o sistema
informatizado e emitir relatórios solicitados. A dificuldade não está relacionada ao
servidor e sim na demora do sistema responder ao comandos do servidor. Como
exemplo  pode-se  mencionar  que  o  sistema informatizado precisa  de 12  (doze)
horas para calcular a folha de pagamento mensal, assim como o Relatório de todos
os Funcionários que na SEMURH levava aproximadamente 01 (uma) hora para ser
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gerado, com o acesso remoto ao “servidor” levou 15 (quinze) minutos, e o Extrato
da  Folha  de  Pagamento  que  na  SEMURH levava  20  (vinte)  minutos  para  ser
gerado, com o acesso remoto ao “servidor” levou 03 (três) minutos.   

Sabe-se que a Prefeitura Municipal de Colatina possui um “Servidor” responsável
por  armazenar  todos  os  dados  e  informações  eletrônicas  geradas  por  todas
unidades. Acredita-se que a morosidade do sistema informatizado está relacionado
a baixa  taxa de transferência  de  informações deste  “servidor”  à  SEMURH que
encontra-se distante da sede da Prefeitura de Colatina. 

Neste sentido,  propõe-se adoção de providências no sentido de disponibilizar a
SEMURH acesso mais ágil aos dados e informações armazenados no servidor a
fim de melhorar o desempenho dos sistemas e dos servidores da SEMURH. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em resposta ao achado pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação, a
mesma informou que os testes realizados apresentam problemas na rede interna
do prédio em que se encontra o setor de Recursos Humanos e sugere contratação
de empresa especializada para reestruturação da rede no setor, diminuindo assim,
o cascateamento de rede e tornando a conexão mais estável e confiável.

2.10 Da ineficácia da Declaração de Bens e Valores
Critério: Lei Federal 8.429/92

A Lei  Federal  8.429/92  que  “Dispõe  sobre  as  sanções  aplicáveis  aos  agentes
públicos  nos  casos  de  enriquecimento  ilícito  no  exercício  de  mandato,  cargo,
emprego  ou  função  na  administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional.”
condiciona a posse e o exercício de agente público à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o patrimônio privado, a fim de ser arquivada no
serviço de pessoal competente.

A declaração compreende imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge
ou  companheiro,  dos filhos  e  de outras  pessoas que vivam sob a  dependência
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econômica  do  declarante,  excluídos  apenas  os  objetos  e  utensílios  de  uso
doméstico.

Foi constatado pela equipe de auditores que a Declaração exigida pela  SEMURH
não atende a finalidade da lei,  qual  seja,  fiscalizar  a  evolução do patrimônio do
servidor  público.  Nos  documentos  funcionais  examinados  foi  percebido  que  o
servidor apenas insere um bem sem especificá-lo e identificar o valor, bem como
não  há  informação  sobre  valores  de  contas  bancárias  ou  de  cônjuges  e  filhos
dependentes. Vale destacar que há declarações de bens em que consta apenas
assinatura do servidor, sem qualquer informação. 

Para alcançar a finalidade da lei impõe-se a adoção de medidas a fim de criar uma
declaração (física ou digital) realizada anualmente que possa atender todos os bens
e valores constantes na obrigação legal.  Recomenda-se que seja explicado pelo
servidor do atendimento ao declarante no momento da contratação a necessidade
do preenchimento da declaração completa ou apresentação da declaração anual de
imposto de renda e para aqueles que não possuem bens ou valores,  redigir  na
mesma e assinar.

