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RESUMO 

 

 

A Decisão Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCEMG aprovou 

as “Orientações sobre Controle Interno”, aplicáveis aos sistemas de controle interno de cada 

um dos poderes do Estado de Minas Gerais e dos seus Municípios e no subanexo I, no rol 

apresentado sobre a regulamentação a ser observada sobre o sistema de controle interno, cita as 

Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela 

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Essas 

entidades objetivaram promover a realização de auditorias independentes e eficazes pelas 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), as quais definiram normas e diretrizes sobre os 

Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público. Baseado nessas normas foi sugerida a 

reestruturação do Departamento de Auditoria Interna do Município de Juiz de Fora/MG, e 

conforme Decreto Municipal nº 9.800, de 09 de março de 2009, foi proposta a criação da 

Supervisão II de Auditoria de Pessoal, para a boa condução dos trabalhos em consonância com 

a legalidade e legitimidade da gestão, avaliando os resultados sob a ótica da economicidade, 

eficiência e eficácia. 

 

Palavras-chave: Reforma administrativa; Auditoria de pessoal; Controle interno. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Normative Decision No. 02/2016 of the Court of Auditors of Minas Gerais - TCEMG approved 

the "Guidelines on Internal Control", applicable to the internal control systems of each of the 

powers of the State of Minas Gerais and its Municipalities and in sub-annex I, in the list 

presented on the regulations to be observed on the internal control system, it mentions the 

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI), developed by the International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). These entities aimed to promote the 

performance of independent and effective audits by Supreme Audit Institutions (EFS), which 

defined standards and guidelines on the Fundamental Principles of Public Sector Audit. Based 

on these standards, the restructuring of the Internal Audit Department of the Municipality of 

Juiz de Fora/MG was suggested, and according to Municipal Decree 9,800, of March 9, 2009, 

the creation of Supervision II of Personnel Audit was proposed, for good conducting the work 

in line with the legality and legitimacy of management, evaluating the results from the 

perspective of economy, efficiency and effectiveness. 

 

Keywords: Administrative reform; Personnel audit; Internal control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Baseada nas normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 

desenvolvidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), foi sugerida a reestruturação do Departamento de Auditoria Interna do Município 

de Juiz de Fora/MG e, conforme Decreto Municipal nº 9.800, de 09 de março de 2009, foi 

proposta a criação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal. 

A Administração Pública deve atuar em consonância com o controle externo exercido 

pelo Tribunal de Contas, o qual realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial conforme os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade dos atos que gerem receita ou despesa pública dos Órgãos do Governo do Estado 

e dos Municípios. Os Tribunais de Contas realizam verificações de como os Órgãos 

jurisdicionados atuam em relação aos seus controles internos. 

Portanto a Administração Pública deve possuir um tipo de estrutura organizacional 

relacionada ao controle interno de acordo com as especificidades exigidas pelos Tribunais de 

Contas, com estrutura organizacional, unidade específica, a qual deve atuar com independência 

e se reportar diretamente à autoridade máxima do poder, promovendo políticas e práticas de 

recursos humanos e sendo esta estrutura condizente com o volume e a complexidade das 

atividades e dos processos de trabalhos realizados no Poder. 

Nesse diapasão, através da Lei Municipal nº 13.830, de 31 de janeiro de 2019, que dispôs 

sobre a Organização e Estrutura do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, fixando 

princípios e diretrizes de gestão, foi criada a Controladoria Geral do Município, se tornando um 

órgão autônomo do Poder Executivo, subordinado diretamente ao Prefeito.  

A Lei foi regulamentada a princípio pelo Decreto nº 13.600, de 30 de abril de 2019 e 

Resolução nº 127, de 31 de julho de 2019, as quais foram a base da reestruturação do 

Departamento de Auditoria Interna e respectiva criação da Supervisão II de Auditoria de 

Pessoal. 

Apesar dessas legislações terem sofrido alterações pelos Decretos nº 14.189 de 20 de 

novembro de 2020 e nº 14.336, de 19 de fevereiro de 2021 e pelas Resoluções nº 164, de 08 de 

dezembro de 2020 e nº 182, de 31 de março de 2021, a essência trazida pelas legislações criadas 

em 2019 não se alterou.  

A Lei Municipal nº10.000, de 08 de maio de 2001, que tratava da estrutura 

organizacional da Prefeitura de Juiz de Fora, foi revogada pela Lei supracitada, bem como o 

Decreto nº 7.253, de 04 da janeiro de 2002 e Resolução nº 007, de 22 de novembro de 2004. 
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A Controladoria Geral do Município se tornou autônoma, órgão central do controle 

interno do Poder Executivo tendo como competência promover a defesa do patrimônio público, 

o controle interno, a auditoria pública, a correição, a prevenção e o combate à corrupção, ao 

incremento da transparência da gestão e ao acesso à informação no âmbito da administração 

pública municipal. 

O Departamento de Auditoria Interna foi reestruturado, iniciando as auditorias de 

Desempenho Operacional, já que essa era usada para realizar a auditoria de pessoal e, em 

consonância com o Decreto Municipal nº9.800, de 09 de março de 2009, foram implementados 

os procedimentos de auditoria na Folha de Pagamento de Pessoal dos servidores da 

Administração Direta e Indireta, observando a legalidade estrita imposta à Administração 

Pública. 

Ressalta-se que a criação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal, destacada no 

presente trabalho, é uma importante ferramenta de controle dos gastos públicos, pois a folha de 

pagamento é uma área que envolve considerável gama de recursos do setor público, podendo 

ser a maior despesa do Órgão Público, sendo de razoável preocupação, embora seja um processo 

que requer assertividade das operações que envolvem os colaboradores institucionais. Os 

limites constitucionais explícitos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) devem ser seguidos, bem como o teto de gastos, 

que na esfera municipal corresponde a 60% da Receita Corrente Líquida do Município, com 

limites de 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo.  

Dada a velocidade com que novas exigências são incorporadas às atividades, a auditoria 

de folha de pagamento merece ser considerada como importante instrumento de asseguração às 

decisões da administração superior, gerentes e supervisores e da organização como um todo. 

A importância da auditoria da folha de pagamento firma-se, pois, na aplicação de 

procedimentos e técnicas de auditoria de forma corretiva e preventiva, fornecendo informações 

convincentes quanto à conformidade das rotinas em relação às normas, regulamentos e 

legislação vigentes, de modo a reduzir o risco de fraudes, evitando também perdas financeiras 

indesejáveis imediatas, ou mesmo futuras demandas judiciais em processos trabalhistas ou 

previdenciários. 
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho é demonstrar os tipos de auditoria que devem ser realizadas no 

âmbito do setor público conforme as regras trazidas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais 

– TCEMG, através das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(ISSAI). 

 Na Reforma Administrativa de 2019, foi realizada a restruturação do Departamento de 

Auditoria Interna conforme as normas referenciadas. Com as mudanças deram início às 

atividades de Auditoria de Desempenho Operacional e criação da Supervisão II de Auditoria de 

Pessoal. Não foi possível a implementação da Auditoria Financeira por falta de recursos. 

O presente trabalho enfatiza a criação da Auditoria de Pessoal, apresentando os 

resultados alcançados por essa supervisão no exercício de 2020, aplicando o princípio da 

Legalidade, que se constitui como matriz da atuação da Administração Pública 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente trabalho justificar-se-á pelo fato da administração pública municipal ter o 

dever de seguir os preceitos do Tribunal de Contas ao qual é jurisdicionada, que estão 

empenhados em contribuir para o aprimoramento e fortalecimento dos controles internos 

municipais, emitindo orientações sobre as regulamentações que devem ser seguidas para tornar 

os controles internos mais efetivos.  

Desta forma, no Subanexo I, da Decisão Normativa nº 02/2016, do Tribunal de Contas 

de Minas Gerais detalha a regulamentação geral sobre o sistema de controle interno e dentre 

essas, cita as diretrizes para as normas de Controle Interno do setor público da Organização 

Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Baseadas nessas normas foi 

proposta a restruturação do Departamento de Auditoria Interna, início das atividades de 

Auditoria de Desempenho Operacional e criação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal, que 

atende ao disposto no Decreto nº9.800, de 09 de março de 2009.  

Os trabalhos de auditagem da folha de pagamento são importantes para boa gestão da 

despesa de pessoal e eram feitos através da Supervisão II de Auditoria de Desempenho 

Operacional – SADO, cujas atribuições não estavam relacionadas diretamente a auditagem de 

folha de pagamento, deixando deficitária a realização da efetiva atribuição da referida 
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Supervisão. A criação da auditoria de pessoal justificar-se-á pela exigência legal e por ser a 

maior despesa da Prefeitura de Juiz de Fora, merecendo atenção e deve ser executada de forma 

a contribuir para redução de risco de fraudes, evitando também perdas financeiras indesejáveis 

imediatas, ou mesmo futuras demandas judiciais em processos trabalhistas ou previdenciários. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste 

trabalho, foi feita uma pesquisa explicativa sobre as normas Internacionais das Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela Organização Internacional das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) trazidas no subanexo I, da Decisão Normativa 

nº 02/2016, do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCEMG. 

Usamos como instrumento de coleta de dados os dispositivos legais ora apresentados 

que definiram os tipos de auditoria que devem ser realizadas no âmbito do setor público. 

Além das pesquisas realizadas acerca da matéria, envolvendo os principais dispositivos 

legais vigentes, foram feitas pesquisas na internet, usados os conhecimentos adquiridos na 

participação em eventos voltados para Administração Pública, nos cursos de capacitação 

realizados online pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, bem como críticas e entendimentos 

pessoais, principalmente em função da experiência adquirida nos trabalhos desenvolvidos no 

Departamento de Auditoria Interna, da Controladoria Geral do Município. 

A fonte bibliográfica escolhida se deve ao fato da Administração Pública ter o dever de 

atuar em consonância com a legalidade e para isso deve seguir os preceitos do controle externo 

exercido pelo Tribunal de Contas deste Estado de Minas Gerais. Dessa forma, o trabalho se 

desdobrou através de estudos que apresentam significativa importância na definição e 

construção dos conceitos discutidos nesta análise, como exemplo o conceito dos tipos de 

auditoria do setor público que foram usados para reestruturar o Departamento de Auditoria 

Interna desta Prefeitura de Juiz de Fora. 

Porém, devido aos recursos escassos e pelo fato de não existir no âmbito desta Prefeitura 

a Auditoria Financeira, não foi possível implementá-la, pois sua criação acarretaria um aumento 

nas despesas de pessoal, dispêndio de recursos para treinamentos e desenvolvimento dos 

trabalhos de certificação.  

Foi criada a Supervisão II de Auditoria de Pessoal devido ao Decreto Municipal nº 

9.800, em vigor desde 2009 e pelo fato dos trabalhos já serem desenvolvidos por uma 

Supervisão que não tinha esta atribuição. 

Assim sendo o trabalho transcorreu a partir do método conceitual-analítico, visto que 

foram utilizados conceitos e ideias de outros autores e instituições semelhante com o objetivo 

da pesquisa para construção de uma análise qualitativa do tema. 
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2.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa se dedica ao estudo dos tipos de auditoria que devem ser realizados no 

âmbito do setor público, podendo ser auditoria de conformidade, de desempenho e financeira. 

A ênfase do trabalho se dá na criação da Auditoria de Pessoal, cuja obrigatoriedade está disposta 

em Decreto Municipal. 

O conteúdo a ser explorado contará com a orientação do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais, através das legislações divulgadas a respeito do assunto. A Auditoria de Pessoal foi 

construída ao longo de 10 anos, tempo em que autora se dedicou a conhecer e implantar todo o 

fluxo de processo.  
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

3.1 NORMAS INTERNACIONAIS DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES (ISSAI) 

 

As Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), foram 

desenvolvidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI), e visam promover a realização de auditorias independentes e eficazes pelas 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

As ISSAI abrangem os requisitos da auditoria do setor público no nível organizacional 

(EFS), enquanto no nível dos trabalhos de auditoria visam apoiar os membros da INTOSAI no 

desenvolvimento de suas próprias abordagens profissionais, de acordo com seus mandatos, com 

leis e regulamentos nacionais. 

O marco referencial de Normas Profissionais da INTOSAI tem quatro níveis. O nível 1 

contém os princípios fundamentais da estrutura. A Declaração de Lima sobre Diretrizes para 

Preceitos de Auditoria foi adotada em outubro de 1977, na IX INCOSAI realizada em Lima 

(Peru). O sucesso da Declaração deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista 

abrangente de todos os objetivos e questões relacionadas à auditoria governamental, sem deixar 

de ser significativa, concisa, redigida em linguagem clara e com foco em elementos essenciais, 

o que facilita seu uso. O principal objetivo da Declaração de Lima foi reforçar a necessidade de 

uma auditoria governamental independente. 

O nível 2 (ISSAI 10-99) estabelece pré-requisitos para o funcionamento adequado e a 

conduta profissional das EFS, como independência, transparência e accountability, ética e 

controle de qualidade, que são relevantes para todas as auditorias das EFS. 

Já o nível 3 (ISSAI 100-999) traz os princípios fundamentais da Auditoria do Setor 

Público. Essas decorrem e foram elaborados a partir da ISSAI 1 – A Declaração de Lima e das 

ISSAI de nível 2 e fornecem uma estrutura normativa de referência internacional definindo a 

auditoria do setor público. A ISSAI 200 traz os Princípios Fundamentais de Auditoria 

Financeira, a ISSAI 300 traz os Princípios Fundamentais de Auditoria Operacional e a ISSAI 

400 traz os Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade. 

No nível 4 os Princípios Fundamentais de Auditoria se traduz em diretrizes operacionais 

mais específicas e detalhadas que podem ser usadas diariamente na realização de auditorias e 

também como normas de auditoria quando normas nacionais de auditoria não tenham sido 

desenvolvidas. Este nível engloba as Diretrizes Gerais de Auditoria (ISSAI 1000-4999), que 

estabelecem os requisitos para auditorias financeiras, operacionais e de conformidade. 
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3.1.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 
 

Os Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público descritos no Nível 3, através 

das ISSAI 100 são: 

 Ética e independência: Os auditores devem cumprir exigências éticas relevantes e 

ser independentes. Princípios éticos devem estar incorporados ao comportamento profissional 

do auditor. Os auditores devem manter-se independentes, de modo que seus relatórios sejam 

imparciais e assim sejam vistos pelos usuários previstos. 

Os auditores podem encontrar orientação sobre independência profissional na “ISSAI 

10 – Declaração do México sobre a Independência das EFS”. Orientações sobre os princípios 

éticos fundamentais de integridade, objetividade, competência pessoal, devido zelo, 

confidencialidade e comportamento profissional são definidos na “ISSAI 30 – Código de 

Ética”. 

 Julgamento, devido zelo e ceticismo profissional: Os auditores devem manter 

comportamento profissional apropriado, aplicando ceticismo e julgamento profissional, 

exercendo o devido zelo ao longo de toda a auditoria. 

 Controle de qualidade: Os auditores devem realizar a auditoria em conformidade 

com normas profissionais de controle de qualidade, a fim de assegurar que as auditorias sejam 

realizadas com um nível de qualidade consistentemente elevado. Os procedimentos de controle 

de qualidade devem abranger questões como a direção, revisão, supervisão do processo de 

auditoria e a necessidade de consulta a fim de alcançar decisões em assuntos difíceis ou 

controversos. Os auditores podem encontrar orientação adicional na “ISSAI 40 – Controle de 

Qualidade para as EFS”. 

 Gerenciamento de equipes e habilidades: Os auditores devem possuir 

coletivamente, o conhecimento, as habilidades necessárias e específicas e competência para 

concluir com êxito a auditoria, incluindo a compreensão e experiência prática acerca do tipo de 

auditoria que está sendo realizada, familiaridade com as normas e as legislações aplicáveis, 

entendimento das operações da entidade, habilidade e experiência para exercer julgamento 

profissional. Comum a todas as auditorias é a necessidade de recrutar pessoas com qualificações 

adequadas, oferecer desenvolvimento e treinamento do pessoal, elaborar manuais e outras 

orientações e instruções escritas, relacionadas à condução de auditorias e atribuir recursos 

suficientes para a auditoria. Os auditores devem manter sua competência profissional por meio 

de desenvolvimento profissional contínuo. 
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 Risco de auditoria: é o risco de que o relatório possa ser inadequado. O auditor 

executa procedimentos para reduzir ou administrar o risco de chegar a conclusões 

inapropriadas, reconhecendo que as limitações inerentes a todas as auditorias significam que 

uma auditoria nunca pode fornecer certeza da condição objeto. O objetivo de uma auditoria é 

fornecer asseguração razoável, reduzir o risco da auditoria a um nível aceitavelmente baixo 

dado as circunstâncias impostas. A auditoria pode também visar fornecer asseguração limitada, 

caso em que o risco aceitável de não conformidade com critérios é maior do que em uma 

auditoria de asseguração razoável, fornecendo um nível de asseguração que, no julgamento 

profissional do auditor, será significativo para os usuários previstos. 

