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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório constitui resultado final de auditoria e inspeções realizadas no

ano de 2016, em cumprimento ao Plano de Ação da Secretaria de Controle Interno

para o exercício, bem como ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI e/ou por

designação formal encaminhada pela autoridade administrativa.

As atividades desenvolvidas ao longo dos trabalhos foram:

- Inspeção no processo de prestação de contas das diárias recebidas por servidores

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na realização do transbordo do lixo;

-  Auditoria  na  folha  de  pagamento,  referente  a  concessão  dos  adicionais  de

insalubridade e periculosidade;

- Inspeção na folha de pagamento, referente a concessão de horas extras; e

- Inspeção na folha de pagamento, referente a concessão de adicional noturno.

Desta forma, por conta de limitações de pessoal disponível neste Controle, formou-

se uma comissão de auditoria interna que por questões internas e administrativas foi

alterada diversas vezes, onde foi dado início aos trabalhos, iniciando-se com a área

da folha de pagamento,  subárea a concessão dos adicionais de insalubridade e

periculosidade.

Novamente,  por  razões  administrativas,  a  comissão  de  auditoria  teve  que  ser

destituída e a continuidade dos trabalhos deu-se no escopo de inspeção, sem que

houvesse alteração a abrangência e metodologia adotadas inicialmente. 

Sendo assim, foram realizadas as inspeções na folha de pagamento, referentes as

concessões de horas extras e, por último, adicional noturno.

2. OBJETIVO

As atividades de auditoria e inspeção, de forma geral, tiveram por objetivo principal

analisar  a  legalidade  e  os  controles  internos  adotados  para  a  concessão  de

benefícios e vantagens (diárias, adicionais de insalubridade e periculosidade, horas

extras  e  adicional  noturno)  aos  servidores  da  municipalidade,  emitindo,  ao  final,
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opinião acerca da regularidade e legalidade do sistema auditado, obtendo assim,

informações para os gestores na tomada de decisão, nas ações recomendatórias,

visando solucionar problemas ou preveni-los.

3. METODOLOGIA

Os trabalhos  foram realizados ao longo de  todo  o  exercício  de  2016,  utilizando

procedimentos e técnicas de inspeção para a consecução dos objetivos pretendidos,

em especial: testes de observância e testes substantivos, englobando a conferência

de  documentos  e  dados  extraídos  dos  sistemas  operacionais  de  informações

(controles e comprovantes de pagamento de diárias, comprovantes de transbordo de

lixo,  atestados  de  exercício,  resumo  mensal  da  folha  de  pagamento,  legislação

municipal, relatórios de pagamentos, etc).

Os procedimentos e as técnicas de auditoria e inspeção utilizados foram aqueles

definidos  como  o  conjunto  de  averiguações  que  permitiram obter  evidências  ou

provas suficientes e adequadas para analisar as informações, para a formulação e

fundamentação das constatações e das recomendações, que depois de definidas

foram levadas ao conhecimento do Chefe do Executivo Municipal e do auditado e/ou

inspecionado.

A  Instrução  Normativa  SCI  nº  002/2015,  artigo  19,  apresenta  diretrizes  para  a

seleção dos sistemas contemplados no PAAI 2016, bem como para as demandas

que surgiram no decorrer do ano, vejamos:

Art. 19. Será atribuído como critério e prioridade na elaboração do

PAAI, a unidade ou sistema administrativo que:

I - já foi regulamentado mediante instrução normativa;

II - não foi auditado no exercício anterior;

III - apresenta índice de eficiência considerado insatisfatório nos 
trabalhos de auditoria interna realizados nos exercícios anteriores;

IV - conste de solicitação encaminhada à Secretaria Municipal de 
Controle Interno pela autoridade administrativa.

Portanto, na seleção dos sistemas auditados, foram considerados os aspectos da
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materialidade,  relevância,  vulnerabilidade,  riscos,  ocorrências  pretéritas  (falhas,

erros  e  outras  deficiências  anteriores),  observância  dos  princípios  basilares  da

Administração Pública, e ainda as manifestações do Tribunal de Contas do Estado

do Espírito Santo – TCE/ES acerca das contas do município e aqueles que possuem

normatizações implementadas.

Ressaltamos que os trabalhos realizados não esgotam os achados que poderiam

ser detectados em outras auditorias e/ou inspeções, se alterada a profundidade, a

extensão dos procedimentos e a metodologia adotada. 

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Período Objeto Secretaria

26/04/2016  a

01/06/2016:

-  Inspeção  no  processo  de  prestação  de

contas das diárias recebidas por servidores

da  Secretaria  Municipal  de  Serviços

Urbanos,  na  realização  do  transbordo  do

lixo.

Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos

03/08/2016  a

30/08/2016:

- Auditoria na folha de pagamento, referente

a concessão dos adicionais de insalubridade

e periculosidade.

Secretaria Municipal de 
Administração

10/08/2016  a

10/10/2016:

- Inspeção na folha de pagamento, referente

a concessão de horas extras.

Secretaria Municipal de 
Administração

03/11/2016  a

19/12/2016:

- Inspeção na folha de pagamento, referente

a concessão de adicional noturno.

Secretaria Municipal de 
Administração

19/12/2016  a

29/12/2016:

- Relatório Final. Secretaria Municipal de Controle 
Interno

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A inspeção  realizada  na  prestação  de  contas  de  diárias  teve  origem na  própria

Secretaria Municipal de Controle Interno – SECI, quando da análise do processo

administrativo nº 009405/2016, onde observou-se a necessidade da utilização de

procedimento de inspeção para a apuração da situação encontrada, visando suprir

omissões e lacunas de  informações constantes nos pedidos que eram realizados

mensalmente para pagamento de diárias.
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Quanto a realização de auditoria e inspeções na folha de pagamento, o Sistema de

Administração de Recursos Humanos consta no PAAI – Plano Anual de Auditoria

Interna 2016 como um dos sistemas a serem auditados por este Controle Interno,

por  conta  de  fragilidades  nos  controles  internos  adotados,  visto  que  o  referido

sistema ainda não foi normatizado conforme a Resolução TC nº 227/2011, alterada

pela Resolução TC nº 257/2013. 

Além disso,  houve  uma demanda  do  Chefe  do  Executivo  Municipal,  através  do

processo  administrativo  nº  044849/2015,  mediante  informação  da  Secretaria

Municipal  de  Administração  quanto  a  supostas  irregularidades  nos  pagamentos

consignados em folha.

6. RESULTADOS: Inspeções

6.1. Inspeção no processo de prestação de contas das diárias recebidas por

servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos,  na  realização  do

transbordo do lixo

Trata-se  de inspeção realizada no processo de prestação de contas  das diárias

recebidas no mês de fevereiro deste ano, pelos servidores (motoristas e coletores)

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

Pelo que foi apresentado supõe-se que as diárias ocorreram por conta do serviço de

transbordo do lixo na cidade vizinha, Cachoeiro de Itapemirim, que é destinado a

empresa CTRCI  –  Central  de  Tratamento  de  Resíduos Cachoeiro  de  Itapemirim

Ltda.

As constatações e recomendações constam no relatório  de inspeção nº  01/2016

devidamente arquivado na Secretaria de Controle Interno.

Em tempo, infere-se que das recomendações expedidas têm-se o seguinte cenário:

a)  Recomendação  Tesouraria  –  Memorando  nº  136/2016  =  cumprido,  conforme

documentos acostados no processo nº 031558/2016.

b) Recomendação Procuradoria – Memorando nº 134/2016 = cumprido, conforme

documentos acostados ao processo nº 017678/2016.
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c) Recomendação Secretaria de Serviços Urbanos – Memorando nº 133/2016 = não

cumprido.  Secretário  informou  no  bojo  dos  Processos  nº  017677/2016  e  nº

031557/2016 que providências estão sendo adotadas, no entanto nenhuma delas foi

encaminhada ao Controle Interno até a presente data.

d) Recomendação Recursos Humanos – Memorando nº 135/2016 = não cumprido,

no entanto o processo nº 017673/2016 está em andamento visando soluções para

implementar  a  recomendação.  (memorando  com  cópia  para  Secretaria  de

Administração – Processo nº 017674/2016).

6.2. Inspeção na folha de pagamento, referente a concessão de horas extras

Em  consonância  com  a  determinação  expressa  no  processo  administrativo  nº

044849/2015 e  o  disposto  no Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  –  PAAI/2016,  foi

realizada inspeção no  processo de concessão de horas  extras  ou  prestação de

serviço extraordinário.

Esse trabalho teve por objetivo principal analisar as condições do pagamento de

horas extras aos servidores da municipalidade e os atuais controles administrativos

internos do Sistema de Administração de Recursos Humanos

Insta esclarecer  que as análises foram iniciadas em forma de auditoria que,  por

razões administrativas, foi transformada em inspeção, não alterando a abrangência

e a metodologia dos trabalhos.

Como  resultado  desta  inspeção  (relatório  de  inspeção  nº  02/2016),  temos  as

seguintes informações:

a) Recomendação Gabinete, com cópia para a Secretaria de Administração e setor

de  Recursos  Humanos  –  Memorando  nº  194/2016  =  não  houve  resposta  às

recomendações, conforme processos administrativos nº 035705/2016, 035707/2016

e 035706/2016, respectivamente.