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.11 Da não realização de exames médicos ocupacionais em
todos servidores
Critério: Lei n° 8.213/91

Instrução Normativa n° 84/02 do INSS 
Art. 168 da CLT; 
NR 07, 09, 15, 16 - Programa Controle Médico De Saúde Ocupacional; 

O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) tem caráter de
prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde, relacionados
ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de
casos de  doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
Além disso, os exames (admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança
de função e  demissional) obrigatórios a todos empregados e custeados sem ônus
pelo empregador possuem finalidade de resguardar tanto a saúde do servidor como
riscos de demandas e responsabilidades para o Município.
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A equipe de auditores detectou que a SEMURH não realiza exames admissional,
periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional em todos os
servidores  da  Prefeitura  de  Colatina,  inclusive  estagiários  (art.18  Lei  5.471/08).
Logo, o Município vem descumprindo a legislação que prevê a obrigatoriedade de
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ao empregador com inclusão
obrigatória desses exames.

É de suma importância controlar de forma eficiente a saúde de quem contrata, pois
não há razão em economizar nos exames e posteriormente ter que provar que não é
responsável por determinada doença de trabalho. A inércia do Município de Colatina
neste sentido resulta em exposição a um alto risco, tanto aos servidores, quanto ao
próprio município,  compelindo adoção de providências administrativas para sanar
esta irregularidade. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.12 Sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2019 que
“Dispõe  sobre  orientações  e  procedimentos  para  a  admissão e
exoneração de pessoal em cargo efetivo.”

As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 001/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Nos procedimentos da IN SRH 001/2019 a SEMURH surge na rotina de admissão
e exoneração de pessoal em cargo efetivo apenas no ato formal de admissão para
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verificação de documentos da contratação, todavia as competências da Unidade de
Recursos Humanos devem iniciar bem antes do início do processo de seleção.
Para  isso  é  previsto  na  estrutura  organizacional  uma  Coordenadoria  de
Recrutamento e Seleção, pois conforme a Lei Complementar 85/2018 compete a
SEMURH a coordenação das atividades de recrutamento, seleção, controle. Neste
sentido  cabe  a  SEMURH  todos  procedimentos  de  levantamentos  iniciais  e
participação nas comissões de processo seletivo e concurso público. Assim tais
procedimentos devem estar previstos na IN SRH 001. 

Isso  evita  uma série  de  irregularidades,  como a  contratação  de  servidores  em
quantidade superior ao número de vagas descritas em lei, bem como a contratação
de  servidores  efetivos  em  vagas  destinadas  a  servidores  em  designação
temporária, conforme já foi verificado na Secretaria Municipal de Educação e na
Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  para  o  arrepio  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal e configuração de crime contra a Administração Pública
pelo Código Penal Brasileiro. 

Cumpre  mencionar  que  de  forma  a  evitar  pagamento  indevido  a  servidores  e
desencontro  de informações é importante  que haja  previsão na IN SRH 001 a
comunicação tempestiva à SEMURH quando houver nomeação ou exoneração de
servidor. Trata-se de um ato privativo do Chefe do Poder Executivo a nomeação e a
exoneração, um ato realizado pelos servidores da Secretaria Municipal de Gabinete
e em diversas ocasiões esses atos não são encaminhados a SEMURH que fica
impossibilitada de receber o servidor nomeado ou equivocadamente insere servidor
exonerado na folha de pagamento, causando enormes transtornos e prejuízos do
Município. 

A IN SRH 001 não contempla a entrega do Termo de Posse ao servidor nomeado
em cargo efetivo. Foi detectado pela equipe de auditores que apesar de previsto
em lei, a SEMURH não providencia este documento no momento da investidura do
servidor em cargo público. Segundo art.  18 da LC 35/2005 a posse é o ato de
aceitação  expressa  das  atribuições,  deveres  e  responsabilidades  inerentes  ao
cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizado com a assinatura do
termo próprio pelo empossando. Por tal razão, faz-se necessário a inclusão deste
ato na IN SRH 001.