 Materialidade: é a tendência de valorizar aquilo que é material, relevante em todas 

as auditorias. Uma questão pode ser julgada materialmente relevante se o seu conhecimento é 

suscetível de influenciar as decisões dos usuários previstos. Determinar a materialidade é uma 

questão de julgamento profissional e depende da interpretação do auditor acerca das 

necessidades dos usuários. 

 Documentação: Os auditores devem preparar documentação de auditoria que seja 

suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, da 

evidência obtida e das conclusões alcançadas. 

 Comunicação: Os auditores devem estabelecer uma comunicação eficaz durante 

todo o processo de auditoria. É essencial que a entidade auditada seja mantida informada de 

todas as questões relacionadas com a auditoria. Esta é a chave para o desenvolvimento de uma 

relação de trabalho construtiva. 

 

3.1.2 FASES DA AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 
 

Em relação aos Princípios relacionados ao processo de auditoria, esses envolvem todo 

o planejamento, a execução e monitoramento: 

 Planejamento da auditoria: envolve estabelecer os termos de auditoria, obter 

entendimento sobre o objeto a ser auditado, realizar avaliação de risco ou análise do problema 

e identificar riscos de fraude; 

 Execução da auditoria: realizar os procedimentos de auditoria planejados para 

obter evidências, avaliá-las e extrair conclusões; 

 Relatório e Monitoramento: elaborar um relatório baseado nas conclusões 

alcançadas, monitorando as questões relatadas como relevantes. 
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3.1.3 AUDITORIAS REALIZADAS NO SETOR PÚBLICO 
 

As Auditorias do Setor Público é um processo sistemático, norteado por princípios 

relacionados às etapas de um processo. Aqui se avalia evidências para determinar se as 

informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com os critérios aplicáveis. As 

auditorias são essenciais, pois fornecem aos órgãos do executivo, legislativo e de controle, bem 

como aos responsáveis pela governança e público em geral, informações acerca da gestão e do 

desempenho de políticas, programas e operações governamentais. Ademais, as auditorias 

contribuem para o aperfeiçoamento do accountability e transparência, promovendo melhorias 

contínuas. 

Auditorias devem ser realizadas em caráter periódico para medir e avaliar, sob a ótica 

da legalidade, da legitimidade, da eficácia, da eficiência, da efetividade e da economicidade, os 

procedimentos de controles internos adotados nas unidades executoras, e, por conseguinte, 

expedir recomendações ao gestor da unidade ou à autoridade máxima do Poder para evitar a 

ocorrência de irregularidades (medidas preventivas) ou para saná-las (medidas corretivas). 

O Departamento de Auditoria Interna – DAI em conjunto com o dirigente do sistema de 

controle deve emitir e assinar, por meio de seu responsável, relatório conclusivo sobre a tomada 

de contas especial, bem como certificado de auditoria sobre a regularidade ou irregularidade 

das contas tomadas. 

No apoio às atividades de controle externo, caberá à unidade central do sistema de 

controle interno exercer, entre outras, as atividades de organizar e executar, mediante pedido do 

Tribunal, programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial nas unidades executoras e disponibilizar os relatórios das auditorias realizadas, os 

quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras 

recomendadas. 

Sobre a Estrutura Organizacional do Departamento de Auditoria Interna - DAI 

consideramos os tipos de auditorias a serem realizadas. Neste caso, baseamos nas Normas de 

Auditoria citadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que visaram promover a 

realização de auditorias independentes e eficazes pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS). Os três principais tipos de auditorias do setor público são: 

 

“Tipos de auditoria do setor público: 

22. Os três tipos principais de auditoria do setor público são definidos como segue: 

Auditoria financeira foca em determinar se a informação financeira de uma entidade 

é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco 

regulatório aplicável. Isso é alcançado obtendo-se evidência de auditoria suficiente e 
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apropriada para permitir o auditor expressar uma opinião quanto a estarem as 

informações financeiras livres de distorções relevantes devido a fraude ou erro. 

Auditoria operacional foca em determinar se intervenções, programas e instituições 

estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e 

efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O desempenho é 

examinado segundo critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios ou 

outros problemas são analisados. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria 

e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. 

Auditoria de conformidade foca em determinar se um particular objeto está em 

conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria de conformidade 

é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, 

em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Essas 

normas podem incluir regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, 

códigos estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão financeira 

responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos. 

As EFS podem realizar auditorias ou outros trabalhos sobre qualquer tema de 

relevância que diga respeito às responsabilidades da administração e dos responsáveis 

pela governança e ao uso apropriado de recursos e bens públicos. Esses trabalhos 

podem incluir relatórios sobre os produtos e resultados quantitativos das atividades de 

prestação de serviços da entidade, relatórios de sustentabilidade, necessidades futuras 

de recursos, aderência a padrões de controle interno, auditorias concomitantes em 

projetos ou em outros assuntos. As EFS podem também realizar auditorias 

combinadas, incorporando aspectos financeiros, operacionais e/ou de conformidade.” 

(grifo nosso) 
 

Importante destacar que, nesta norma, existem dois tipos de trabalho: 

 

Nos trabalhos de certificação, a parte responsável mensura o objeto de acordo com 

os critérios e apresenta a informação do objeto, sobre a qual o auditor então obtém 

evidência de auditoria suficiente e apropriada para proporcionar uma base razoável 

para expressar uma conclusão. 

Nos trabalhos de relatório direto, é o auditor quem mensura ou avalia o objeto de 

acordo com os critérios. O auditor seleciona o objeto e os critérios, levando em 

consideração risco e materialidade. 

O resultado da mensuração do objeto, de acordo com os critérios, é apresentado no 

relatório de auditoria na forma de achados, conclusões, recomendações ou de uma 

opinião. A auditoria do objeto pode também proporcionar novas informações, análises 

ou novas perspectivas. (grifo nosso) 

 

Ressalta-se que as auditorias financeiras são sempre trabalhos de certificação, uma vez 

que são baseadas em informações financeiras apresentadas pela parte responsável. As auditorias 

operacionais (desempenho) são, normalmente, trabalhos de relatório direto. Já as auditorias de 

conformidade podem ser trabalhos de certificação, de relatório direto ou ambos ao mesmo 

tempo. 

O principal objetivo da Auditoria Financeira é melhorar e promover a prestação de 

contas de órgãos e entidades públicos. Segundo a ISSAI 200, o propósito de uma auditoria de 

demonstrações financeiras é aumentar o grau de confiança dos usuários. O auditor deve 

expressar uma opinião que forneça segurança razoável a esses usuários sobre a existência ou 

não de distorções relevantes nas informações financeiras divulgadas, independente se a 

distorção foi causada por erro ou fraude. O foco é avaliar se as informações financeiras de uma 
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entidade foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regulamentos exigidos 

para a sua divulgação. 

Auditoria Operacional (Desempenho) é o processo de coleta e análise sistemática de 

informações sobre características, processos e resultados de um programa, atividade ou 

organização, com base em critérios fundamentados, cujo objetivo é aferir o desempenho da 

gestão governamental, subsidiar os mecanismos de responsabilização por desempenho e 

contribuir para aperfeiçoar a gestão pública. No que se refere à fiscalização de programas de 

governo, visa contribuir para a melhoria de seu desempenho e, ainda, aumentar a efetividade 

do controle, por meio da mobilização de atores sociais no acompanhamento e na avaliação dos 

objetivos, da implementação e dos resultados das políticas públicas. Tem o objetivo de verificar 

se os programas do governo estão funcionando em consonância com os princípios da 

economicidade, eficiência e efetividade e se há espaço para aperfeiçoamento. A ISSAI 300 

fornece às EFS uma base para a adoção ou o desenvolvimento de normas e diretrizes de 

auditoria de conformidade. 

Auditoria de Conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado 

objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios. As auditorias 

de conformidade são realizadas para avaliar se atividades, transações financeiras e a ISSAI 400 

fornece às EFS uma base para a adoção ou o desenvolvimento de normas e diretrizes para este 

tipo de auditoria. 

 

3.2 REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 

3.2.1 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

INTERNA 

 

Quando do advento da Reforma Administrativa em 2019, a servidora, autora do presente 

trabalho, estava no cargo de Gerente do Departamento de Auditoria Interna e teve o privilégio 

de participar com sugestões de alteração no Decreto Municipal nº 7.253, de 04/01/02, art. 24, 

incisos I ao IV, sobre as competências do Departamento, bem como criação da Supervisão II de 

Auditoria de Pessoal e início das atividades de Auditoria de Desempenho Operacional, a saber: 

 

“(…) 

Art. 24 – Compete ao Departamento de Auditoria Interna da Gerência do Sistema de 

Controle Interno: 

I – Medir e avaliar a eficácia do sistema de controle interno através do processo de 

auditoria contábil, operacional e de gestão, recomendando medidas voltadas ao seu 
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aprimoramento, fornecendo subsídios para elaboração e expedição de Normas de 

Controle Interno; 

II – Alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária quando, for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade; 

III – avaliar os resultados das entidades da Administração Indireta, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

IV – Acompanhar e avaliar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal no 

âmbito da Administração Municipal. 

(...)” 

 

O Departamento de Auditoria Interna era vinculado a Subsecretaria do Sistema de 

Controle Interno, subordinada à Secretaria de Fazenda, regulamentado pelo Decreto 

referenciado acima. Com a Reforma Administrativa desta Prefeitura Municipal, proposta pela 

Administração à época, o Departamento de Auditoria Interna – DAI foi reestruturado através 

da Lei Municipal nº 13.830, de 31/01/19 que também reformulou a estrutura do Controle 

Interno, ligando-o diretamente ao Chefe do Poder Executivo na forma de Controladoria Geral 

do Município – CGM, podendo esta exercer suas atividades precípuas independentes em 

consonância com as disposições do TCEMG. 

Importante destacar que com a criação da CGM ampliou-se a estrutura organizacional, 

instituindo a Ouvidoria Geral do Município e Corregedoria. 

Foi proposta a reformulação que segue, ampliando as competências do Departamento 

de Auditoria Interna, enfatizando a necessidade de operacionalização da Auditoria de 

Desempenho, introduzindo a Auditagem da Folha de Pagamento, a necessidade de um Plano 

Anual de Auditoria, avaliando inclusive a conformidade de sua execução. Destacou-se o 

contraditório e ampla defesa do auditado e a implementação de uma auditoria baseada em risco 

que poderia vir a influenciar no planejamento daquelas consideradas mais importantes e que 

tivessem prioridade na realização. A sugestão proposta foi: 

I – Realizar, em caráter periódico, auditorias internas, para medir e avaliar, sob a ótica 

da legalidade e da legitimidade, os procedimentos de controle interno adotados nas unidades 

executoras da Administração Direta, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e 

operacional e, por conseguinte, expedir recomendações ao gestor das unidades para evitar a 

ocorrência de irregularidades (medidas preventivas) ou para sanar as irregularidades apuradas 

(medidas corretivas); 

II – Avaliar, sob o aspecto da economicidade, eficiência e eficácia os programas e 

atividades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o 

aperfeiçoamento da gestão pública na Administração Direta, contribuindo para a accountability 

e transparência; 
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III – Auditar a folha de pagamento da Administração Direta do Município, procedendo 

ao que se fizer necessário, observada a legalidade estrita, imposta à Administração Pública; 

IV – Realizar auditorias na Administração Indireta e demais órgãos obrigados ao 

controle de suas contas pela Controladoria Geral do Município; 

V – Alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade; 

VI – Contribuir para o acompanhamento e avaliação do cumprimento da Lei Federal nº 

101/2000 no âmbito da Administração Direta; 

VII – Articular com os demais Departamentos da Controladoria Geral do Município, 

visando a colaboração mútua para o desenvolvimento das atividades precípuas; 

VIII – Fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e de procedimentos que 

visem a garantir efetividade das ações e organização do controle interno da Controladoria Geral 

do Município; 

IX – Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna e apresentar informações acerca das 

atividades de auditoria consignadas neste, avaliando a conformidade de sua execução e 

justificando as eventuais distorções apuradas entre as ações programadas e executadas; 

X – Emitir relatórios finais de auditoria para fins de comunicação ao gestor da Unidade 

auditada para providências cabíveis, sempre precedida de contraditório e ampla defesa e, ainda, 

comunicadas ao TCEMG caso não tenha sido sanado no âmbito do Poder; 

XI – Monitorar as auditorias realizadas visando acompanhar o decurso da 

implementação das recomendações de auditoria; 

XII – Comunicar ao Controlador (a) Geral do Município sobre a sonegação de 

informações que limitem ou impeçam a execução das atividades de auditoria; 

XIII – Contribuir para implementação da Auditoria Baseada em Risco, a fim de permitir 

a mensuração, avaliação e ordenação de eventos de riscos que influenciarão diretamente no 

planejamento das atividades de auditoria. 

O Decreto Municipal nº 13.600, de 30/01/19, instituiu o Sistema de Controle Interno e 

regulamentou as atribuições da Controladoria Geral do Município – CGM que foi instituída 

pela Lei nº 13.830, de 31/01/19. As sugestões da autora deste trabalho foram acatadas, porém, 

procederam algumas alterações e acrescentou-se os incisos XIV ao XIX como segue: 

 

“Art. 7º Ao Departamento de Auditoria Interna – DAI compete: 

I – Realizar, em caráter periódico, auditorias internas, para medir e avaliar, sob a ótica 

da legalidade e da legitimidade, os procedimentos de controle adotados nas unidades 

executoras da Administração Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora, quanto 

aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e operacional; 
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II – Expedir recomendações aos gestores das unidades auditadas, a fim de prevenir a 

ocorrência de irregularidades ou sanar aquelas já apuradas; 

III – avaliar, sob o aspecto da economicidade, eficiência e eficácia, o desempenho dos 

programas e atividades governamentais, visando contribuir para o aperfeiçoamento da 

gestão pública, atuando como instrumento de “accountability” e transparência; 

IV – Auditar a folha de pagamento dos servidores da Administração Direta e Indireta 

do Município de Juiz de Fora, observando a legalidade estrita imposta à 

Administração Pública; 

V – Alertar a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade; 

VI – Contribuir para o acompanhamento e avaliação do cumprimento da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora, averiguando a eficiência das ações em 

relação aos gastos públicos e garantindo a responsabilização pelos atos de gestão; 

VII – articular com os demais Departamentos da Controladoria Geral do Município, 

visando fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e procedimentos que 

visem garantir a efetividade das ações de controle interno; 

VIII – elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna e apresentar informações acerca 

das atividades de auditoria consignadas no mesmo, avaliando a conformidade de sua 

execução e justificando as eventuais distorções apuradas entre as ações programadas 

e executadas; 

IX – Emitir relatórios finais de auditoria, a fim de comunicar ao gestor da Unidade 

auditada as providências cabíveis, sempre precedida de contraditório e ampla defesa; 

X – Exigir e avaliar os “feedbacks”, de forma a acompanhar a implementação das 

recomendações de auditoria; 

XI – Comunicar ao Controlador Geral do Município os casos de sonegação de 

informações que limitem ou impeçam a execução das atividades de auditoria; 

XII – contribuir para implementação da “Auditoria Baseada em Risco”, a fim de 

permitir a mensuração, avaliação e ordenação de eventos de riscos que poderão 

influenciar no planejamento de auditorias que priorizem as atividades consideradas 

mais importantes; 

XIII – Elaborar, em conjunto com o Controlador, plano de ação e metas, bem como o 

orçamento do Departamento; 

XIV – acompanhar o correto cumprimento dos manuais de procedimentos 

elaborados pela SSDI/SARH, propondo os ajustes que se fizerem necessários 

para otimização das atividades executadas pelos setores do Departamento; 

XV – Acompanhar e controlar Contratos, Acordos, Convênios, Parcerias e 

Termos de Cooperação relativos à sua área de atuação; 

XVI – Propor, em conjunto com o Controlador, medidas de aprimoramento das 

atividades do Departamento; 

XVII – Coletar, agrupar dados, analisar, construir indicadores e informar ao 

setor competente; 

XVIII – Elaborar relatório com informações das atividades do Departamento; 

XIX – exercer outras atividades correlatas.” (Grifo nosso) 

 

 

3.2.2 SUGESTÃO DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.830/2019 EM NÍVEL DE 

REGIMENTO INTERNO 

 

Como relatado anteriormente, o Controle Interno era vinculado à Secretaria da Fazenda. 

A autora deste trabalho sugeriu mudanças baseadas nos estudos realizados sobre Normas 

Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela 

Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), trazidas na 

regulamentação da Decisão Normativa nº 02/2016-TCEMG. As adequações sugeridas foram 
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inseridas na Resolução nº 127, de 31 de julho de 2019, sendo que à época vigorava a Resolução 

n. º 007, de 22 de novembro de 2004, revogada pela Resolução 096, de 05 de abril de 2016. 

