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Apresentação 
 

 
 
Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2017, foi realizada auditoria 

no Setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura Municipal de Ibiraçu (PMI) e 

Fundo Municipal de Saúde (FMS) entre os dias 12/06/2017 a 31/07/2017, 

abrangendo os atos de gestão praticados no período de abril 2016 a abril 2017. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais.  

 

A modalidade de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

amostragem com objetivo de certificar-se dos atos praticados no setor de RH, 

relativos ao sistema de ponto eletrônico, pagamento, gratificações, adicional de 

insalubridade e retenção de INSS dos servidores comissionados/contratados 

de acordo com a faixa de descontos instituídas na portaria MF 8/2017 vigente a 

partir de 01/01/2017; avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e 

segurança dos controles internos. 

 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

 

 

 

 

Márcia Regina Araújo da Silva 

Auditora de controle Interno/PMI  
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Processo  

3555/17 

 

Modalidade de auditoria: 

 

CONFORMIDADE 

Plano de Auditoria: 

001/2017 

Período auditado: 

ABRIL 2016 A ABRIL 

2017 

Período de realização da 

auditoria: 

12/06/2017 a 31/072017 

Processos apensos: 

 

 

Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada 

Nome: Bernadete Celene Alpoim 

Cargo: Gerente de Recursos Humanos e Registros 

Período: 02/01/2013 a 02/01/2017; 16/01/2017 a 31/03/17; readmitida em 

04/04/2017.  

Endereço: Rua das Juritis, nº74; Bairro Ericina, Ibiraçu 

CPF e RG: CPF 621.845.0047-34; RG 451850-ES 

 

 

Equipe Técnica 

NOME Cargo Matrícula 

Márcia Regina Araújo da Silva Auditora de controle Interno 11589 
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1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

 

RESPONSÁVEIS CARGO/FUNÇÃO CPF/CNPJ ENDEREÇO 

Bernadete Celene 

Alpoim  

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

621.845.0047-

34 

Rua das Juritis, 

nº74; Bairro 

Ericina, Ibiraçu. 

    

 

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo determinação contida no Plano nº 001/2017, foi realizada auditoria, 

entre os dias 12/06/2017 a 31/07/2017, abrangendo os atos de gestão 

praticados no período de abril 2016 a abril 2017. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

 Servidores recebendo gratificação; 

 Ato normativo concedendo gratificação; 

 Relatório de controle de ponto eletrônico; 

 Relação de servidores recebendo insalubridade; 

 Ato normativo e/ou processo administrativo concedendo adicional de 

insalubridade;  

 Pastas funcionais; 

 Folha de pagamento 
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3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão realizados no setor de Recursos Humanos, 

relativos ao escopo acima definido, atendem aos preceitos estabelecidos na 

legislação em vigor, em especial ao que dispõe a Constituição Federal; Lei 

Municipal 2.762/207- Estatuto dos Servidores Municipais, Instruções 

normativas (IN) SRH 07/2015, decreto 3821/2006. 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela equipe técnica foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Programa de Auditoria nº 

001/2017. 

Para início das atividades de auditoria foi solicitado ao setor responder um 

check list para diagnosticar possíveis achados. 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, definimos como amostra, para cumprimento 

do Plano de Auditoria nº 001/2017, a análise por amostragem de pastas 

funcionais, fichas financeiras.  

 

Foi objeto de observação e análise ainda a organização, instalações, arquivos, 

equipamentos, relação de servidores recebendo gratificação, insalubridade, 

auxilio transporte, retenção de INSS dos servidores contratado/ comissionados, 

bem como a quantidade, a qualificação e a experiência dos servidores que ali 

prestam serviço. 

 

5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO E DO ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE: 

Ausência de ato normativo (portaria/decreto) concedendo benefício de 

gratificação e/ou insalubridade a servidor. 
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Impropriedades na concessão de adicional de insalubridade concedida, foi 

constatado pagamento a servidor sem a formalização do pedido, conforme 

triagem realizada juntamente com o setor de protocolo. 

 

5.1.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Não observância da legislação pertinente, decreto 3821/2006, bem como, a 

falta execução da Lei Municipal 2.762/207- Estatuto dos Servidores Municipais, 

Instruções normativas (IN) SRH 07/2015, aprovada para normatização de 

procedimentos administrativos, entre outras leis pertinentes a matéria. 

Tal prática, em determinadas situações, deram causa a Dano de Erário 

Público. 

 

5.2 – REGISTRO EM FICHAS E PASTAS FUNCIONAIS: 

 

Ausência de cópias de documentos: pessoais, comprovação de escolaridade, 

registro nos respectivos conselhos, atestado de antecedentes criminais, atos 

de localização de servidores, transferência/cessão e de atos normativos de 

concessões de direitos e vantagens, atos de lotação, atestado admissional. 