O que se pretende afirmar é que orienta-se a revisão da instrução normativa e se
elabore  uma rotina  mais  eficiente  dentro  das  condições  da  unidade  executora.
Sendo que diante das dificuldades que as unidades executoras em geral encontram
na  criação  e  implementação  das  rotinas  de  Controle  Interno,  motivadas  quase
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sempre pela falta de priorização do assunto, incluímos anexo, proposta de minuta
de instrução normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas
Internas e Procedimentos de Controle”.  Destaco ainda que a minuta trata-se de
uma versão adaptada à realidade da SEMURH, verificada pela Equipe de Auditoria
em inspeção realizada. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em resposta ao achado pela Secretaria Municipal de Gabinete foi sugerido uma
reunião conjunta com a SEMURH para discutir e padronizar os procedimentos a
serem adotados. Foi realizada reunião no dia 02 de dezembro de 2019 às 13:30 na
sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, presentes  Sthephania Larissa Oliveira
de  Castro (Secretária  Municipal  de  Gabinete),  Jorge  Luiz  Pereira (Secretário
Municipal de Recursos Humanos), Gabrielle Favaro Brocco (Prof. Mun. Admin. do
Recursos Humanos), Cristiane do Carmo Castro (Assistente Operacional), Bianca
Simonassi e Franco (Auditora Pública Interna) e Jonathan Bruno Blunck Gervasio
(Auditor  Público  Interno),  onde os procedimentos foram discutidos e concluídos
para serem aprovados pelo Chefe do Poder Executivo.

2.13 Sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2019 que
“Dispõe  sobre  orientações  e  procedimentos  a  serem  adotados
para a realização de admissão e exoneração de pessoal em Desig-
nação Temporária.”

As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio  da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 002/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
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adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Um grave problema diagnosticado pela Equipe de Auditores é a vigência de 02
(duas) leis municipais que dispõe sobre a contratação temporária. A primeira trata-
se da Lei  Municipal  n°  3.828/1991 que “Dispõe sobre a contratação por  tempo
determinado,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  IX,  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil  e  dá  outras  providências.”.  Posteriormente  a  Lei  Municipal
4.669/2001  que  “Dispõe  sobre  contratação  de  servidores  municipais  por  tempo
determinado e dá outras providências”. Existem vários conflitos entre as leis que
trazem uma insegurança jurídica na aplicação das regras a serem aplicadas quanto
ao tema. Para resolver a questão necessário esclarecimento da Procuradoria Geral
do Município quanto a vigência e aplicação das normas acima citadas.  

No  que  pese  a  existência  de  leis  municipais  que  preveem  as  hipóteses  de
contratação  por  tempo  determinado  para  atender  necessidades  temporárias  de
excepcional interesse público, foi constatado pela equipe de auditoria que o Chefe
do Poder Executivo não encaminha ao Poder Legislativo projeto de lei solicitando
autorização para criação de cargos e/ou vagas para contratação temporária. A atual
legislação municipal prevê casos de contratação por prazo determinado, no entanto
não autoriza contratações discricionariamente pelo Chefe do Poder Executivo. 

Neste sentido, com fulcro no princípio da legalidade e harmonia dos poderes, faz
necessário  todas  as  vezes  que  o  Poder  Executivo  Municipal  perceber-se,  nos
casos  definidos  em  lei,  a  necessidade  de  contratação  temporária,  encaminhar
Mensagem a  Câmara  Municipal  justificando  sua  necessidade  e  Projeto  de  Lei
criando ou especificando os  cargos,  vagas,  vencimento,  atribuições e prazo da
contratação  para  autorização  legislativa.  Vale  ressaltar  que  deverá  haver  a
participação  da  SEMURH  no  levantamento  destas  informações,  bem  como  na
coordenação das atividades de recrutamento, seleção, controle.