Foi necessária a criação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal – SAP, pois a 

supervisão que realizava a auditoria da Folha de Pagamento dos servidores da Administração 

Direta e Indireta era executada pela Supervisão II de Auditoria de Desempenho Operacional – 

SADO, deixando deficitária a atuação dessa supervisão em relação às suas competências reais. 

O Decreto Municipal nº 9.800/09 já havia instituído no âmbito da Administração Direta e 

Indireta, as formas e os critérios de cooperação, visando a implementação dos procedimentos 

de auditoria a serem realizados na folha de pagamento de Pessoal. 

O Presente estudo tem por escopo adequar a estrutura do Departamento às auditorias 

que devem ser realizadas em consonância às normas apresentadas. Os três tipos de auditorias a 

serem realizadas seriam a Operacional (Desempenho), a de Conformidade e a Financeira. A 

criação da Auditoria de Pessoal se deu em função do Decreto Municipal já existente, que 

instituía essa necessidade de controle da legalidade. 

Devido à deficiência de recursos para ampliação do quantitativo de supervisões para 

adequação às normas ora em estudo, cuja estruturação teria que ser condizente com o volume 

e complexidade das atividades e dos processos de trabalho realizados no âmbito do poder 

público, já que as auditorias abrangiam todas as Secretarias, Autarquias, Fundações e, inclusive 

os Fundos existentes, foi necessária adequação conforme os recursos disponíveis naquele 

momento. O Departamento de Auditoria Interna era composto por três Supervisões, quais 

sejam: 

 

“(...) 

3. Departamento de Auditoria Interna – DAI: 

3.1. Supervisão II de Auditoria Operacional e de Conformidade – SAOC; 

3.2. Supervisão II de Auditoria de Desempenho Operacional – SADO; 

3.3. Supervisão II de Padronização e Pesquisa de Auditoria – SPPA; 

3.4. Núcleo de Auditoria Especial – NAE. 

(...)” 

 

Desta forma, a proposta foi pela extinção da Supervisão II de Padronização e Pesquisa 

de Auditoria – SPPA, adequando suas competências às demais Supervisões, no que coubesse. 

A Supervisão II de Auditoria de Desempenho Operacional – SADO passaria a executar suas 

reais competências. 

A Auditoria Financeira seria criada em longo prazo, de acordo com os recursos a serem 

pleiteados, pois seria necessária a expansão do Departamento, a fim de qualificar para emissão 
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de certificados, inclusive quanto à regularidade das prestações de contas existentes no âmbito 

Municipal. 

As atribuições da Supervisão II de Auditoria Operacional de Conformidade – SAOC 

sofreu pequenas modificações nas suas competências, sendo importante o início das atividades 

da Auditoria de Desempenho Operacional, que até o momento não era executada. 

Na regulamentação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal foi considerado o tipo de 

auditoria a ser executada. Como essa tem o objetivo de identificar possíveis inconsistências na 

folha de pagamento, envolve características das auditorias de conformidade e de desempenho, 

focando na legalidade e legitimidade, bem como no desempenho da gestão governamental, 

avaliando a eficiência e eficácia. Exemplificado, foram elaborados os trabalhos de Auditoria da 

Ajuda de Custo do Magistério – ACVM e Auditoria na Gratificação de Autoridade Sanitária. 

O primeiro foi verificado a legalidade do benefício, bem como o objetivo da sua instituição. O 

segundo se pautou no estudo das legislações aplicáveis, análise do fluxo de processos, 

demonstração da apuração da Gratificação, constatando deficiência na apuração do valor a ser 

pago ao servidor, bem como constatação deficitária da operacionalização do “Projeto Código 

Sanitário”. 

A sugestão de regulamentação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal foi a seguinte: 

I – Executar trabalhos de auditoria programada ou através de demandas nas ações 

gerenciais e procedimentos relacionados ao processo de gestão de informações da folha de 

pagamento dos servidores da Administração Direta e Indireta, com a finalidade de identificar 

as eventuais inconsistências na folha de pagamento, bem como contribuir para o aprimoramento 

dos processos de trabalho e sistema utilizados, observando a legalidade, legitimidade e 

economicidade na execução dos fatos administrativos, propiciando a maximização da eficiência 

e eficácia dos mesmos; 

II – Observar o cumprimento e aperfeiçoamento das normas legais aplicáveis à área de 

pessoal; 

III – Avaliar os controles internos quanto à sua adequação e eficácia, observando seus 

procedimentos na identificação e prevenção de falhas e irregularidades; 

IV – Avaliar os fluxos de processos, eliminando possíveis procedimentos desnecessários 

ou em duplicidade e àqueles que possam gerar ineficiência e desperdícios dos recursos 

disponíveis para empregar na área de pessoal, e ainda, evitar o uso ineficiente e antieconômico 

de equipamentos e de recursos humanos; 

V – Aplicar a metodologia em razão da complexidade e volume das operações que 

envolvem o pagamento de determinada verba, aplicar procedimentos técnicos de entrevistas, 
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análise documental e amostragem, para identificar e reduzir as possíveis inconsistências da 

folha de pagamento e apresentar os resultados dos trabalhos em relatórios, de forma clara e 

objetiva, com vistas a elidir as impropriedades e irregularidades detectadas; 

VI – Avaliar, por amostragem, a eficácia dos controles nas fases de seleção, nomeação, 

posse, exercício e aposentadoria de servidores e certificar o cumprimento das formalidades e 

exigências legais para os respectivos registros; 

VII – Acompanhar a evolução da folha, a fim de monitorar junto ao Departamento de 

Controle da Gestão Operacional – DCGO o cumprimento dos limites constitucionais e os 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

VIII – Acompanhar mensalmente a aplicação do Decreto Municipal referente ao Teto 

Constitucional Municipal; 

IX – Realizar auditorias integradas na área de pessoal, conforme critérios de cooperação 

estabelecidos no Decreto Municipal nº 9.800, de 09 de março de 2009; 

X – Monitorar as auditorias de pessoal realizadas a fim de acompanhar o decurso da 

implementação das recomendações de auditoria; 

XI – Elaborar relatório mensal das atividades realizadas no âmbito da Supervisão; 

XII – Subsidiar o Gerente do Departamento de Auditoria Interna com informações 

acerca da elaboração, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Auditoria. 

Foram realizadas sugestões de alterações pelos superiores hierárquicos e o texto 

disposto na Resolução nº 127, de 31 de julho de 2019, TÍTULO III, art. 6º, foi apresentado da 

seguinte forma: 

 

“(...) 

Art. 6º À Supervisão II de Auditoria de Pessoal compete: 
I – Executar trabalhos de auditoria, programados ou através de demandas, nas ações 

gerenciais e procedimentos operacionais relacionados à folha de pagamento dos 

servidores da Administração Direta e Indireta, com a finalidade de identificar e 

prevenir as possíveis inconsistências e contribuir para a execução da gestão de 

recursos humanos em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e 

eficácia; 
II – Avaliar os fluxos de processos de trabalho, eliminar procedimentos desnecessários 

(ou em duplicidade) e aqueles que possam gerar ineficiência e desperdícios, 

objetivando minimizar gastos utilizados na área de pessoal; 
III – Aplicar procedimentos técnicos de entrevistas, análise documental e 

amostragem, para identificar e reduzir as possíveis inconsistências da folha de 

pagamento, compatíveis com a complexidade do recurso, objeto de análise; 
IV – Avaliar, por amostragem, a eficácia dos controles nas fases de seleção, nomeação, 

posse, exercício e aposentadoria de servidores e certificar o cumprimento das 

formalidades e exigências legais para os respectivos registros; 
V – Acompanhar a evolução da folha, a fim de monitorar, junto ao Departamento de 

Controle da Gestão Operacional - DCGO, o cumprimento dos limites constitucionais 

e os estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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VI – Acompanhar mensalmente a aplicação do Decreto Municipal referente ao Teto 

Constitucional Municipal; 
VII – Realizar auditorias integradas na área de pessoal, conforme critérios de 

cooperação estabelecidos em Regulamento; 
VIII – Monitorar as auditorias de pessoal realizadas a fim de acompanhar o decurso 

da implementação das recomendações de auditoria; 
IX – Elaborar relatório mensal das atividades realizadas no âmbito da Supervisão; 
X – Subsidiar o Gerente do Departamento de Auditoria Interna com informações 

acerca da elaboração, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano Anual de 

Auditoria. 

(...)” 

 

Destaca-se que a Resolução supracitada foi revogada pelo art. 20 da Resolução nº 164, 

de 08 de dezembro de 2020, que também foi revogada pelo art. 20 da Resolução nº 182, de 31 

de março de 2021, hoje vigente. 

Em relação às competências da Supervisão II de Auditoria de Pessoal não foram 

propostas modificações, prevalecendo as competências primeiramente sugestionadas pela 

autora deste trabalho. 

 

3.3 IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO II DE AUDITORIA DE PESSOAL 

 

3.3.1 FLUXO DE PROCESSOS 

 

Conforme Resolução nº 182, de 31 de março de 2021, o Fluxo de Processos da 

Supervisão II de Auditoria de Pessoal foi aprimorado, construído a partir da Resolução nº 127, 

de 31 de julho de 2019. 

O Fluxo de Processos mostra de forma descomplicada o fluxo das informações e 

elementos evidenciando a sequência operacional que caracteriza o trabalho que está sendo feito. 

Foi elaborada a ordem de execução para as tarefas rotineiras, bem como para os processos de 

auditoria a fim de identificar possíveis inconsistências na análise das diversas verbas 

remuneratórias, conforme relacionadas a seguir: 

a) Atribuição: Tarefas rotineiras para manter atualizada a base de dados 

 Consolidar, diariamente, as alterações das Leis nº 8.710/95, nº 9.212/98 e nº 

13.830/19, conforme publicações feitas no Atos do Governo; 

 Atualizar, diariamente, o “Cadastro de Ocupantes de Função Gratificada e 

Comissionada” conforme respectivos Regimentos Internos e de acordo com as informações 

disponibilizadas no Atos do Governo; 

 Atualizar a Tabela Salarial conforme reajustes; 
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 Atualizar, mensalmente, a planilha do “Demonstrativo Resumo da Folha”, a fim de 

verificar a evolução das verbas; 

 Atualizar, trimestralmente, a planilha que contém a base legal dos códigos que são 

utilizados na folha de pagamento, inclusive em acordo com os entendimentos da Secretaria de 

Recursos Humanos. 

b) Atribuição: Processo de auditoria a partir das ações programadas no Plano 

Anual de Auditoria Interna – PAAI ou por demandas pontuais para identificar possíveis 

inconsistências na análise das diversas verbas remuneratórias. 

 Solicitar à Secretaria de Recursos Humanos – SRH acesso ao Sistema de 

Processamento da Folha de Pagamento para fins de consulta dos dados dos servidores Ativos, 

Aposentados, Pensionista e Municipalizados nos seguintes Módulos: CADASTRO: de pessoas 

e contratos; CÁLCULO E PAGAMENTO: férias, folha de pagamento e líquido a pagar; 

GERADOR DE ARQUIVOS E RELATÓRIOS; solicitar que seja realizado o backup do 

Sistema de Folha de Pagamento a fim de disponibilizar os dados do mês anterior; 

 Avaliar os fluxos de processos através de entrevistas com aqueles que executam os 

trabalhos a fim de entender de forma clara e simples como uma unidade está operando, 

representando cada passo de operação dessa unidade em termos de entradas, saídas e ações. O 

fluxo inicia-se com o direito subjetivo do servidor ao recebimento da verba, através do 

lançamento de sua frequência documentada, identificando possíveis gargalos para eliminar 

procedimentos desnecessários ou em duplicidade, bem como o uso ineficiente e antieconômico 

de equipamentos e de recursos humanos; 

 Avaliar os controles internos verificando a veracidade das informações introduzidas 

no Sistema de Processamento da folha, bem como as medidas que salvaguardam e controlam a 

administração de recursos humanos. Cabe ainda ponderar a segregação de função, verificando 

a exigência de comprovação e documentação original (pastas funcionais, fichas financeiras, 

etc.), o planejamento, coordenação, execução, controle e organização, observando as 

instruções, normas, políticas e legislações, se adequando aos procedimentos administrativos e 

operacionais; verificar se as informações gerenciais são satisfatórias e fidedignas e a relação 

custo/benefício; 

 Gerar o relatório no Sistema de Processamento da folha com as informações 

individualizadas por servidor, sendo que para todo relatório deve constar, no mínimo: matrícula, 

sequência de contrato, nome, CPF, lotação, cargo, vínculo, data de Admissão e respectivos 

códigos das verbas em análise; 
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 Converter o relatório de .txt para .xls para trabalhar os dados; 

 Verificar a parametrização do sistema em relação à verba, observando o 

cumprimento das normas legais aplicáveis à área de pessoal, bem como a existência do projeto 

de lei de criação da verba e respectivo Processo Administrativo que documenta os 

procedimentos afins sobre sua legalidade; 

 Utilizar procedimentos e técnicas de auditoria: exames físicos; circularização e 

confirmações formais; exame da documentação original; conferência de somas e cálculos, 

investigação minuciosa e entrevistas; 

 Aplicar a metodologia em razão da complexidade e volume das operações que 

envolvem o pagamento de determinada verba, sendo o volume da amostra não inferior a 10% 

do montante; 

 Abertura de Processo Administrativo Digital a fim de documentar todos os 

processos de trabalho nos casos de assuntos relevantes; 

 Utilizar os seguintes procedimentos, atentando para as Orientações contidas no 

Decreto nº 9.800/2009 e Decreto nº 10.016/2009: 

1) Levantamentos Preliminares: Utilizar a base de dados atualizada descrita no Passo 

2, realizar ampla avaliação dos fluxos de processos e controles internos e demais informações 

suficientes para permitir o conhecimento da verba analisada, apresentando resultados que 

propiciem a tomada de decisão quanto ao tipo de exame a ser empregado na auditoria; 

2) Planejamento do Trabalho e elaboração do Programa de Auditoria: Estabelecer 

uma relação amigável com o auditado (nos casos de auditagem da folha de Pagamento das 

Indiretas é salutar a realização de reunião de abertura e nos demais casos de análises de verbas 

específicas poderão ser realizadas ou não). A elaboração do programa de auditoria poderá ser 

dispensada no mesmo caso. Nesta fase o auditor deve elaborar as solicitações ao Auditado 

relacionadas a documentos ou fatos que já possam ser questionados, antes do início dos 

trabalhos de campo; 

3) Trabalho de campo: verificação "in loco" da legalidade, legitimidade e propriedade 

dos pagamentos efetuados pelo órgão auditado, mediante análise dos documentos e registro 

existentes no Sistema de Processamento da Folha de Pagamento, conforme o programa de 

auditoria. Aqui se verifica os fluxos de processos e controles internos existentes.  

Pontos sobre gestão de pessoal, organização e controle: Registros e Pastas Funcionais, 

Controle de Frequência, Controle de Licenças e Afastamentos; Controle de Aposentadorias e 

Pensões, Cessão de Servidor e Controle da Distribuição de Benefícios. Pontos específicos: Toda 
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remuneração, provento, vantagem, gratificação e adicional estabelecido no Estatuto do Servidor 

e Plano de Cargos e Salários; 

4) Elaboração de Relatórios: O Relatório deve ser apresentado de forma clara e 

objetiva, o resultado do trabalho efetuado e as recomendações do auditor para o aprimoramento 

ou saneamento da falha verificada. Com relação ao prazo de manifestação, tendo em vista a 

relevância e a urgência do caso examinado, o órgão auditado deverá manifestar-se sobre os 

pontos e recomendações contidos no relatório técnico elaborado pela auditoria no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados da data do seu recebimento. 

O Relatório deve apresentar os fatos considerados relevantes pela Auditoria e que se 

caracterizem como reais, presumíveis, indícios de irregularidade, ausência de informações e 

dados indispensáveis, sonegação de informações e ocorrências de empecilhos aos trabalhos de 

Auditoria. Os fatos considerados corretos não devem ser mencionados, salvo aqueles que não 

foram feitos através de amostragem, pois através desta, não se pode deduzir a real situação do 

todo. Apresentar cada ponto sob o título indicativo de maneira a poder ser referenciado em 

outros documentos derivados do relatório. O problema identificado deverá ser definido com 

todos os dados quantitativos e valores financeiros, inclusive com identificação da matrícula e 

sequência de contrato do servidor. Sempre que possível, descrever e quantificar a situação ideal, 

ou seja, como deveria se configurar a ocorrência analisada. 