Foi publicada, em 30 de agosto de 2016, a Instrução Normativa SSP nº 006/2016,

que dispõe sobre o controle e frequência dos servidores no âmbito da Secretaria

Municipal de Saúde.
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Recomendamos que fosse instaurado processo de Tomada de Contas Especial para

apuração  dos  valores  que  estão  sujeitos  à  devolução,  promovendo-se  o  devido

acerto financeiro, considerando que houve pagamento de horas extras acima dos

limites  estabelecidos  pela  LC  053/1997,  houve  excesso  e  habitualidade  no

pagamento e, ainda, houve pagamento de horas extras no período de vigência do

Decreto-E  nº  487/2016  (que  suspendia  o  pagamento  de  horas  extraordinárias),

garantindo-se aos envolvidos o devido processo legal.

6.3.  Inspeção  na  folha  de  pagamento,  referente  a  concessão  de  adicional

noturno

Ainda em referência ao processo administrativo nº 044849/2015 e ao Plano Anual de

Auditoria Interna – PAAI/2016, foi realizada inspeção no processo de concessão de

adicional noturno que, novamente, teve o objetivo principal de avaliar as condições

do pagamento e os atuais controles internos adotados pelo setor de Administração

de Recursos Humanos.

Referente ao Relatório de inspeção nº 03/2016, temos as seguintes informações:

a) Recomendação Gabinete, com cópia para a Secretaria de Administração e setor

de Recursos Humanos – Memorando nº 204/2016 = processos administrativos nº

043456/2016, 043457/2016 e 043458/2016 em andamento, com prazo até 21 de

janeiro de 2017 para atendimento das recomendações.

7. RESULTADOS: Auditorias

7.1. Auditoria na folha de pagamento, referente a concessão dos adicionais de

insalubridade e periculosidade

Em observância ao processo administrativo nº 044849/2015 e o disposto no Plano

Anual de Auditoria Interna – PAAI/2016, referente ao Sistema de Administração de

Recursos Humanos realizou-se o procedimento de auditoria no intuito de avaliar a

legalidade  e  a  regularidade  da  concessão  dos  adicionais  de  insalubridade,

penosidade e periculosidade aos servidores da municipalidade.
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No Relatório de Auditoria Interna – RAI nº 001/2016 constam as constatações e

recomendações alcançadas nesta auditoria, como segue no resumo abaixo:

a) Recomendação Gabinete, com cópia para a Secretaria de Administração e setor

de  Recursos  Humanos  –  Memorando  nº  181/2016  =  não  houve  resposta  às

recomendações, conforme processos administrativos nº 030393/2016, 030396/2016

e 030395/2016, respectivamente.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2016 não pôde ser cumprido em sua

integralidade, por conta das demandas que surgiram no decorrer do ano e, também,

por conta das limitações existentes nesta Secretaria de Controle Interno, visto que a

comissão inicialmente formada teve de ser destituída.

Mediante tantos os fatores impeditivos, ainda assim foi possível realizar um trabalho

satisfatório no que diz respeito as funções de fiscalização e controle, inerentes a

esta Secretaria Municipal.

9. CONCLUSÃO

Em  geral,  os  controles  internos  referentes  aos  processos  de  pagamento  dos

adicionais  de  insalubridade  e  periculosidade,  horas  extras  e  adicional  noturno

merecem uma atenção especial por parte dos gestores, uma vez que não existem

normativos  internos  que  fortaleçam  esses  controles  a  exemplo  de  instruções

normativas, etc.

Quanto aos pagamento de diárias, apesar de existirem atos normativos, em tese,

suficientes, o controles adotados na prática podem ser melhorados, começando pelo

planejamento efetivo das atividades que requerem o deslocamento do servidor.

O  Controle  Interno  entende  a  dificuldade  de  implementação  de  controles  mais

eficientes, tendo em vista equipe reduzida e a dimensão do trabalho, mas acredita,

que uma postura mais crítica dos gestores e servidores envolvidos pode reduzir
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drasticamente as fragilidades existentes. Porém, uma vez que a legislação e outros

atos normativos deixem claro os controles que devem ser adotados, colocá-los em

prática  se  tornará  mais  simples  e  passará  a  ser  uma  questão  de  habito  na

administração municipal, nas próximas gestões.

Por fim, a Secretaria de Controle interno agradece aos gestores e a todos os demais

servidores envolvidos nos procedimentos realizados e se coloca a disposição para

elucidar  quaisquer  inconsistências relatadas,  visando,  sobretudo,  o fortalecimento

dos controles internos da administração pública.

Marataízes/ES, 29 de dezembro de 2016.

Priscila Siqueira Vargas Tavares

Secretária Municipal de Controle Interno

Renata de Oliveira Lino

Controladora Municipal
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