Por todo o exposto, orienta-se a revisão da instrução normativa e se elabore uma
rotina mais eficiente dentro das condições da unidade executora. Sendo que diante
das dificuldades que as unidades executoras em geral  encontram na criação e
implementação das rotinas de Controle Interno, motivadas quase sempre pela falta
de  priorização  do  assunto,  incluímos  anexo,  proposta  de  minuta  de  instrução
normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle”. Destaco ainda que a minuta trata-se de uma versão
adaptada  à  realidade  da  SEMURH,  verificada  pela  Equipe  de  Auditoria  em
inspeção realizada. 
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Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em resposta ao achado pela Secretaria Municipal de Gabinete foi sugerido uma
reunião conjunta com a SEMURH para discutir e padronizar os procedimentos a
serem adotados. Foi realizada reunião no dia 02 de dezembro de 2019 às 13:30 na
sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, presentes  Sthephania Larissa Oliveira
de  Castro (Secretária  Municipal  de  Gabinete),  Jorge  Luiz  Pereira (Secretário
Municipal de Recursos Humanos), Gabrielle Favaro Brocco (Prof. Mun. Admin. do
Recursos Humanos), Cristiane do Carmo Castro (Assistente Operacional), Bianca
Simonassi e Franco (Auditora Pública Interna) e Jonathan Bruno Blunck Gervasio
(Auditor  Público  Interno),  onde os procedimentos foram discutidos e concluídos
para serem aprovados pelo Chefe do Poder Executivo.

Em  resposta  aos  achados  pela  Procuradoria  Geral  do  Município  não  houve
qualquer manifestação sobre as irregularidades e recomendações propostas pela
equipe de Auditoria.

2.14 Sobre  a  INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº  003/2019
“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados na
admissão e exoneração de pessoal para o exercício de cargo co-
missionado e função de confiança.”

As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio  da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 003/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
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adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Percebeu-se a necessidade de criar mecanismos de controle tendo em vista que
tratando-se de um ato privativo do Chefe do Poder  Executivo a nomeação e a
exoneração de servidores comissionados e função de confiança a SEMURH não é
cientificada  tempestivamente.  O  ato  é  realizado  pelos  servidores  da  Secretaria
Municipal de Gabinete e em diversas ocasiões esses atos não são encaminhados
em tempo hábil à SEMURH que fica impossibilitado de receber o servidor nomeado
ou equivocadamente insere servidor exonerado na folha de pagamento, causando
enormes transtornos. A participação da  SEMURH no recrutamento de servidores
comissionados e funções de confiança é de substancial importância, tendo em vista
a necessidade de controle e verificação do preenchimento dos requisitos para os
referidos cargos, pois apesar de serem cargos de livre nomeação e exoneração há
determinados casos que a lei impõe alguns requisitos que devem ser verificados. 

A SEMURH não possui procedimento para verificação e controle de parentesco na
contratação  de  servidores  comissionados.  É  de  amplo  conhecimento  o  teor  da
Súmula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal que veda a contratação de
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil,
inclusive, na linha reta ou colateral, de autoridades nomeantes em qualquer dos
Poderes do Município de Colatina ou de servidor investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento da mesma pessoa jurídica das autoridades nomeantes.
Para isso a equipe de auditores propõe que seja recolhida uma Declaração de
todos servidores comissionados declarando se estão ou não dentro dos parâmetros
exigidos,  bem como que esta declaração seja adotada como prática no ato de
contratação  de  servidores  comissionados.  Esse  controle  irá  trazer  razoável
segurança ao Chefe do Poder Executivo e aos servidores comissionados.  

Neste sentido orienta-se a revisão da instrução normativa e se elabore uma rotina
mais eficiente dentro das condições da unidade executora. Sendo que diante das
dificuldades  que  as  unidades  executoras  em  geral  encontram  na  criação  e
implementação das rotinas de Controle Interno, motivadas quase sempre pela falta
de  priorização  do  assunto,  incluímos  anexo,  proposta  de  minuta  de  instrução
normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle”. Destaco ainda que a minuta trata-se de uma versão
adaptada  à  realidade  da  SEMURH,  verificada  pela  Equipe  de  Auditoria  em
inspeção realizada. 
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Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em resposta ao achado pela Secretaria Municipal de Gabinete foi sugerido uma
reunião conjunta com a SEMURH para discutir e padronizar os procedimentos a
serem adotados. Foi realizada reunião no dia 02 de dezembro de 2019 às 13:30 na
sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, presentes  Sthephania Larissa Oliveira
de  Castro (Secretária  Municipal  de  Gabinete),  Jorge  Luiz  Pereira (Secretário
Municipal de Recursos Humanos), Gabrielle Favaro Brocco (Prof. Mun. Admin. do
Recursos Humanos), Cristiane do Carmo Castro (Assistente Operacional), Bianca
Simonassi e Franco (Auditora Pública Interna) e Jonathan Bruno Blunck Gervasio
(Auditor  Público  Interno),  onde os procedimentos foram discutidos e concluídos
para serem aprovados pelo Chefe do Poder Executivo.