5) Envio do Relatório ao Auditado; 

6) Acompanhamento das recomendações apontadas em relatório: Efetuar cobranças 

conforme os prazos estipulados e monitorar todas as ações através do Follow up. 

c) Atribuição: Avaliar, por amostragem, a eficácia dos controles nas fases de 

seleção, nomeação, posse, exercício e aposentadoria dos servidores e certificar o 

cumprimento das formalidades e exigências legais para os respectivos registros: 

1) Verificar o cumprimento da Instrução Normativa do TCEMG nº 05/2007, alterada 

pelas Instruções Normativa nº 04/2008 e nº 08/2009 que dispõe sobre critérios e procedimentos 

acerca da remessa de documentos e informações necessárias à apreciação da legalidade para 

fins de registro e controle dos atos de admissão de pessoal da Administração Direta e Indireta 

dos poderes dos Estados e Municípios; 

2) Verificar o cumprimento da Instrução Normativa do TCEMG nº 04/2015, alterada 

pela Instrução Normativa nº 02/2016, 03/2016 e 01/2017 que dispõe sobre a remessa de 

informações relativas à folha de pagamento de pessoal, para a constituição do Cadastro de 

Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais – CAPMG; 
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3) Verificar o Quadro de Cargos, Empregos e Funções preenchidos em acordo com a 

Lei nº 9.212/98 e do art. 62 da Lei Municipal nº 13.830/19, alterado pelo art. 8º da Lei nº 

14.087/20. 

4) Verificar os processos de admissão de cargo efetivo: observar se constam nas pastas 

funcionais os originais, cópias autenticadas ou anotações dos seguintes documentos: atos de 

nomeação, portaria de nomeação, termo de posse, data de efetivo exercício, acúmulo de cargos, 

verificação se a nomeação foi feita na ordem cronológica, declaração de vínculo familiar, 

declaração de bens e outros documentos exigidos pela legislação para o exercício do 

cargo/função; lotação, transferência, progressão, promoção e de concessão de direitos e 

vantagens; cópia da carteira de identidade e CPF; certidão de nascimento dos dependentes e 

declarações de dependentes para fins de Imposto de Renda; anotação de cadastramento no 

PIS/PASEP; 

5) Verificar os processos de admissão dos cargos comissionados: conforme art. 37, V da 

CF/88, apurar o cumprimento dos percentuais mínimos previstos em Lei que sejam efetivos em 

observância aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Quanto ao cumprimento do 

art. 62, da Lei 13.830/2019, exige-se a seguinte documentação: foto 3X4; cópias da certidão de 

nascimento (solteiro) ou de casamento; diploma; documentação dos dependentes para imposto 

de renda; comprovante de vínculo + CPF e RG; comprovante de quitação eleitoral; certificado 

de reservista (homens), carteira de trabalho, número do PIS ou PASEP; RG E CPF; 

comprovante de endereço. Certidões ou Declarações Negativas da Justiça Federal, Eleitoral e 

Estadual; Tribunal de Contas da União e do Estado; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; conselho ou órgão 

profissional competente, constando a informação de que não foi excluído do exercício da 

profissão; dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais, em que tenha trabalhado nos últimos dez 

anos, constando a informação de que não foi demitido, a qualquer título, não teve cassada 

aposentadoria ou disponibilidade e não foi destituído de cargo em comissão, exceto se o 

trabalho tiver sido realizado no âmbito da própria administração municipal. 

6) Verificar os processos de admissão dos empregados públicos Agentes Comunitários: 

O cargo de Agente Comunitário de Saúde é emprego público, criado pela Lei nº 11.935/2008 e 

alterações, de acordo com a Lei Federal nº 11.350/2006. 

7) Analisar os Processos Seletivos para admissão dos servidores temporários, conforme 

art. 37, IX, CF/88 e art. 194/197 da Lei Municipal nº 8.710/95; 

8) Verificar a avaliação do estágio probatório. 
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d) Atribuição: Demonstrativo Mensal da Evolução da Folha em Escalas. 

Demonstração, através de determinadas faixas salariais, dos percentuais do quantitativo 

de servidores em relação ao quantitativo total e o percentual do montante de suas 

remunerações em relação ao valor total (R$), permitindo acompanhar e buscar motivos 

sobre variações diversas e verificar a média salarial por escala. 

O Demonstrativo é elaborado mensalmente e encaminhado à Controladoria Geral do 

Município para conhecimento e questionamentos gerais. A partir desse é elaborado o 

quantitativo por vínculo da Administração Direta / MAPRO / PROCON / Municipalizados / 

DEMLURB / FUNALFA referente ao mesmo mês. 

1. Gerar mensalmente, através do Sistema de Recursos Humanos Governança Brasil, 

relatório referente aos servidores da Administração Direta e Indireta (MAPRO/PROCON) com 

os seguintes dados: a) matrícula; b) sequência de contrato; c) nome; d) CPF; e) lotação com 02 

dígitos; f) lotação com 15 dígitos; g) nome da lotação; h) cargo; i) total de proventos; j) total 

de vantagens; k) desconto; l) líquido; m) data do sistema; n) mês de referência; 

2. Acessar o módulo ‘Municipalizados’ e gerar o seguinte relatório: a) matrícula; b) 

sequência de contrato; c) nome; d) CPF; e) lotação com 02 dígitos; f) nome da lotação; g) cargo; 

h) total de proventos; i) total de vantagens; j) desconto; k) líquido; l) data do sistema; m) mês 

de referência; 

3. Converter o relatório de .txt para .xls para trabalhar os dados; 

4. Executar as seguintes ações: a) Soma dos proventos e das vantagens; b) Excluir os 

estagiários; c) Classificar os valores do menor para o maior utilizando a coluna de somatório 

dos proventos + vantagens e excluir os servidores zerados; d) Separar a coluna dos proventos 

+ vantagens por faixas salariais. O parâmetro utilizado para a primeira faixa compreende os 

servidores que recebem até o valor do salário-mínimo e a última faixa se refere ao valor do 

subsídio do Prefeito; e) Em cada faixa efetuar o somatório do quantitativo de servidores, bem 

como o somatório das respectivas remunerações; 

5. Preencher a planilha "Demonstrativo Mensal da Evolução da Folha em Escalas", 

(total mensal por faixas e acumulado do ano) onde consta: a) Total de Proventos; b) Total de 

Vantagens; c) Total de Proventos + Vantagens; d) Total de Desconto; e) Líquido; f) Quantitativo; 

g) Média Prov. + Vant.; h) Percentual sobre Quant. Total (%); i) Percentual sobre Total Prov. + 

Vant. (%). 
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JUNHO/2021 Até 1.102, 00

De 

1.102,01 

até 

2.204,00

De 

2.204,01 

até 

3.306,00

De 

3.306,01 

até 

5.510,00

De 

5.510,01 

até 

7.714,00

De 

7.714,01 

até 

11.020,00

De 

11.020,01 

até 

14.326,00

De 

14.326,01 

até 

16.747,40

De 

16.747,41 

 até 

22.329,85

Acima de 

22.329,85

Total 

CETIL

Total Proventos (1)

Total Vantagens (2)

Prov + Vantagens (1)+(2) (3)

Total Descontos (4)

Líquido (5)

Quantitativo (6) (7)

Média Prov+Vant =((1)+(2))/ (6) (8)

Percentual sobre  

Quant Total (%)
=(6)/(7)*100 100,00

Percentual sobre 

Total Prov + Vant 

(%)

=((1)+(2)/(3)*100 100,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / MAPRO e PROCON - ATIVOS - Quadro 01 (Q1)

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

JUNHO/2021 Até 1.102, 00
De 

1.102,01 

De 

2.204,01 

De 

3.306,01 

De 

5.510,01 

De 

7.714,01 

De 

11.020,01 

De 

14.326,01 

De 

16.747,41 

Acima de 

22.329,85

Total 

CETIL

Total Proventos (1)

Total Vantagens (2)

Prov + Vantagens (1)+(2) (3)

Total Descontos (4)

Líquido (5)

Quantitativo (6) (7)

Média Prov+Vant =((1)+(2))/ (6) (8)

Percentual sobre  

Quant Total (%)
=(6)/(7)*100 100,00

Percentual sobre 

Total Prov + Vant 

(%)

=((1)+(2)/(3)*100 100,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / MAPRO e PROCON - APOSENTADOS - Quadro 2 (Q2)

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

JUNHO/2021 Até 1.102, 00
De 

1.102,01 

De 

2.204,01 

De 

3.306,01 

De 

5.510,01 

De 

7.714,01 

De 

11.020,01 

De 

14.326,01 

De 

16.747,41 

Acima de 

22.329,85

Total 

CETIL

Total Proventos (1)

Total Vantagens (2)

Prov + Vantagens (1)+(2) (3)

Total Descontos (4)

Líquido (5)

Quantitativo (6) (7)

Média Prov+Vant =((1)+(2))/ (6) (8)

Percentual sobre  

Quant Total (%)
=(6)/(7)*100 100,00

Percentual sobre 

Total Prov + Vant 

(%)

=((1)+(2)/(3)*100 100,00

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA / MAPRO e PROCON - PENSIONISTAS - Quadro 3 ( Q3)

JUNHO/2021Até 1.102, 00De 1.102,01 até 2.204,00De 2.204,01 até 3.306,00De 3.306,01 até 5.510,00De 5.510,01 até 7.714,00De 7.714,01 até 11.020,00De 11.020,01 até 14.326,00De 14.326,01 até 16.747,40De 16.747,41  até 22.329,85Acima de 22.329,85Total CETIL Total Proventossoma Q1+Q2+Q3 Total Vantagenssoma Q1+Q2+Q3 Prov + Vantagenssoma Q1+Q2+Q3(3) Total Descontossoma Q1+Q2+Q4 Líquidosoma Q1+Q2+Q5 Quantitativosoma Q1+Q2+Q6(7) Média Prov+Vantsoma Q1+Q2+Q7(8) Percentual sobre  Quant Total (%)=(6)/(7)*100100,00 Percentual sobre Total Prov + Vant (%)=((1)+(2)/(3)*100100,00

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA  /MAPRO E PROCON - Ativos + APOSENTADOS + PENSIONISTAS = TOTAL - Quadro 4 (Q4)

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

JUNHO/2021 Até 1.102, 00

De 

1.102,01 

até 

2.204,00

De 

2.204,01 

até 

3.306,00

De 

3.306,01 

até 

5.510,00

De 

5.510,01 

até 

7.714,00

De 

7.714,01 

até 

11.020,00

De 

11.020,01 

até 

14.326,00

De 

14.326,01 

até 

16.747,40

De 

16.747,41 

 até 

22.329,85

Acima de 

22.329,85

Total 

CETIL

Total Proventos soma Q1+Q2+Q3

Total Vantagens soma Q1+Q2+Q3

Prov + Vantagens soma Q1+Q2+Q3 (3)

Total Descontos soma Q1+Q2+Q4

Líquido soma Q1+Q2+Q5

Quantitativo soma Q1+Q2+Q6 (7)

Média Prov+Vant soma Q1+Q2+Q7 (8)

Percentual sobre  

Quant Total (%)
=(6)/(7)*100 100,00

Percentual sobre 

Total Prov + Vant 

(%)

=((1)+(2)/(3)*100 100,00

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA  /MAPRO E PROCON - Ativos + APOSENTADOS + PENSIONISTAS = TOTAL - Quadro 4 (Q4)

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX
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  Quadro 6 

 
 

 

 

Quadro 7 

 

e) Atribuição: Demonstrativo mensal das remunerações excedentes ao Teto 

Constitucional Municipal, Decreto Municipal nº 13.066/2017, Processo Administrativo 

Físico nº 2370/2019 e digital nº 147/2021. 

A conferência baseia-se também em Parecer Jurídico desta Prefeitura de Juiz de Fora 

que considerou a gratificação de Plantão Médico – GPM e Gratificação de Coordenação de 

Vínculo SS SE Demais Outros Total FUNALFA DEMLURB Total Geral

Efetivos 0 0

Celetistas 0 0

Empregado Público 0 0

Temporários 0 0

Comissionados 0 0

Prefeito 0 0

Vice-prefeito 0 0

Conselho Tutelar 0 0

Cedidos 0 0

Superintendência 0 0

Municipalizados 0 0

Aposentados e 

Pensionistas
0 0

Total Geral 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: Sistema de Processamento da Folha Governança Brasil para Administração Direta, MAPRO e PROCON

Informações repassadas pelo DEMLURB e FUNALFA - mês/XXXX

Quantitativo por vínculo da Administração Direta / Mapro / Procon / Municipalizados / Demlurb / 

Funalfa referente ao mês/XXXX

JUNHO/2021 Até 1.102, 00
De 

1.102,01 

De 

2.204,01 

De 

3.306,01 

De 

5.510,01 

De 

7.714,01 

De 

11.020,01 

De 

14.326,01 

De 

16.747,41 

Acima de 

22.329,85

Total 

CETIL

Total Proventos (1)

Total Vantagens (2)

Prov + Vantagens (1)+(2) (3)

Total Descontos (4)

Líquido (5)

Quantitativo (6) (7)

Média Prov+Vant =((1)+(2))/ (6) (8)

Percentual sobre  

Quant Total (%)
=(6)/(7)*100 100,00

Percentual sobre 

Total Prov + Vant 

(%)

=((1)+(2)/(3)*100 100,00

MUNICIPALIZADOS Quadro 5 - (Q5)

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

Adm. Direta / 

Indireta

JUNHO/2021 QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

Adm Direta MAPRO 

e PROCON

 Municipalizados

FUNALFA

DEMLURB

Total Geral 

Ativos Aposentados Pensionistas Total Ativos + Inativos

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil/FUNALFA/DEMLURB

RESUMO ADMINISTRAÇÃO DIRETA/MAPRO/PROCON/MUNICIPALIZADOS/FUNALFA/DEMLURB - Somatório Q4 + Q5 + 

FUNALFA + DEMLURB
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Especialidades nos Setores de Urgência e Emergência – CGE, todas instituídas pela Lei 

Complementar nº 46/2016, como verbas remuneratórias para fins de aplicação do teto 

remuneratório constitucional e Decisão da SRH em aplicar a Repercussão Geral do STF sobre 

o Teto dos Procuradores Municipais sendo submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal, 

em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Foi proferido Despacho da Procuradoria-Geral do Município, informando sobre acórdão 

proferido pelo TJMG, no julgamento da apelação interposta pela servidora Sandra Maria 

Lammoglia Jabour Venuto, reconhecendo a natureza remuneratória do Adicional de 

Insalubridade. 

A Supervisão II de Auditoria de Pessoal sugeriu o encaminhamento à Procuradoria-

Geral do Município para posicionamento em relação à execução do Município para 

implementação do Decreto do Teto Constitucional, o mesmo se pautava em “Decisões” e, s.m.j, 

o amparo doutrinário ou jurisprudencial não era suficiente para tal liberalidade, sendo preciso 

avaliar cada situação com suas particularidades e implementar na respectiva legislação 

municipal. Assim, foi elaborado Parecer Jurídico, ratificado pelo Sr. Procurador-Geral deste 

Município, Documento nº 0032682021, cujo entendimento é sobre a inviabilidade de elencar 

em ato normativo próprio todas as hipóteses de violação ao teto remuneratório constitucional. 

O Demonstrativo é elaborado mensalmente e encaminhado à Secretaria de Recursos 

Humanos para conhecimento e providências quando apuradas distorções em relação ao 

efetivamente descontado, através do código 399.  

Foi criado o Processo Administrativo Físico nº 2370/2019 (Digital 147/2021) para 

realizar o acompanhamento, conforme descrito a seguir: 

1. Acessar o Sistema de Recursos Humanos Governança Brasil, gerar mensalmente 

relatório referente aos servidores da Administração Direta e Indireta (MAPRO / PROCON) com 

os seguintes dados: a) matrícula; b) sequência de contrato; c) nome; d) CPF; e) lotação; f) 

cargo; g) proventos; h) vantagens; i) verbas indenizatórias: férias, adicional 13º, honorários 

advocatícios, magistério classe com alunos especiais, j) férias prêmio pecúnia; k) repasse INSS; 

l) desconto teto remuneratório (códigos 399 e 425 – mês anterior) m) Competências anteriores. 

Observar que alguns servidores possuem mandado de segurança para retirar verbas do cálculo. 