Foi verificado que em determinadas pastas funcionais, os atestados foram 

apresentado em data posterior ao inicio das atividades laboratoriais. 

Frisa-se ainda que foi constatado servidor (es) sem contrato assinado, 

ausência de apresentação de cursos específicos para o exercício de 

cargo/função, impropriedade no pagamento do auxílio transporte, uma vez que 

o servidor (a) encontrava-se em gozo de férias. 

 

5.2.1 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Não observância da legislação pertinente, bem como, a falta execução da Lei 

Municipal 2.762/207- Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 2275/01, 
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Instruções normativas (IN) SRH 07/2015, aprovada para normatização de 

procedimentos administrativos, entre outras leis pertinentes a matéria. 

Tal prática, em determinadas situações, deram causa a Dano de Erário 

Público. 

 

5.3 – PONTO ELETRÔNICO: 

 

Neste diapasão foi verificado que o relógio de ponto biométrico ainda não está 

totalmente efetivado. Desta forma, verificou-se pagamento excessivo de horas 

extras e/ou pagamento de horas fixas mensais, devido a um controle deficitário 

de frequência ou inexistente com possibilidade de fraude ou manipulação.  

 

5.3.1 - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE: 

 

Não observância da legislação pertinente, bem como, a falta execução da Lei 

Municipal 2.762/207- Estatuto dos Servidores Municipais, Instruções 

normativas (IN) SRH 07/2015, aprovada para normatização de procedimentos 

administrativos, entre outras leis pertinentes a matéria. 

Tal prática, em determinadas situações, deram causa de Dano ao Erário 

Público. 

 

5.4- RESUMO DA VERIFICAÇÃO DAS PASTAS/FICHAS FUNCIONAIS DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS: 

 

A PMI e o FMS possuem atualmente 587 servidores. Foram  verificadas um 

total de 205 pastas/fichas funcionais, deste total 132  pastas/fichas contendo 

todos os documentos necessários para admissão do servidor, 24 pastas/fichas 

faltando atestado admissional, 19 pastas/fichas recebendo algum benefício 

sem requerimento de solicitação, 27 pastas/ fichas faltando outros documentos 

(Registro profissional, certificados, ausência de contrato de trabalho, 

assinaturas, etc). 
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Segue Gráfico abaixo, demonstrando as atividades de verificação: 

 

Gráfico I – Amostragem para análise de auditoria 

 

 

 

Gráfico II – GRÁFICO POR PORCENTAGEM  
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6 – CONCLUSÃO: 
 

Após auditoria realizada no setor de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura 

Municipal de Ibiraçu e do Fundo Municipal de Saúde e, diante dos achados 

encontrados, as propostas de encaminhamento desta auditoria para sanar as 

impropriedades encontradas são:  

 Nova avaliação in loco de concessão de insalubridade por médico do 

trabalho ou técnico em segurança do trabalho, ou ainda por empresa de 

segurança do trabalho, com emissão de laudos; 

 Utilização de EPI; 

 Concessão de pagamento de benefício somente através de 

requerimento feito pelo servidor, bem como, análise devida do pedido; 

 Realizar admissão de servidor somente após a entrega de todos 

os documentos exigidos em lei, bem como o ato normativo (portaria) 

necessário para o servidor iniciar as atividades; 

 Fazer ato de localização de todos os servidores municipais 

faltantes; 

 Regularizar as pasta dos servidores, referente a documentos 

faltantes, bem como, realizar pesquisas para dar veracidade aos 

documentos apresentados; 

 Atualizar/revisar pedido de auxilio transporte; 

 Devolução do valor pago de auxílio transporte indevido a servidor 

(es) aos cofres públicos; 

 Efetivação de forma imediata do relógio de ponto biométrico e 

pagamento de horas extras, apenas aquelas computadas pelo relógio de 

ponto biométrico; 

 Adoção de medidas administrativas para adequação do registro 

eletrônico, bem como, realizar procedimentos administrativos de forma 

efetiva para obtenção de um controle eficaz; 

 Oferecer curso de capacitação/ aperfeiçoamento dos servidores 

Municipais que atuam na área de RH; 

  Verificar possibilidade de alocar um analista de RH para melhor 

andamento das atividades do setor; 
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 Estrutura física mais ampla, oferecendo assim melhores 

condições de trabalho e segurança aos arquivos ali armazenados. 

 

7 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 

 

Não observância da legislação pertinente, bem como, a falta execução da Lei 

Municipal 2.762/207- Estatuto dos Servidores Municipais, decreto 3821/2006, 

Instruções normativas (IN) SRH 07/2015, aprovada para normatização de 

procedimentos administrativos, entre outras leis pertinentes a matéria. 

Tal prática, em determinadas situações, deram causa de Dano ao Erário 

Público.  

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 19 de julho de 2017. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva 

Matrícula 11589  

 

 

 