2.15 Sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 008/2019 que
“Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem adotados para
o planejamento, a concessão, a indenização, o fracionamento, pa-
gamento e o usufruto de férias dos servidores da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal.”

As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio  da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 008/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Além de status constitucional, as férias anuais trata-se de um direito importante
para a saúde do trabalhador.  O Município de Colatina conta com cerca de 4.000
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(quatro mil) servidores e precisa organizar-se de forma eficaz para garantir o direito
e gozo de férias a todos eles.

Em inspeção a equipe de auditoria  verificou que o controle  do  gozo de férias,
períodos  aquisitivos  e  concessivos  não  é  realizado  em  sistema  informatizado
disponibilizado pela SEMURH para tal fim. Existe a concentração deste serviço em
apenas um servidor que realiza controle próprio e manual sem utilizar o sistema
informatizado para este fim, situação que expõe o Município a riscos de perda das
informações  e  consequente  prejuízo  ao  mesmo  e  a  seus  servidores.  Cumpre
mencionar  que  o  não  proveito  do  direito  pode  acarretar  perda  do  mesmo  ao
servidor estatutário e pagamento em dobro para servidores celetistas.

Como forma de melhor organização e controle das férias dos servidores e meio de
impedir que tanto os servidores como o Município de Colatina sejam lesados ou se
encontrem em situação de locupletamento ilícito faz-se necessário a adoção de
Escala Oficial de Férias dos servidores. Além de ser uma boa  prática de gestão,
trata-se  de  uma  previsão  legal  visto  que  o Estatuto  dos  Servidores  Públicos
Municipais (art.103,§5°) prevê a criação da Escala Anual de férias. 

Neste sentido orienta-se a revisão da instrução normativa e se elabore uma rotina
mais eficiente dentro das condições da unidade executora. Sendo que diante das
dificuldades  que  as  unidades  executoras  em  geral  encontram  na  criação  e
implementação das rotinas de Controle Interno, motivadas quase sempre pela falta
de  priorização  do  assunto,  incluímos  anexo,  proposta  de  minuta  de  instrução
normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle”. Destaco ainda que a minuta trata-se de uma versão
adaptada  à  realidade  da  SEMURH,  verificada  pela  Equipe  de  Auditoria  em
inspeção realizada. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.16 Sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 009/2019 que
“Dispõe sobre os procedimentos para concessão de vale-transpor-
te através de cartão eletrônico para todos os servidores e estagiá-
rios da Prefeitura Municipal de Colatina.”
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As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio  da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 009/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Cumpre  mencionar  que  o  Município  de  Colatina  concede  o  benefício  de  Vale-
transporte aos servidores acima de 65 (sessenta e cinco anos de idade), deficiente
físico,  deficiente  mental,  deficiente  visual,  deficiente  auditivo,  ostomizado,
deficiência  múltipla,  deficiência  renal  cronica  e  a  Agentes  de  Trânsito.  Contudo
esses grupos são contemplados com gratuidade no transporte público pelo Estatuto
do  Idoso,  Lei  Orgânica  Municipal  e  no  Convênio  Municipal  013/2018,
respectivamente, cabendo assim a conscientização destes, quando servidores, e
ainda  providências  administrativas  no  intuito  de  que  essas  categorias  optem
expressamente pela faculdade de utilização deste direito ao invés do benefício do
vale-transporte.