A conferência será referente ao mês corrente e as verbas referente aos meses anteriores, serão 

calculadas no mês da competência; 

2. Converter o relatório de .txt para .xls para trabalhar os dados; 

3. Separar todos os servidores que recebem (proventos + vantagens) igual ou superior 

ao subsídio do prefeito, e através do “Relatório Ficha Anual” do Sistema de Processamento da 
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Folha gerar a ficha referente ao mês analisado desses servidores e identificar verbas de 

competências anteriores; 

4. Utilizar a planilha modelo "Demonstrativo mensal das remunerações excedentes ao 

Teto Constitucional Municipal" que será composta pelos dados dos servidores de forma 

individualizada (matrícula, sequência de contrato, nome, lotação, cargo) e efetuar o seguinte 

cálculo: 

(Total Proventos + Vantagens) – (Exclusões: verbas indenizatórias + competências 

anteriores + repasse do INSS) = Valor Excedente ao Teto 

Comparar o valor excedido ao valor descontado na folha de pagamentos referente ao 

mês analisado. A planilha fornecerá os seguintes resultados: 

SUBTOTAL 1 – Total de vencimentos equivalente ao prefeito; 

SUBTOTAL 2 – Total de vencimentos que após as exclusões ficaram inferiores ao teto; 

SUBTOTAL 3 – Total de vencimentos que após as exclusões ficaram superiores ao Teto 

e tiveram desconto; 

SUBTOTAL 4 – Total de vencimento que após as exclusões ficou superior ao Teto do 

Prefeito e não tiveram desconto; 

SUBTOTAL 5 – Total de vencimentos que após as exclusões ficaram inferiores aos 

90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF. 

Demonstrativo das Remunerações excedentes ao Teto Constitucional Municipal Mensal 

 

 

Mat. Nome Cargo

  Total         

 (Prov + 

Vant) (1)

Férias 1/3 

(Cods. 

507+516+

538+401+

403+494 

+622)

Adiant. 

13º 

(Cods. 

544+ 

545)

Honorário 

 Adv 

(Cod. 275)

Mag. 

Classe c/ 

Alunos 

Especiais 

(Cod. 107)

Retr.

 Mag. 

Classe c/

 Alunos

Especiais

(Cod. 96)

Competências  

Anteriores 

Licença 

Prêmio 

- 

Pecúnia 

(Cods. 

915+34

5+165)

Repasse

INSS

(Cod. 

301)

Soma 

Exclusõe

s (2)

(Prov + 

Vant) - 

Exclusões

(3)=(1)-

(2)

Valor 

excedente

(4)=(3)-

Teto

Desconto 

 (Cod. 

399)

Desconto 

 (Cod. 

425) 

Mês 

anterior

Desconto 

Valor 

Excedente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sistema de Gestão de Recursos Humanos Governança Brasil - Levantamento efetuado em XX/XX/XXXX

Total de vencimentos que

após as exclusões ficaram

inferiores ao Teto

(39.200,00) = SUBTOTAL 5

Total de vencimentos

equivalente ao prefeito

(22.329,85) = SUBTOTAL 1

Procuradores

Total de vencimentos que

após as exclusões ficaram

inferiores ao Teto

(22.329,85) = SUBTOTAL 2

Total de vencimentos que

após as exclusões ficaram

superiores ao Teto

(22.329,85) e tiveram

desconto = SUBTOTAL 3

Total de vencimentos que

após as exclusões ficaram

superiores ao Teto

(22.329,85) e não tiveram

desconto = SUBTOTAL 4
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f) Atribuição: Elaborar Relatório Mensal das Atividades 

São demonstradas as atividades realizadas no mês corrente, bem como aquelas 

programadas para o mês seguinte. 

g) Atribuição: Subsidiar o Gerente do Departamento de Auditoria Interna com 

informações acerca da elaboração, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano Anual 

de Auditoria Interna – PAAI. 

É realizado o acompanhamento da evolução das verbas remuneratórias através do 

Demonstrativo Resumo da Folha. Desta forma, é verificado o montante utilizado para 

pagamento das diversas verbas em longos períodos e identificadas as mais relevantes e aquelas 

que possam apresentar riscos, passíveis de auditoria. 

h) Atribuição: Elaboração, conferência e organização dos levantamentos de 

Despesa de Pessoal mensal, extraídos do Balancete Geral fornecido pelo Departamento de 

Controle da Gestão Operacional da Controladoria Geral do Município e Relatório 

DimRel. 

Anualmente é realizada análise do comportamento da despesa com pessoal, referente ao 

exercício anterior e comparação em relação aos dois exercícios anteriores, a fim de apresentar 

informações e dados diversos sobre a folha de pagamento de forma sistêmica contribuindo para 

decisões gerenciais. 

1. Aguardar o fechamento do Balancete Geral realizado e disponibilizado pelo 

Departamento de Controle da Gestão Operacional na segunda quinzena do mês para início dos 

trabalhos. 

2. Separar o grupo de natureza da despesa de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

(31000000) que inclui a despesa de pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego 

ou função no setor público, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do 

empregador. 

3. Entrar no Sistema DimAcesso, cuja senha é disponibilizada pelo Departamento de 

Contadoria, acessar o Sistema DimRelatório e selecionar o ano de consulta. Escolher a opção 

de categoria 3 – Despesa e selecionar o tipo de despesa, que no caso é o 3.05 – Empenhos. 

Selecionar o período acumulado que se deseja gerar o relatório e baixá-lo em excel. Inserir uma 

coluna de gestão e natureza de despesa para facilitar os filtros. Elaborar os seguintes 

demonstrativos: 

 Despesas por Subelemento: Separar o Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos 

Sociais, com respectivas Modalidades, Elementos e Subelementos da despesa e verificar o 
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percentual de cada Elemento em relação ao total do Grupo 1. Os valores incluem a Câmara 

Municipal; 

 Despesas por Fonte de Recurso: Verificar as fontes de financiamento das despesas 

de pessoal e encargos sociais, Grupo 1,  através dos filtros das Fontes existentes (Recursos 

Próprios, Ordinários, Receita de Impostos e Transferências vinculadas, Transferência de 

Recurso e Convênios). Os dados fornecidos serão os valores empenhados, liquidados/a liquidar 

e pagos do período solicitado. Gerar os relatórios incluindo/excluindo os valores da Câmara 

Municipal; 

 Despesas por Gestão: Filtrar por Gestão (Tesouro, Saúde + Fundos, Autarquias, 

Fundações, Fundo e PASS) e Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais. Os dados 

fornecidos serão os valores empenhados, liquidados/a liquidar e pagos do período solicitado. 

Gerar os relatórios incluindo/excluindo os valores da Câmara Municipal; 

 Despesas por Gestão e Grupo de Despesa: Filtrar por Gestão (Tesouro, Saúde + 

Fundos, Autarquias, Fundações, Fundo e PASS) e Grupo de Despesa (1 – Pessoal e Encargos 

Sociais, 2 – Juros e Encargos da Dívida, 3 – Outras Despesas Correntes, 4 – Investimentos, 5 – 

Inversões Financeiras e 6 – Amortização da Dívida) e fazer um planilha para cada Gestão com 

os respectivos grupos de despesas. Os dados fornecidos serão os valores empenhados, 

liquidados/a liquidar e pagos do período solicitado. Gerar os relatórios incluindo/excluindo os 

valores da Câmara Municipal. Realizar a conferência do valor liquidado apresentado no DimRel 

com o Balancete Geral; 

 Despesas com Pessoal e Encargos – Total por UG: Filtrar por Unidade Gestora e 

Grupo de Despesa 1, pegar os valores liquidados incluindo/excluindo os valores da Câmara 

Municipal a fim de verificar o percentual de cada UG em relação ao total das despesas do Grupo 

1 em ordem decrescente das despesas. Conferir o valor liquidado apresentado no DimRel com 

o Balancete Geral. 

 

3.3.2 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 

 

No Decreto nº 13.600, de 30 de abril 2019, alterado pelos Decretos nº 14.189, de 20 de 

novembro de 2020 e nº 14.336, de 19 de fevereiro de 2021, está disposto em seu art. 9º, VIII a 

elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna e apresentação das informações acerca das 

atividades de auditoria consignadas no mesmo, avaliando a conformidade de sua execução e 

justificando as eventuais distorções apuradas entre as ações programadas e executadas. 
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Para a seleção das ações de auditoria propostas é levado em consideração o efetivo de 

pessoal lotado no Departamento de Auditoria Interna, as Unidades Gestoras que não foram 

objeto de auditoria no exercício anterior, destacando-se a avaliação da eficiência dos controles 

internos e administrativos existentes no objeto auditado, enfatizando a verificação da 

observância da legislação pertinente e das normas internas.  

Também são verificados os Processos Administrativos auditados no exercício anterior, 

que são revisados os pontos constatados, bem como a adoção das medidas pelas Unidades 

Gestoras – UGs. 

 É avaliada a necessidade de aprimoramento do planejamento dos trabalhos de auditoria, 

visando direcionar as atividades, principalmente para áreas prioritárias, a partir da 

implementação da Auditoria Baseada em Riscos. 

No Plano Anual de Auditoria consta a auditoria a ser realizada e o tempo despendido 

para execução da mesma. Como o foco deste trabalho é a criação da Supervisão II de Auditoria 

de Pessoal, no próximo Capítulo apresentaremos o Plano Anual da respectiva Supervisão, bem 

como as atividades realizadas no ano de 2020. 

Destaca-se também que, o resumo dos trabalhos consta no Relatório de Controle Interno 

2020 – Município de Juiz de Fora, em atendimento à determinação contida no art. 2º, Anexo I 

da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – 

TCEMG, que estabelece diretrizes para a prestação de contas anual do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, bem como do §3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 

de janeiro de 2008, em que a Controladoria Geral do Município – CGM, órgão central do 

controle interno do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, apresentou o resultado das 

análises das contas relativas ao exercício de 2020. 
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4 RESULTADO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

 

Com o início das atividades da Supervisão II de Auditoria de Desempenho Operacional 

e implementação dos trabalhos da Supervisão II de Auditoria de Pessoal houve um aumento no 

volume de auditorias realizadas. Será apresentado o Plano Anual de Auditoria Interna 2020 e 

os respectivos trabalhos realizados pela Supervisão II de Auditoria de Pessoal, já que a ênfase 

do trabalho é a criação dessa Auditoria. 

Será apresentado o escopo dos exames, resultado dos trabalhos, recomendações, 

esclarecimentos solicitados e providências adotadas pelo Gestor. Ressalta-se que muitos 

trabalhos realizados em 2020, se referem às manifestações de auditorias de anos anteriores, 

portanto as nomenclaturas dos órgãos auditados se referem às da época em que ocorreram as 

auditorias. 

Destaca-se que, as matrículas foram preservadas, apresentando os conteúdos 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOPO DO TRABALHO

1 – Tarefas rotineiras:   

1.1 - Compilação da legislação de pessoal.

1.2 - Controle das auditorias efetuadas e das manifestações e pendências (follow-up ); 

análise das manifestações das Unidades Auditadas.

1.3 - Planilhamento do quantitativo mensal de pessoal da Adm. Indireta e valores pagos

(Demlurb, Funalfa, Emcasa e Cesama).

1.4 - Demonstrativo mensal das remunerações excedentes ao Teto Constitucional

Municipal - Decreto Municipal 13.066/2017.

1.5 - Demonstrativo Mensal da Evolução da Folha em Escalas.

1.6 - Análise do comparativo da base legal dos códigos da folha de pagamento

DAI/SARH (trimestral).

1.7 - Atualização do Cadastro de DEINs/UNEIs e Cadastro Geral PJF.

1.8 - Analisar as denúncias relacionadas às atribuições desta Supervisão repassadas

pela Ouvidoria.

1.9 - Elaboração, conferência e organização dos levantamentos de Despesa de Pessoal

mensal, extraídos do Balancete Geral fornecido pelo DCGO e Relatório DimRel.

AUDITORIA DE PESSOAL

ANEXO V – ATIVIDADES PLANEJADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020

TIPO DE 

AUDITORIA
1º 2º 3º 4º 

1.10 - Avaliar, por amostragem, a eficácia dos controles nas fases de seleção,

nomeação, posse, exercício e aposentadoria dos servidores e certificar o cumprimento

das formalidades e exigências legais para os respectivos registros.

2 - Atendimento às demandas diversas encaminhadas a Controladoria, relacionadas à

auditoria de conformidade de pessoal.

3 - Auditorias de conformidade da despesa: por blocos, por componentes da despesa da

folha, efetuando testes sobre uma amostra mínima de 10% dos servidores.

4 - Análise do comportamento da despesa com pessoal referente ao exercício de 2018 e

2019.

5 - Análise das aposentadorias dos servidores efetivos pelo Regime Geral de Previdência

e permanência do contrato laboral.

6 - Analisar os vínculos de trabalho existentes com a administração pública dos agentes

públicos através do CAPMG - Cadastro de Agentes Públicos do Estado de MG, sistema

disponibilizado pelo TCEMG.

7 - Auditoria da folha de pagamento dos Municipalizados a fim de verificar o fluxo de

processos e controles internos existentes para efetivação do pagamento da

complementação.

8 - Estudo sobre criação de procedimento administrativo com embasamento legal para

ressarcimento de possíveis pagamentos indevidos à servidores. 

9 - Auditoria da folha de pagamento da FUNALFA. Etapas: Formas de ingresso no

Órgão, quantidade de funcionários, vínculos empregatícios, fontes de pagamentos.

AUDITORIA DE PESSOAL
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4.1 UNIDADE AUDITADA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA, MAPRO E PROCON 

 

 Escopo dos exames: Auditoria realizada em 2015 e recebimento de respostas em 

2020. Realização de análise da legislação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no que 

diz respeito às deduções de dependentes legais nas retenções efetuadas no pagamento de 

rendimentos dos servidores da Administração Direta, MAPRO e PROCON nos meses de 

janeiro a maio/2015; 

 Resultado dos Trabalhos: Cada dedução incorreta de dependente com idade 

superior a 24 anos na base de cálculo do IRRF gera uma retenção menor no valor proporcional 

à alíquota de IRRF que o servidor está sujeito sobre o valor a ser deduzido de dependente 

conforme a lei vigente. Após análise dos dados foi possível observar que a oportunidade de 

ganho em relação ao total do IRRF dos servidores da Administração Direta, MAPRO e 

PROCON eram de 0,8%, ou seja, R$115.846,44 (cento e quinze milhões, oitocentos e quarenta 

e seis mil, quarenta e quatro centavos) nos meses de janeiro a maio/15. Foi identificado que o 

procedimento adotado pela SARH para o declarante informar à fonte pagadora os dependentes 

de imposto de renda é realizada através de declaração de próprio punho, contendo informações 

sobre o nome, data de nascimento e tipo de vínculo, sendo de responsabilidade do servidor a 

veracidade das informações. Não há parametrização no sistema que limite a idade dos filhos 

e/ou enteados e menor pobre. Nas conferências da documentação anexada em 30 prontuários 

dos servidores destacaram-se as seguintes situações: 

1) Ausência de documentos que validem a permanência dos filhos e/ou enteados 

maiores de 24 anos como dependentes para fins de dedução do IRRF; 

2) Atualizações das declarações de dependentes para fins de IRRF são feitas, 

geralmente, no ato da contratação e mudança de cargo; foi encontrada apenas uma com data de 

18/05/2015, no prontuário do SERVIDOR Mat. XXX através de formulário de solicitações 

diversas, pedido de exclusão de dependente de IRRF que foi prontamente atendido; 

3) Encontradas algumas divergências nas datas de nascimento dos dependentes de 

IRRF anexadas aos prontuários daquelas lançadas no Sistema CETIL; 

4) Inexistência da Declaração de Dependentes de IRRF; 

5) Dependente de IRRF lançado no Sistema CETIL que não consta no prontuário; 

6) No prontuário do servidor não existem dependentes na Declaração de Dependentes 

de IRRF, porém no Sistema CETIL estão lançados dependentes; 
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7) Foi constatado dependente de IRRF de determinada matrícula, semelhante em data 

de nascimento e nome, como dependente de IRRF de outra matrícula, portanto, foi realizado 

no CETIL um levantamento referente ao mês de julho/2015 e constatado que existem 121 

servidores que tem dependente com o mesmo nome e data de nascimento. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: De acordo com as análises 

realizadas percebemos que o impacto desta desconexão pode gerar uma oportunidade de 

aumento na receita do imposto de renda. A partir dos cinco meses analisados e fazendo uma 

projeção temos que o aumento pode chegar a 9,59% do total do IRRF ao longo de doze meses. 

Assim, foram sugeridas algumas ações a serem adotadas pela SARH: 

1) Recadastramento através dos DEIN’s e UNEI’s dos dependentes para fins de 

imposto de renda; 

2) Controle mais efetivo incluindo no formulário de férias um campo para que o 

servidor possa atualizar seus dependentes anualmente. 

3) Após recadastramento, parametrização do sistema com data limite para os 

dependentes de IRRF. Salientamos que os filhos e/ou enteados inválidos serão dependentes de 

IRRF sem idade limite, desde que haja a apresentação da documentação comprobatória. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Em 17/12/2019, foi informado que a SARH 

estava realizando os lançamentos dentro do sistema para recadastramento de dependentes, 

contudo, não houve conclusão do trabalho devido ao grande volume de formulários fora do 

prazo, com erros, falta de documentação e, assim, tiveram que ser devolvidos. O Sistema foi 

parametrizado, sendo aplicado o corte quando o dependente completa a idade. A auditoria foi 

encerrada e realizado monitoramento. 