Outrossim vale destacar a necessidade de medidas administrativas que legitimem a
SEMURH  a  adotar  providências  no  caso  de  uso  indevido  do  cartão  de  vale-
transporte,  não devolução do mesmo ao fim do vínculo e bloqueio imediato em
situações de afastamentos do servidor. 

Neste sentido orienta-se a revisão da instrução normativa e se elabore uma rotina
mais eficiente dentro das condições da unidade executora. Sendo que diante das
dificuldades  que  as  unidades  executoras  em  geral  encontram  na  criação  e
implementação das rotinas de Controle Interno, motivadas quase sempre pela falta
de  priorização  do  assunto,  incluímos  anexo,  proposta  de  minuta  de  instrução
normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle”. Destaco ainda que a minuta trata-se de uma versão
adaptada  à  realidade  da  SEMURH,  verificada  pela  Equipe  de  Auditoria  em
inspeção realizada. 
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Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

2.17 Sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 011/2019 que
“Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem adotados no
Programa de Estágio da Administração Direta do Poder Executivo
Municipal.”

As instruções normativas tratam-se de atos administrativos mais adequados para
implantação dos procedimentos e rotinas de controle. São orientações escritas da
alta  gestão  que  constituem  orientações  sobre  determinado  assunto  explicando
como  deve  ser  executado  cada  serviço,  respeitando  o  princípio  da  legalidade,
buscando  atingir  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  dos  serviços  públicos
dentro das atuais condições da unidade executora. 

Em avaliação realizada pelos Auditores Públicos Internos nos procedimentos da
SEMURH utilizando como critério a IN SRH n° 001/2019 foi  constatado que os
procedimentos não são eficientes, pois não apresentam uma segurança razoável,
não inspiram comprometimento dos executores, não elencam responsabilidades.
Soma-se  a  isso  o  fato  dos  procedimentos  não  imporem  registro  oportuno  e
adequado das transações e fatos, não existe supervisão dos registros e controle de
acesso aos recursos e registros.

Foi verificado pela equipe de auditores que a Lei Municipal 4.446/98 que “Autoriza
firmar convênio com escolas de 2º Grau para concessão de Estágio”  encontra-se
tacitamente revogada e o seu  texto não tem mais utilidade de aplicação prática.
Necessário portanto diligência no sentido da mesma ser expressamente cancelada
e editada para fins de segurança jurídica na aplicação da legislação municipal.

Foi constatado ainda uma dificuldade na verificação dos documentos exigidos, no
controle  dos  contratos,  recolhimento  de  assinaturas,  vigência  dos  contratos,
designação de supervisor,  controle de matrícula e frequência e férias. Todos os
problemas gerados seriam facilmente resolvidos com a designação de um servidor
para desempenhar as atribuições da SEMURH relacionadas aos estagiários desde
a admissão até o seu desligamento,  bem como a administração dos convênios
celebrados com as instituições de ensino.
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Neste sentido orienta-se a revisão da instrução normativa e se elabore uma rotina
mais eficiente dentro das condições da unidade executora. Sendo que diante das
dificuldades  que  as  unidades  executoras  em  geral  encontram  na  criação  e
implementação das rotinas de Controle Interno, motivadas quase sempre pela falta
de  priorização  do  assunto,  incluímos  anexo,  proposta  de  minuta  de  instrução
normativa para avaliação, aprovação e inclusão no “Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle”. Destaco ainda que a minuta trata-se de uma versão
adaptada  à  realidade  da  SEMURH,  verificada  pela  Equipe  de  Auditoria  em
inspeção realizada. 

Em resposta  aos  achados  pela  Secretaria  Municipal  de  Recursos  Humanos,  a
mesma informou que concorda com as irregularidades e recomendações propostas
pela equipe de Auditoria.