 

4.2 UNIDADE AUDITADA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA, MAPRO E PROCON 

 

 Escopo dos exames: Auditoria realizada em 2017 e recebimento de respostas em 

2020. Conforme PAAI e orientações do TCEMG, foram realizados exames de auditoria na 

gestão de pessoal da Administração Direta e das Indiretas MAPRO e PROCON referentes aos 

atos e procedimentos relacionados à admissão de servidores. 

 Resultado dos Trabalhos: De acordo com as análises foi constatado que o processo 

de admissão de pessoal é feito manualmente e sem normatização. Na análise relacionada ao 

vale-transporte, não há controle na conferência entre os endereços contidos na ficha de 

solicitação do benefício e os endereços cadastrados no ato da contratação no Sistema de 

Processamento da Folha de Pagamento. Inexistência da atualização da declaração de 
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dependentes de IRRF, fazendo com que os dependentes com idade superior a 24 anos 

permaneçam nas deduções, sem justificativas, conforme lei vigente. 

Na análise do provimento de cargo efetivo foi constatada ausência de cópia dos 

documentos pessoais, de posse e exercício, avaliação de desempenho, declaração de que exerce, 

ou não, outro cargo, emprego ou função pública federal, estadual ou municipal e falta de 

atualização na declaração de dependentes para fins de IRRF. 

Na análise do provimento para cargo comissionado foi constatada ausência de cópia dos 

documentos pessoais, inexistência de avaliação de desempenho para todos os cargos. O 

Coordenador de Projetos foi nomeado para desenvolver o Projeto de Modernização dos 

Sistemas de Arquivos, porém não constam detalhes de como o projeto será desenvolvido e nem 

o prazo para sua conclusão, em desacordo com a Lei. Não há justificativa legal para dedução 

de dependente de IRRF acima de 24 anos. Para o cargo de Secretário da Secretaria de Atividades 

Urbanas, foi constatada a inexistência das declarações de dependentes de IRRF, de vínculo de 

parentesco, de bens e valores, e se exerce, ou não, outro cargo público, ausência da cópia do ato 

de nomeação para o referido cargo. Inexistência de regulamentação sobre a escolaridade exigida 

para os cargos de Coordenador de Projetos e Secretário de Atividades Urbanas. 

Para o provimento de cargo de empregado público foi analisado o Processo Seletivo 

Externo – Edital nº 69/2010/SARH para a classe de Agente Comunitário de Saúde e constatado 

que existe um servidor que permanece temporário, mesmo tendo sido classificado em 1º lugar 

para uma das unidades de atuação do certame supracitado. À época da convocação dos 

candidatos, o referido servidor encontrava-se em licença médica. 

Nos prontuários dos empregados públicos analisados foi constatada ausência de cópia 

dos documentos pessoais; consta declaração de acúmulo de cargos, o que desrespeita o 

interstício de 11 horas de descanso entre jornadas, conforme CLT e inexistência de 

regulamentação para avaliação de desempenho desta categoria. 

Para o provimento do cargo temporário, foi analisado o Processo Seletivo Simplificado, 

Edital nº 302/2016, sobre a contratação temporária de Secretário Escolar I. Foi constatada 

inexistência de justificativa para a realização de contratação por tempo determinado, violação 

ao princípio da isonomia, falta de justificativa pela não convocação de candidato que consta no 

resultado final, candidatos convocados em desacordo com Edital, inexistência do impacto 

orçamentário-financeiro, inexistência de previsão de dotação orçamentária específica para 

amparar as despesas com as contratações. 

Com relação ao Edital nº 220/2014, sobre o Processo Seletivo Simplificado para 

contratação temporária de Motorista de Veículo Leve I, foi constatado que o Decreto nº 
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11.507/2013, que justificou a contratação, teve o término de vigência antes da publicação do 

Edital. O formulário para entrega de títulos foi preenchido manualmente pelo candidato, 

ausência de justificativa para eliminação de candidato que efetivaram a entrega de títulos, 

procedimentos adotados para a realização da prova em desacordo com o edital, preenchimento 

incompleto de formulário de avaliação de prova prática, inexistência do impacto orçamentário-

financeiro, inexistência de previsão de dotação orçamentária específica para amparar estas 

despesas. Contratações temporárias acima de 12 meses e inexistência de publicação do contrato 

temporário. Nos prontuários dos temporários analisados foi constatada inexistência de cópia de 

documentos pessoais, formulários preenchidos incompletos, vigência de contrato divergente da 

data do Processo Seletivo e inexistência de justificativa para avaliação de desempenho para 

servidor temporário. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: O Relatório foi encaminhado para 

ciência e manifestação da Sra. Secretária de Recursos Humanos com as recomendações para: 

normatização dos prazos para execução dos processos de admissão/demissão; o Departamento 

de Otimização de Processos de Trabalho – DOPT deverá analisar os fluxos identificando os 

gargalos que limitam ou dificultam o bom desempenho das atividades dos setores que envolvem 

as contratações; criação de controles relacionadas à aquisição de vale-transporte; normatização 

da contratação temporária, com inclusão de realização de impacto orçamentário-financeiro; 

anexar, aos Processos Seletivos Simplificados, a justificativa para realização de contratação por 

tempo determinado; revisão dos critérios adotados na prova de títulos para contratação 

temporária, respeitando o princípio da Isonomia; apensar aos processos a dotação orçamentária 

específica para amparar as despesas com contratações temporárias; revisar os procedimentos 

adotados para prova prática de contratação temporária para o cargo de Motorista de Veículo 

Leve I; validação e revisão das contratações temporárias com o prazo acima de 12 meses; 

verificação da situação funcional do servidor temporário que passou no processo seletivo de 

agente comunitário e permanece no vínculo temporário; elaboração de manual de 

procedimentos sobre prontuários. Para atualizações diversas, esta auditoria sugeriu que sejam 

realizadas anualmente no formulário de férias, criando campos específicos; atualização da 

declaração de acúmulo de cargos e regulamentação da avaliação de desempenho para os 

empregados públicos; anexar ao prontuário do servidor de cargo de Coordenador de Projetos, 

detalhes e prazo para realização do projeto; revisão da legislação municipal para inclusão da 

escolaridade exigida para os cargos de Coordenador de Projeto e Secretário Municipal; anexar 

ao prontuário do Secretário Municipal, cópia da publicação da nomeação no Atos do Governo, 

comprovante de residência, exame médico, declaração de que exerce, ou não, outro cargo, 
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emprego ou função pública federal, estadual ou municipal, declarações de dependentes para 

fins de IRRF, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio privado e declaração 

de vínculo de parentesco. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Em 17/12/2019 a SARH informou que a 

respeito dos processos seletivos simplificados estão cientes das recomendações e estão 

adotando as medidas necessárias para o cumprimento. 

 

4.3 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE – SS 

 

 Escopo dos exames: Auditoria realizada em 2018 e recebimento de respostas em 

2020. Análise do pagamento da Gratificação pelo exercício da função de Autoridade Sanitária 

em Vigilância Sanitária – GAS. Integra também o trabalho, a conferência das remunerações dos 

servidores que compõem o Departamento de Vigilância Sanitária – DVISA e que atuam como 

Autoridade Sanitária. 

 Resultado dos Trabalhos: Concluímos que a metodologia aplicada para a apuração 

da GAS diverge do que dispõe o Decreto nº 12.914/2017, em seu art. 16, no que tange à DRH 

– Despesas de Recursos Humanos do DVISA, ou seja, as mesmas não estão sendo computadas 

para a apuração do LFP – Limite Financeiro de Pagamento e consequentemente, do IAR – 

Indicador de Arrecadação de Receitas. A esse respeito, foram apresentadas ponderações pelo 

DVISA, cujo entendimento sobre o item DRH, diz respeito ao custeio dos salários das novas 

autoridades sanitárias, quando for implementado o “Projeto Código Sanitário” que envolvem 

várias ações. No que se refere às conferências das remunerações, foram constatados: 1) Datas 

de deferimento das solicitações do pagamento do Adicional de Insalubridade bastante antigas, 

variando de 1988 a 2010; 2) Longas jornadas de trabalho, com recebimentos de horas extras e 

penosidades; 3) Não aplicação do índice de reajuste de 4,96% para fins de Contribuição 

Previdenciária, conforme a Lei Municipal nº 13.631/17 para um servidor; 4) Existência nas 

deduções para fins de IRRF de dependente com idade superior ao determinado em lei para um 

servidor; 5) Divergências nos valores pagos a título de GAS, se comparado com a apuração da 

GAS Efetiva, nos meses de janeiro e fevereiro/2018 para um servidor. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Encaminhamento: 

1) Ao Gabinete de Enfrentamento da Crise Fiscal – GECF para: 

a) conhecimento e adoção de medidas no âmbito de suas competências, no que se refere 

ao acatamento das ponderações apresentadas pelo DVISA sobre a DRH; 
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b) Suspensão imediata do pagamento da GAS, baseada em parecer jurídico da 

Procuradoria-Geral do Município, considerando as constatações do Departamento de Auditoria 

Interna, até que se proceda à designação das Autoridades Sanitárias através de Processo Seletivo 

disposto na LC nº 48/16 e respectiva regulamentação. Importante que seja dada celeridade ao 

Processo Seletivo, pois o município não pode ficar descoberto das ações realizadas pela 

Vigilância Sanitária, que refletem diretamente no bem comum. 

2) À Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) para conhecimento e 

providências cabíveis no que ser refere às constatações em relação à remuneração dos 

servidores; 

3) À Secretaria de Saúde (SS) para conhecimento e providências cabíveis no que se 

refere: 

a) Correção do Indicador de Produtividade Individual – IPI, relativo à competência 

Abril/2018, para dois servidores; 

b) Verificação das jornadas longas de trabalho executadas por servidora; 

c) Edição de Instrução Normativa em atendimento ao previsto no §1º, art. 12 do Decreto 

nº 12.914/17. 

 Providências adotadas pelo Gestor: A SARH esclareceu e demonstrou os ajustes 

realizados na remuneração dos servidores apontados no trabalho e encontra-se pendente a 

revisão dos Laudos de Insalubridade que são bastante antigas, variando, como já mencionado, 

de 1988 a 2010. Em 17/12/2019, a SARH enviou manifestação informando que os Laudos de 

Insalubridade são de responsabilidade do DAMOR e foi solicitado verificação em 11/12/2019. 

Em 02/03/2020 e 06/07/2020 foi solicitado à SARH um posicionamento. Em 06/08/2020, a 

SARH enviou manifestação sobre os laudos, informando que foram realizadas novas avaliações 

periciais e foram cortadas dos servidores envolvidos, conforme Memorando 

15730/2018/SARH. Foi realizada a respectiva conferência no sistema da folha e verificou que 

a partir de julho/2020 tais servidores não receberam mais. Cumpre ressaltar que até o presente 

momento, ano 2021, não foi realizado processo seletivo para função de Autoridade Sanitária e 

a gratificação segue suspensa. 

 

4.4 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Apuração de denúncia sobre possível acúmulo de cargo 

indevido de servidor temporário. 
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 Resultado dos Trabalhos: Em função da denúncia encaminhada a esta CGM, por 

meio da Ouvidoria Geral do Município, sobre possível acúmulo de cargo público indevido de 

servidor temporário, efetuamos uma consulta no CAPMG e apuramos que o profissional possui 

dois vínculos como professor temporário no Estado, com datas de ingresso em 12/07/2019 e 

29/07/2019, respectivamente, indo de encontro ao que foi declarado por ele no momento de sua 

contratação. Foi solicitada à Supervisão de Provimento e Vacância de Cargos, verificação de 

possível contratação do referido servidor no ano de 2019 e foi informado que em 11/11/2019 o 

profissional foi admitido na PJF para assumir o cargo temporário de professor Regente – B. Da 

documentação enviada, consta a “Declaração de Acúmulo de Cargo/Emprego” com apenas um 

vínculo anterior declarado, bem como o “Encaminhamento para a Lotação” e “Início das 

Atividades”. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Encaminhamos à SARH para 

providências cabíveis, com posterior retorno a esta Auditoria. Recomendamos a utilização do 

CPMMG, banco de dados que informa os vínculos de trabalho existentes na Administração 

Pública. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Em 06/01/2020 a SARH encaminhou 

informações apuradas pelo DMP/SSP/SARH. Recomendou-se retorno à SARH para proceder 

à oitiva do servidor com vistas a averiguar a existência e regularidade da acumulação de 

vínculos públicos e juntar toda documentação necessária em relação ao assunto para subsidiar 

a possível abertura de Sindicância/PAD. Em 24/01/2020 foi recebida manifestação da SARH 

informando que foi juntada justificativa do servidor para ciência e verificação quanto a 

necessidade de abertura de Sindicância/PAD. Em 28/01/2020 foi feito Despacho para a 

Corregedoria Geral/COGM para providências. 

 

4.5 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Análise CAPMG – Cadastro de Agentes Públicos do Estado e 

dos Municípios de Minas Gerais. Em 11/01/2020, o TCEMG encaminhou a esta Controladoria 

e-mail sobre “Ocorrências CRJ – TCEMG”, informando que o Tribunal verificou indícios de 

irregularidades não esclarecidas por este Município e solicitando, portanto, a regularização da 

situação. 

 Resultado dos Trabalhos: O relatório gerado para este Município conteve 230 

indícios de possíveis irregularidades no acúmulo de cargos. Foi verificado que a SARH 
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respondeu alguns indícios de irregularidade no “Módulo de Acompanhamento” nos dias 20 e 

21/01/2020. Foi verificada a situação funcional em Nov./2019 a fim de verificar possíveis 

mudanças de vínculos ocorridas dos respectivos servidores em situação de possível acúmulo 

indevido de cargo e conferidos os respectivos pagamentos. Também a legalidade do acúmulo 

de cargo dos servidores, indicando a ocorrência conforme o histórico de medidas a adotar. 

Demonstrativos: Anexo I: Demonstrativo dos casos de indícios de irregularidades no acúmulo 

de cargos já respondidos pela SARH e Anexo II: Demonstrativo dos casos de indícios de 

irregularidades no acúmulo de cargos pendentes de resposta da SARH. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Encaminhamento à SARH para 

análise, validação do Anexo II e respectivos preenchimentos das medidas constantes do “Módulo 

Acompanhamento de Indícios de Irregularidades” do CAPMG pelo setor responsável, reforçando a 

recomendação de utilização, pelo setor competente de contratação desta Secretaria, do Cadastro 

de Agentes Públicos do Estado e Municípios de MG – CAPMG, a fim de prevenir o possível 

acúmulo indevido de cargos públicos. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Encaminhamento à SARH em 18/02/2020. 

Foi encaminhada manifestação em Ago./2020, onde o DMP/SSP informou que enviou 

notificação, através de AR, aos servidores com indícios de possíveis irregularidades apontados 

pelo sistema e o referido Departamento conseguiu responder grande parte dos questionamentos 

ao TCEMG. Com relação às situações ainda não esclarecidas, informou que estão sendo 

apuradas para posterior alimentação do “Módulo de Acompanhamento” na medida que os 

agentes públicos respondam e justifiquem os acúmulos de cargos, ressaltou, ainda, que alguns 

casos podem ser remetidos para devida apuração da Corregedoria deste município. Desta forma, 

sugerimos retorno à SARH para continuidade dos trabalhos, bem como sejam informados a esta 

auditoria os casos que serão remetidos à COGM para apurações. Em 02/07/2020 foi solicitado 

posicionamento à SARH e em 29/07/2020, a SARH/SSP/DMP informou que do total já haviam 

respondido 186 indícios de irregularidade do CAPMG. Ciente do empenho da Secretaria para 

solucionar os indícios de irregularidades, em 19/08/2020 foi retornado à SARH para 

continuidade dos trabalhos, bem como para que fossem informados a esta auditoria os casos 

que seriam remetidos à COGM para apurações. 
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4.6 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Auditoria realizada em 2019. Análise do Adicional de 

Penosidade a fim de verificar a legalidade do seu recebimento pelos ocupantes do cargo de 

Assistente de Administração. Essa Controladoria recebeu cópia do Memorando nº 4794/2018, 

de 27/11/18, do DAPRH/SSEIN/SS, que tratou de possíveis inconsistências no pagamento do 

referido adicional para os cargos supracitados. Os servidores que exercem atividades 

administrativas, cujas atividades não tenham ligação direta ao atendimento na Recepção e 

Portaria não têm direito ao adicional. 