Em  resposta  aos  achados  pela  Procuradoria  Geral  do  Município  não  houve
qualquer manifestação sobre as irregularidades e recomendações propostas pela
equipe de Auditoria.

3 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando que nas propostas de encaminhamento são consignadas as medidas
preventivas, corretivas, processuais ou materiais que a equipe avalia que o Gestor
deva determinar ou recomendar que sejam adotadas para os fatos identificados;

Considerando  que  foram  identificados  indícios  de  descumprimento  de  normas
legais  e/ou  oportunidade  de  melhorias  nos  procedimentos  da  unidade
inspecionada;

Considerando ser o presente trabalho pioneiro neste Município e a metodologia de
avaliação estar em sua primeira versão, sem ter havido, ainda, ajustes decorrentes
de apreciações da mesma por uma equipe de auditoria interna; 

Considerando que o presente trabalho tem por objetivo verificar a conformidade
das Instruções Normativas nº 001/2019, nº 002/2019, nº 003/2019, nº 008/2019, nº
009/2019 e nº 011/2019 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos – SEMURH
recentemente  aprovadas,  a  fim  de  auxiliar  na  implementação  das  normas  de
Controle Interno na secretaria supracitada, buscando maior eficiência e eficácia dos
procedimentos  adotados  pelos  servidores,  assim  como  avaliar  e  diagnosticar
deficiências no setor. 
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A equipe de auditoria propõe os seguintes encaminhamentos:

3.1 A notificação da autoridade responsável  pelo Poder Executivo Municipal,
para que tome ciência dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de
Auditores neste Relatório Final de Auditoria de Conformidade 001/2019, a fim de
acusar ciente e se manifestar quanto as recomendações. Caso concorde, sugere-
se que constitua uma comissão ou designe servidor para construção de um Plano
de Ação para implementação das recomendações.

3.2 A notificação da Procuradoria Geral do Município para que revise a legislação
municipal  relacionada  a  contratação  de  servidor  efetivo  e  em  designação
temporária e também do Programa de Estágio do Município de Colatina no sentido
de corrigir as irregularidades apontadas.

3.3 Ciência  à  autoridade  responsável  pela  Secretaria  Municipal  de  Controle
Interno dos indicativos e das proposições suscitadas pela Equipe de Auditoria e que
proponha, dentro das ações da secretaria, o monitoramento do Plano de Ação a ser
criado.

3.4 O arquivamento do presente processo.

Colatina, 05 de dezembro de 2019. 

BIANCA SIMONASSI E FRANCO

Auditora Pública Interna 
Administradora CRA/ES n° 15507 

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO
Auditor Público Interno 

Advogado OAB/ES n° 17402

_________________________________________________________________________________________
_
Av. Angelo Giuberti, 343 – Bairro Esplanada – Colatina/ES
CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7000

35



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Controle Interno – Superintendência de Auditoria 

 4. ANEXOS

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2019 que “Dispõe sobre orienta-
ções e procedimentos para a admissão e exoneração de pessoal em cargo efetivo.”

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2019 que “Dispõe sobre orienta-
ções e procedimentos a serem adotados para a realização de admissão e exonera-
ção de pessoal em Designação Temporária.”

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 003/2019 “Dispõe sobre orientações
e procedimentos a serem adotados na admissão e exoneração de pessoal para o
exercício de cargo comissionado e função de confiança.”

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 008/2019 que “Dispõe sobre as nor-
mas e procedimentos a serem adotados para o planejamento, a concessão, a inde-
nização, o fracionamento, pagamento e o usufruto de férias dos servidores da Ad-
ministração Direta do Poder Executivo Municipal.”

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 009/2019 que “Dispõe sobre os pro-
cedimentos para concessão de vale-transporte através de cartão eletrônico para to-
dos os servidores e estagiários da Prefeitura Municipal de Colatina.”

Minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 011/2019 que “Dispõe sobre as nor-
mas e procedimentos a serem adotados no Programa de Estágio da Administração
Direta do Poder Executivo Municipal.”
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