 Resultado dos Trabalhos: Foram relacionados os servidores referentes aos cargos 

supracitados que exercem suas atividades sob regime de plantão e conferidos os lançamentos 

da Folha de Ponto com as respectivas anotações no Quadro de Frequência e Levantamento de 

Adicionais, bem como com os Mapas de Frequência e os pagamentos realizados nos meses de 

Nov. e Dez./18 das Fichas Financeiras extraídas do Sistema de Gestão de Recursos Humanos 

Governança Brasil, a fim de verificar se o valor pago encontra-se em conformidade com as 

horas e dias de realização dos respectivos plantões. Para fins de conferência, os plantões 

realizados no mês corrente foram conferidos com os valores pagos no mês subsequente. Não 

foram considerados os pontos que receberam desaprovação da chefia imediata. Para os pontos 

sem marcação no início ou final da jornada de trabalho foram considerados realizados os 

plantões completos. Os servidores não marcam horário de intervalo para refeição e descanso e 

foram verificadas jornadas longas de trabalho (plantão 24 horas ininterruptas) e recebimentos 

de penosidades nas Férias, em Abonos Médicos e Licenças para Tratamento de Saúde e servidor 

com marcação de folga o mês todo. Foram encontradas distorções na apuração da conformidade 

do pagamento em relação à folha de ponto no montante de R$25.110,41, representado em torno 

de 27% do total analisado. Do total de servidores analisados, cerca de 30% apresentaram 

atestados médicos. As distorções foram demonstradas no Anexo I do trabalho. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Considerando-se a relevância do 

assunto e o percentual de distorções em relação à pequena amostra analisada, foi recomendado 

o encaminhamento do presente trabalho para a Secretaria de Saúde para conhecimento, 

conferência e justificativas no âmbito de suas competências, bem como apresentação de 

propostas e documentos relacionados a seguir para prosseguimentos dos trabalhos realizados 

no âmbito da auditoria: 
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1) Verificação no âmbito da SS, do Processo Administrativo e/ou documentos com 

justificativas, inclusive acordos realizados, para o entendimento da regulamentação no âmbito 

Municipal sobre: a) Pagamentos de penosidade realizados nas Férias, em Abonos Médicos e 

Licenças para Tratamento de Saúde e Maternidade, sendo que a Lei Municipal dispõe que não 

haverá pagamento do adicional quando cessadas as atividades mesmo que temporariamente; b) 

Forma de definição do percentual do adicional, já que nos poucos casos analisados seu valor 

pode chegar a até 115% do valor do vencimento do servidor, não sendo verificado nenhum caso 

com porcentagem inferior a 46%; c) Entendimento sobre o intervalo intrajornada: O Decreto 

Municipal nº 10.721/11 dispõe que os servidores submetidos ao regime de plantão, ininterrupto 

de 12 (doze) horas de trabalho, devem ter 30 (trinta) minutos destinados a lanche/descanso, em 

período não contínuo, sem necessidade de compensação. A referida Legislação não dispõe sobre 

o não registro do referido intervalo e esta Supervisão entende, s.m.j, que o intervalo para 

refeição e descanso deve ser de no mínimo 1 (uma) hora; 

2) Conferência do Anexo I, com as justificativas necessárias em relação às distorções 

encontradas; 

3) Solicitou-se que cada Departamento e/ou chefias imediatas indicassem as atividades 

efetivamente realizadas pelos servidores relacionados no trabalho; 

4) Sobre os controles existentes, solicitou-se que fossem encaminhados as escalas de 

plantões dos servidores ora analisados dos meses Out. e Nov./18 que deveriam ser previamente 

determinadas, através de planilhas padronizadas, bem como o número de plantões estabelecidos 

para cada integrante. Caso tenham ocorrido plantões excedentes, encaminhar a respectivas 

autorizações do Secretário de SS, devidamente justificada. Foram verificados casos, cujos 

pagamentos excederam ao número máximo de plantões permitidos; 

5) O DAI verificou pagamentos de horas extras e, como para os casos de jornadas de 

trabalho 12x36, estas só serão devidas para aqueles que excederem sua jornada habitual de 

trabalho, solicita-se que sejam encaminhados os procedimentos documentados adotados por 

esta Secretaria para efetivação do pagamento pela SARH, bem como a respectiva autorização 

para a prestação dos serviços extraordinários realizados pelos servidores relacionados neste 

trabalho para os meses de Out. e Nov./18; 

6) Propostas e sugestões de aprimoramento do Fluxo de Processo, já que é feito 

manualmente e gera grande volume de papel, entorno de 300 (trezentas) folhas. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Resposta insatisfatória em 05/02/2020. 

Retorno à SS para que a própria Secretaria realizasse o monitoramento e a concessão do 

adicional de penosidade e informasse à SARH para os respectivos processamentos dos 
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lançamentos. Em 06/04/2020 a SS retornou a esta CGM informações contrárias ao 

anteriormente informado em fevereiro/2020. Da relação enviada dos servidores sem direito ao 

recebimento do Adicional, apenas haveria o corte de dois servidores administrativos a partir de 

abril/2020. Desta forma, em 20/05/2020, foi recomendado retorno à SS para que se proceda ao 

corte do pagamento do adicional de penosidade aos servidores que já haviam sido relacionados. 

Recebimento em 02/07/2020 do Memorando nº 1617/2020/SS/SSEIN/DEARH, de 22/04/2020, 

referente a adequação de servidores administrativos que recebem adicional de penosidade, 

informando que uma servidora foi realocada ao setor de Ultrassom, atendendo os requisitos 

necessários para o recebimento do adicional de penosidade. Foi recebido o Memorando nº 

0400/2020/SSREG/SS, de 27/07/2020, no qual faz considerações sobre a Central de Regulação 

de Vagas Hospitalares – CRVH, cujo entendimento é uma Unidade de Urgência e Emergência, 

fazendo parte da regulação estadual, recebendo casos de todos os municípios, tanto no fluxo 

eletivo como de urgência. Esta ligação é feita através de sistemas informatizados (SUS Fácil). 

Para exercer suas atividades conta com uma equipe de plantão e de retaguarda. Sendo as 

atividades administrativas realizadas pela supervisora de Regulação das Internações 

Hospitalares de Urgência e pela Gerência e não pelos operadores do Sistema supracitado. 

Solicitou, portanto, reavaliação desta Controladoria. Em 16/09/2020, foi encaminhado à SS, o 

Memorando nº 174/2020/ CGM, com as seguintes considerações: 

 

“Tendo em vista só agora tomarmos ciência de uma legislação (Decreto nº 6.661/00) 

que revogou a restrição em relação ao trabalho em escalas de plantão dos servidores 

que exercem atividades administrativas, vimos por meio deste dizer que não 

encontramos nenhuma vedação ao exercício do plantão de 12h pelos servidores 

ocupantes do cargo de Assistente de Administração. Em relação, porém, à 

classificação do Departamento de Central de Regulação de Vagas – DCRV como uma 

Unidade de Urgência e Emergência, esta deve ser regulamentada com a demonstração 

da necessidade de trabalho ininterrupto do citado Departamento, pra que os servidores 

lotados no mesmo tenham direito ao recebimento do Adicional de Penosidade. 

Solicita-se ainda, que, após efetuada a correspondente adequação, seja enviada a 

informação a esta CGM, para monitoramento.” 
 

Em 26/05/2021, a Portaria nº 4633/SS definiu as ações da Regulação das Internações 

Hospitalares de Urgência, integrantes do Sistema Único de Saúde, como serviços médico-

hospitalares de urgência e emergência do município. 
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4.7 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA 

– SESUC 

 

 Escopo dos exames: O MPMG encaminhou denúncia sobre o possível 

descumprimento de carga horária e recebimento integral de remuneração do servidor mat. 

XXX. Foi encaminhado à SARH para verificação das providências tomadas pela Secretaria, já 

ciente da denúncia. A SESUC informou que não foi exigido rigidez nos registros biométricos 

devido ao acúmulo de atividades do servidor, sendo atestado por ele o cumprimento da carga 

horária e das funções a ele delegadas. A Sra. Controladora solicitou a esta Supervisão o 

monitoramento do pagamento mensal integral do servidor e confronto com a folha de ponto 

fornecida pela SARH. 

 Resultado dos Trabalhos: Foi constatado que o referido servidor encontrava-se de 

férias no período de 02/12 a 31/12/2019 e em Jan/20 foi verificado o uso indiscriminado e 

incorreto dos códigos 11 (Ausência de marcação saída) e 13 (crédito de horas de jornada móvel). 

Ao final do período analisado, a compensação seria de 147 minutos, contrariamente ao 

lançamento no ponto, que demonstrava 1918 minutos de crédito. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Recomendamos encaminhamento 

à SARH para validação do entendimento e respectivo desconto referente ao não cumprimento 

de jornada do mês de janeiro/2020 e orientação ao Gestor da SESUC quanto aos procedimentos 

a serem adotados em relação a marcação do ponto biométrico pelos servidores que compõem a 

pasta. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Em ago/2020, foi encaminhada manifestação 

à Controladoria, e diante das justificativas apresentadas para utilização dos diversos códigos, 

sugerimos que fosse encaminhada à Supervisão de Processamento e Controle do Sistema de 

Biometria, do Departamento de Monitoramento Profissional – SARH para que sejam 

verificadas se as justificativas apresentadas são satisfatórias e caso necessário, sejam prestadas 

informações e fornecida orientação aos servidores da SESUC sobre as normas que regem a 

apuração mensal de frequência de acordo com o Decreto nº 10.634/ 2011 e suas alterações. 

Com relação ao recebimento do adicional de insalubridade foi realizado levantamento referente 

ao pagamento de julho/2020 e relacionados os servidores que receberam o referido adicional. 

Solicitamos que seja avaliado, pelo Departamento de Ambiência Organizacional, se os 

servidores relacionados estão recebendo o adicional devidamente. 
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4.8 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Auditoria efetuada em 2019. Em função da denúncia 

encaminhada à Controladoria Geral do Município – CGM, que trata de possível contratação 

irregular no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 379 – SARH – PRB Artes. Procedeu-se 

análise do referido edital, a fim de verificar, dentre outras, a comprovação dos títulos 

apresentados se conferem com os requisitos previstos em edital para a referida disciplina. 

Trabalho anexado ao Processo Administrativo nº 9.285/2018 – vols. 05. 

 Resultado dos Trabalhos: Foram analisadas as condições do edital e realizadas as 

seguintes considerações: 1) Foi verificada que a ordem de chamamento obedeceu a ordem de 

classificação do Resultado Final; 2) Através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos 

Governança Brasil, foram relacionados os candidatos contratados pela PJF referente à 

disciplina em análise e, verificado nos respectivos prontuários, se os títulos apresentados 

encontram-se em acordo com as disposições do Edital; 3) Uma matrícula encontra-se em 

desacordo com o Edital, pois não possui o título específico para assumir o cargo pleiteado. 

Através da Ficha Financeira foi verificada sua admissão em 15/02/19, cujos recebimentos no 

mês de Fev. e Mar./19 foram no valor bruto de R$2.394,33 (dois mil, trezentos e noventa e 

quatro reais, trinta e três centavos). O mês de abril/19, conforme relatórios fornecidos pelo 

DGF/SSSF/SF, foi sustado o valor de R$1.372,58 (hum mil, trezentos e setenta e dois reais, 

cinquenta e oito centavos). De acordo com informações da SPVC/DMP/SARH, a rescisão da 

referida servidora encontra-se em fase de conclusão; 4) Sobre o Fluxo de Processo, o 

Departamento de Planejamento e Administração do Quadro de Pessoas da SARH, é o 

responsável pela execução do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária, 

sendo que para o Processo em epígrafe foi designada informalmente uma Banca Avaliadora 

formada por servidores da Educação e SARH para validação dos Títulos apresentados pelos 

candidatos via internet. Percebe-se uma deficiência nesta fase, já que os critérios para a 

avaliação dos títulos definidos em edital são conferidos neste momento para promover a 

classificação. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Foi recomendado 

encaminhamento à Secretaria de Administração e Recursos Humanos para conhecimento e 

adoção de medidas no âmbito de suas competências, no que se refere: 1) Exoneração da 

servidora, admitida em desacordo com o Edital nº 379 – SARH. A referida matrícula deve 

ressarcir os cofres públicos, já que a mesma foi admitida em 15/02, trabalhou apenas 05 (cinco) 
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dias e houve recebimento nos dois meses subsequentes; 2) Reavaliar o fluxo de processo junto 

à Secretaria de Educação, para designação formal da Banca Avaliadora de Títulos, através de 

Portaria, composta por servidores da SE e da SARH, para fins de análise da compatibilidade do 

respectivo Título apresentado com o cargo pleiteado; 3) Verificar a possibilidade dos 

documentos pessoais (diplomas, carteira de trabalho e etc) que são entregues em cópias, serem 

autenticadas por servidor competente desta Prefeitura, o que diminuiria a possibilidade de 

existência de títulos falsos também. Encaminhamento à SARH, através do Memorando nº 

075/2019 – CGM, em 15/05/2019. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Conforme despacho de 06/03/2020, constante 

do processo referenciado, verificamos que em relação à situação da servidora foi providenciada 

a inclusão do desconto do valor negativo da rescisão na respectiva matrícula. O desconto se 

dará pelo cód. 74 no valor de R$208,20 (duzentos e oito reais, vinte centavos), em 10 vezes. A 

servidora autorizou o desconto na matrícula atual (CC/16). Portanto a SARH adotou as 

recomendações desta auditoria, sendo o trabalho concluído. 

 

4.9 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE SAÚDE – SS 

 

 Escopo dos exames: Foi encaminhada denúncia a esta CGM, por meio da 

Ouvidoria Geral do Município, sobre possível descumprimento de horário dos servidores 

lotados no Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais – 

DDST/SSVS/SS. 

 Resultado dos Trabalhos: Foram analisados os pontos biométricos e detectado o 

uso indiscriminado de alguns códigos de justificativa nos respectivos pontos. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Solicitamos encaminhamento ao 

referido Departamento para que justifique os respectivos lançamentos dos códigos nos Pontos 

Eletrônicos dos servidores referente aos meses de out/nov/dez/2019. Requeremos ainda, a 

ratificação pelo Sr. Secretário de Saúde da manifestação do Sr. Gerente do Departamento 

DST/AIDS, na qual atesta que todos os servidores desempenham suas funções de acordo com 

o Anexo I da Lei nº 9.212/98. Em 11/03/20 foi encaminhada à SS. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Em 08/04/2020 foi encaminhada 

manifestação e consta que a utilização indiscriminada de alguns códigos de justificativa de 

ponto biométrico dos servidores do Departamento ocorreu devido a defeitos no equipamento e, 

por vezes, por desconhecimento do código correto a ser aplicado. Afirmou que os servidores 

lotados no Departamento em questão exercem suas respectivas funções de acordo com a Lei nº 
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9.212/98, porém tal declaração não foi ratificada pelos superiores. Retornou à SS em 

02/06/2020 para ratificação dos servidores em possível desvio de função; justificativas dos 

códigos apostos no ponto; existência de defeito no sistema do ponto biométrico; inexistência 

de ponto biométrico no prédio da GRS e informar, inclusive, se os servidores do DST/AIDS 

exercem funções no referido prédio. 

4.10 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Aposentadoria dos servidores públicos efetivos pelo Regime 

Geral de Previdência e permanência de seu contrato laboral. 

 Resultado dos Trabalhos: Lei Municipal nº 5.493/1978, já revogada, dispôs no art. 

5.º as formas de provimento, que já previa o vínculo efetivo. À época o Regime Jurídico de 

Previdência era o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Com o advento da Lei 

Municipal nº 8.710/1995 dispôs sobre revogações das disposições em contrário, especialmente 

da Lei supracitada. Percebe-se que à época da criação desse Estatuto, os servidores efetivos 

continuariam a ter o Regime Jurídico de Trabalho Estatutário da Lei Municipal nº 5.493/1978 

e poderiam vir a mudar o Regime de Previdência, que até então era o RGPS. A Lei nº 

11.036/2000 criou o Instituto de Previdência Municipal, porém, para os servidores efetivos em 

iminente aposentadoria e que cumprissem os requisitos para se aposentarem no prazo de 

carência de 5 anos, foi estabelecido um período de transição, podendo permanecer no Regime 

da Consolidação das Leis Trabalhista – CLT. A Lei nº 9.830/2000 prorrogou, por mais 5 anos, 

a partir de 01/08/2000, o prazo para concessão de aposentadoria na forma estabelecida na Lei 

supracitada. Outra prorrogação foi realizada pela Lei nº 10.963/2005 com vigência até 

julho/2010, esgotando-se aqui o período de permanência no Regime Celetista. Destaca-se o art. 

36, da Lei Municipal nº 8.710/1995, dispõe que, dentre outros, a aposentadoria gera vacância 

do cargo. A aposentadoria é extinção de vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração 

Pública. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Recomendado o encaminhamento 

do presente estudo para AJL/SARH para complementação, pelo fato desta Supervisão não ter 

encontrado a base legal para as aposentadorias dos servidores públicos efetivo pelo Regime 

Geral de Previdência permanecer em seu contrato laboral após jul/2010, bem como o 

posicionamento desta Secretaria, para os casos em que não aconteceu a aposentadoria. Foi 

realizado encaminhamento à SARH em 06/04/2020. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Aguardando retorno do gestor. 
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4.11 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Denúncia anônima encaminhada à CGM, sobre possível 

descumprimento de horário dos servidores lotados na Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, 

da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania – SESUC. 

 Resultado dos Trabalhos: Foram analisados os pontos biométricos e detectado o 

uso indiscriminado de alguns códigos de justificativa nos respectivos pontos e observado que 

um servidor recebe o adicional de insalubridade. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Em 08/04/2020 foi encaminhado à 

SESUC para justificativa dos respectivos lançamentos dos códigos nos Pontos Eletrônicos dos 

servidores referente aos meses de out/nov/dez/2019 e justificativa acerca do recebimento do 

adicional de insalubridade, devendo a Secretaria informar se existem outros servidores que 

recebem o referido adicional. 

  Providências adotadas pelo Gestor: Aguardando manifestação do Gestor. 

 

4.12 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Conforme Plano Anual de Auditoria 2020 foi feita uma análise 

do comportamento da despesa com pessoal da Administração Direta, das Autarquias 

(DEMLURB e PROCON) e das Fundações (FUNALFA e MAPRO) e Câmara Municipal 

referente aos exercícios de 2018 e 2019, a fim de apresentar informações e dados diversos sobre 

a folha de pagamento de forma sistêmica para que os dados possam contribuir para decisões 

gerenciais. 

 Resultado dos Trabalhos: Foi realizado comparativo do exercício 2019 com o 

exercício anterior. No Anexo I – “Despesas com Pessoal e Encargos e Outras Despesas 

Correntes – Grupo I”, constatou-se um aumento de 1,56% da despesa liquidada, com média 

mensal apurada de aproximadamente R$72.715.000,00 (setenta e dois milhões, setecentos e 

quinze mil reais). As Unidades Gestoras com maiores aumentos e respectivos subelementos 

mais representativos foram: FUNDEB (12,56%), Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Municipais (10,77%) e Secretaria da Fazenda (10,36%); O Anexo II – demonstrativo 

dos valores das despesas por Gestão, sendo que os Fundos e o Tesouro são responsáveis por 

acobertar aproximadamente 70% da despesa de pessoal. Quando analisada a evolução de 2018 

para 2019 referentes às liquidações, os Fundos tiveram acréscimo de 11,55% e o Tesouro 
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decréscimo de 7,07%; O Anexo III – “Despesas por Fonte de Recursos” – demonstra as Fontes 

de Recursos mais utilizadas para o pagamento das Despesas com Pessoal e Encargos com os 

respectivos valores empenhados, liquidados e pagos nos exercícios de 2018 e 2019. A Fonte 

BLMAC – Média e Alta Complexidade PPI Psiquiatria – teve o maior acréscimo, 29% nas 

liquidações. A Fonte de Recursos Próprios da Vigilância Sanitária sofreu decréscimo de 

aproximadamente 73% pois, s.m.j, não estão sendo pagas as Gratificações pelo exercício da 

função de Autoridade Sanitária devido a não implantação das ações constantes no “Projeto 

Código Sanitário”; Anexo IV – “Despesas por gestão e Grupos de Despesas” – composição da 

despesa total empenhada, liquidada e paga nos exercícios analisados, separada por Grupos de 

Despesas e, ainda, segregando os valores relativos ao Poder Legislativo, com respectivos 

percentuais de aumento. Percebe-se que o Grupo de Investimentos teve o maior acréscimo em 

termos de valores empenhados (17,08%) e maior decréscimo dos valores liquidados (-21,86%); 

Anexo V – “Levantamento por subelemento – foram destacados pontos relevantes sobre o 

Adicional por Atividade de Magistério em Classe de Alunos Especiais, Gratificação de Zona 

Rural e Insalubridade, que já foram objeto de análise de auditoria. Com relação ao quantitativo 

de servidores de 2013 a 2019, verificamos maior crescimento no vínculo temporário e 

aposentado, em contrapartida ao decréscimo dos servidores de vínculo efetivo. Destacamos o 

Índice Firjan Gestão Fiscal, uma iniciativa SENAI / SESI / IEL / CERJ – Edição 2019 – UM 

RAIO-X NA GESTÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, ano-base 2018, 

Edição publicada em Out/2019. Em 2018, o IFGF médio das prefeituras mineiras foi de 0,3786 

pontos, o que revelou um quadro ainda pior do que o registrado pela média dos municípios 

brasileiros (0,4555 pontos). Entre os quatro indicadores avaliados no IFGF, as cidades do estado 

de Minas Gerais apresentaram desempenho inferior ao nacional em todos. Esta prefeitura fez 

parte da estatística apresentada e sua posição no Ranking do IFGF de gastos de Pessoal é a 

posição 3094º em nível nacional e 391º em nível estadual. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Esta supervisão recomendou o 

encaminhamento à SARH e outros setores que julgar necessário para conhecimento a fim de 

contribuir para decisões gerenciais no que se referem às despesas de pessoal. Encaminhado à 

SARH em 16/04/2020. 

 Providências adotadas pelo Gestor: No relatório gerencial não constaram 

recomendações. 
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4.13 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS – SARH 

 

 Escopo dos exames: Impossibilidade de recebimento de gratificação por Agente 

Político. Os Agentes Políticos devem receber subsídio em espécie remuneratória que se 

constitui em parcela única, indivisível, sendo vedado qualquer acréscimo pecuniário, exceto as 

parcelas de caráter indenizatórias previstas em lei e os honorários advocatícios. 

 Resultado dos Trabalhos: A Supervisão II de Auditoria de Pessoal realizou a 

conferência da remuneração dos Secretários Municipais, cujo subsídio pago era de R$15.475,09 

(quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, nove centavos) e destacou que, além deste 

valor, os servidores relacionados no trabalho recebem incorporação de 40% do cargo efetivo, 

verba de representação da PGM e restituição de Contribuição Previdenciária. Foi verificado 

que o Controlador Geral do Município tem as mesmas prerrogativas do cargo de Agente 

Político, porém sua remuneração é equiparada à dos Subsecretários. 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: O estudo foi encaminhado à 

SARH, através do Memorando nº 265/2019, datado de 13/12/2019, para validação do 

entendimento e providências cabíveis em relação ao assunto, com posterior retorno a esta 

Auditoria. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Foi recebida manifestação da Subsecretaria 

de Pessoas em 07/12/2020, destacando que a PJF enviou Projeto de Lei à Câmara dos 

Vereadores, através da Mensagem nº 4.404 que resultou na Lei Municipal nº 14.087, de 

26/09/2020, a qual considerou os Secretários Municipais como cargo comissionado, criando 

uma gratificação para o servidor efetivo ocupante do referido cargo, poder acumular a 

remuneração de seu cargo de origem com a retribuição adicional pelo exercício de cargo de 

Secretário Municipal, instituída pela referida Lei. Informou ainda que a Lei tem adequação com 

o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que a PJF realiza o 

pagamento das verbas incorporadas aos ocupantes de cargo efetivo que exercem cargos 

comissionados baseados em parecer antigo. 

O Subsecretário afirmou que: “Não se pode evidenciar dolo na adoção do procedimento por 

parte do setor de execução da folha de pagamento, nem tão pouco por parte dos servidores 

beneficiados já que o procedimento adotado é mantido por longa data pelo Município”. 

Constam nos arquivos da SAP o encaminhamento do trabalho em dois momentos distintos, 

dez/2019 e jun/2020, sendo que o mesmo se baseou na palestra promovida pelo TCEMG, sobre 

Fixação de Subsídios de Agentes Políticos, no “Encontro Técnico TCEMG e os Municípios” ocorrido 
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em 2019 e na Consulta nº 7771253, do referido Tribunal. Destaca-se que essa Consulta já previa 

o Município considerar o cargo de Secretário Municipal como cargo em comissão, sendo a 

remuneração obedecendo ao disposto no §4º, art. 39, CF/88. 

Foi recebida manifestação da Subsecretaria de Pessoas, através do Memorando nº 

18691/2020/SARH, de 07/12/2020, cujo entendimento trazido pela Lei Municipal nº 14.087/2020, 

tem perfeita adequação com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Em 30/12/2020, foi encaminhado para PGM, através do Memorando nº 259/2020/CGM, para 

ratificação e/ou posicionamento, bem como orientação dos procedimentos a serem adotados para 

dirimir os conflitos existentes sobre os respectivos entendimentos no pagamento da remuneração dos 

Agentes Políticos, quando ocupados por servidores de cargo ou emprego público efetivo, pois o 

TCEMG tem entendimento diverso, conforme segue: 

 

“(…) o servidor efetivo não faz jus ao recebimento de quinquênio e demais adicionais e 

gratificações no período em que ocupa cargo de natureza política, uma vez que sua 

remuneração consiste em parcela única denominada subsídio, em razão do disposto no §4º, 

do art. 39 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 

nº19 de 1998. (...)” 

 

O TCEMG prevê que o cargo de Secretário Municipal, ao considerá-lo como cargo em 

comissão, a remuneração deve obedecer ao disposto no §4º, art. 39, CF/88, conforme segue: 

 

“Cumpre salientar que se o Município considerar o cargo de secretário municipal como cargo 

em comissão, como alguns têm feito, a remuneração do mesmo deverá obedecer aos ditames 

do §4º do art. 39 da Constituição da República, sendo em forma de subsídio, fixada em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 

de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

no art. 37, incisos X e XX, da Carta Magna.” 

 

Em 2021 todos os Secretários Municipais estão recebendo o subsídio e não receberam mais a 

gratificação supracitada. 

 

4.14 UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS - SARH 

 

 Escopo dos exames: Processo Administrativo nº 2.370/2019, vol. 01 – Conferência 

mensal da aplicação do Decreto Municipal nº 13.066/17 através do Demonstrativo das 

remunerações excedentes ao Teto Constitucional Municipal. Baseia-se em Parecer Jurídico 

desta PJF, que considera as Gratificações instituídas pela Lei Complementar nº 46/2016, como 

verbas remuneratórias para fins de aplicação do teto remuneratório constitucional e Decisão da 

SARH em aplicar a Repercussão Geral do STF sobre o Teto dos Procuradores Municipais sendo 
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submetidos ao teto de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF. Através 

da planilha modelo é relacionado mensalmente, de forma individualizada, o total de 

vencimentos dos servidores que receberam equivalente/acima ao Prefeito e excluindo as verbas 

indenizatórias, bem como os repasses realizados pelo INSS referente aos servidores que se 

aposentaram pelo RGPS. A partir do resultado gerado é verificado o valor excedente ao subsídio 

do Prefeito e conferidos os respectivos descontos efetuados pela SARH/PJF. 

 Resultado dos Trabalhos: Na conferência de jan/2019 a jan/2020 os descontos 

efetuados dos valores que excederam ao Teto Constitucional somaram R$630.388,94 

(seiscentos e trinta mil reais, trezentos e oitenta e oito reais, noventa e quatro centavos), com 

média mensal de R$48.491,46 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais, quarenta 

e seis centavos). Os descontos não realizados no período somaram R$37.751,57 (trinta e sete 

mil, setecentos e cinquenta e um reais, cinquenta e sete centavos), apresentando média mensal 

de R$2.904,00 (dois mil, novecentos e quatro reais). Foram apuradas divergências no cálculo 

da SARH com a SAP/DAI/CGM. O montante de R$2.577,48 (dois mil, quinhentos e setenta e 

sete reais, quarenta e oito centavos) foi descontado menos que o devido, enquanto que o 

montante de R$3.542,62 (três mil, quinhentos e quarenta e dois reais, sessenta e dois centavos) 

foi descontado mais que o devido. A partir Ago/2020 o teto constitucional dos Procuradores foi 

o valor de R$35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, vinte e dois 

centavos) e não tiveram até jan/2020 descontos que excederam ao teto. A maior verba 

indenizatória apurada no período refere-se aos honorários Advocatícios que somaram 

R$4.162.035,92 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, trinta e cinco reais, noventa e dois 

centavos), média mensal de R$320.157,00 (trezentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais). 

 Recomendações/Esclarecimentos Solicitados: Mensalmente é encaminhado à 

SARH para conhecimento e adoção de medidas cabíveis para correção das diferenças apuradas. 

Em relação ao período analisado, a SARH informou os ajustes realizados e encontram-se duas 

matrículas pendentes. 

 Providências adotadas pelo Gestor: Conforme monitoramento, a UG responsável 

vem seguindo as disposições do Decreto Municipal nº 13.066/17 e tomando as medidas para 

atendimento aos ajustes recomendados pelo DAI/CGM. Foi encaminhada manifestação da 

SARH, através do Memorando nº 7610/2020/SARH, as quais foram analisadas e verificado o 

respectivo processamento da informação no Sistema da Folha Governança Brasil. As respostas 

encaminhadas referem-se ao Anexo I – Levantamento das pendências dos servidores que 

excederam o teto no exercício de 2019 e respectivas respostas da SARH e ao Demonstrativo 

referente ao mês de Janeiro/2020. Não existem pendências desse período. Foi encaminhada 
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também manifestação da SARH, através do Memorando nº 16890/2020/SARH, datado de 

11/11/2020, sobre o Demonstrativo referente ao mês de agosto/2020. Foi informado que uma 

matrícula ainda se encontra em tramitação e análise da AJ/SARH; um servidor já tem 

remuneração enquadrada no teto remuneratório e o excedente refere-se a férias. O Despacho da 

PGM, informou sobre acórdão proferido pelo TJMG, no julgamento da apelação interposta pela 

servidora Sandra Maria Lammoglia Jabour Venuto, reconhecendo a natureza remuneratória do 

Adicional de Insalubridade. Desta forma, 06 matrículas, cuja apuração do Teto Constitucional 

divergiu, a princípio, dos cálculos realizados por este Departamento, estão corretas as 

respectivas apurações. 

Em 2020, a Supervisão II de Auditoria de Pessoal apurou o total de vencimentos que 

após as exclusões ficaram superiores ao Teto e não tiveram desconto, foi de R$54.436,85 

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais, oitenta e cinco centavos). Todo o 

montante foi revisto pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos e tomada as 

providências cabíveis. 

Desta forma o Plano Anual de Auditoria da Supervisão II de Pessoal foi cumprido 

parcialmente, devido a grande demanda de denúncias e recebimento de manifestações de anos 

anteriores. Sobre os trabalhos não realizados, destacamos a auditoria na folha de pagamento da 

FUNALFA que está sendo realizada em 2021. 

Com relação ao item 8, do Plano Anual de Auditoria Interna, estudo sobre a criação de 

procedimento administrativo com embasamento legal para ressarcimento de possíveis 

pagamentos indevidos a servidores, consta na Lei Municipal nº 8.710, de 31 de julho de 1995, 

art. 51, o que deve ser feito em relação às ocorrências, e não foram realizadas sugestões de 

alteração pela Supervisão, conforme exposto a seguir: 

 

Art. 51 – O servidor em débito com o erário, que tenha agido com dolo ou má-fé, ou 

que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade 

cassadas, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito. 

Parágrafo único – A não quitação do débito no prazo previsto implicará em sua 

inscrição em dívida ativa. 
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5 CONCLUSÃO 
 

A Reforma Administrativa ocorrida em 2019 reestruturou a Subsecretaria do Sistema de 

Controle Interno que era atrelada à Secretaria da Fazenda, transformando-se em órgão 

autônomo, através da Controladoria Geral do Município. 

Essa nova estrutura se tornou importante instrumento de auxílio à gestão governamental, 

apoiando-a na tomada de decisões, na busca de controle fiscal, na avaliação da conduta 

administrativa, bem como na análise da eficiência, eficácia, economicidade e transparência dos 

atos emanados pelos gestores públicos. 

Nesse diapasão, houve a oportunidade de reestruturação do Departamento de Auditoria 

Interna – DAI, ampliando as competências do Departamento, enfatizando a necessidade de 

operacionalização da Auditoria de Desempenho, introduzindo a Auditagem da Folha de 

Pagamento, a necessidade de um Plano Anual de Auditoria, avaliando inclusive a conformidade 

de sua execução. Destacou-se o contraditório e ampla defesa do auditado e a implementação de 

uma auditoria baseada em riscos que poderiam vir a influenciar no planejamento de auditorias. 

A implementação da Supervisão II de Auditoria de Pessoal trouxe segurança jurídica 

para execução dos trabalhos de auditagem da folha de pagamento, o ocupante da supervisão 

pode desenvolver suas auditorias baseando-se nas rotinas e no fluxo de processos 

implementados. Como trabalho preventivo, a auditoria da folha pode evitar multas, processos 

trabalhistas, verificar o recolhimento dos impostos trabalhistas, realizar cálculos, apurar os 

descontos e trabalhar junto a Administração para otimizar a despesa de pessoal. 
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