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Organização do Sistema de Controle Interno

TCMGO – Instrução Normativa 08/14
Artigo 1°. DETERMINAR que os sistemas de controle interno dos Poderes Executivo e
Legislativo dos municípios goianos, bem assim os de seus órgãos, com vistas a garantir a
profissionalização, segurança e continuidade do controle, serão integrados por servidores
efetivos.

Art. 2°. A Administração Pública Municipal instituirá política de pessoal que contemple a
periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos sistemas de controle
interno.

Artigo 3°. Os jurisdicionados, observados o volume e a complexidade das atividades
administrativas, dimensionarão a estrutura dos sistemas de controle interno, atribuindo a
um ou mais servidores as atividades que lhe são afetas.

Artigo 4° Nos sistemas de controle interno compostos por vários servidores a chefia será
exercida por servidor ocupante de cargo efetivo próprio, titular de função de confiança ou
provido em comissão, nesse caso preferencialmente escolhido entre os servidores
efetivos do poder ou órgão.

Artigo 5°. Nos sistemas de controle interno de diminuta estrutura a chefia não será
exercida por servidores comissionados.

Artigo 6°. É vedado o exercício das atribuições de controle interno por terceiros
contratados, sejam eles pessoa físicas ou jurídicas.



Organização do Sistema de Controle Interno

TCMGO – Acórdão AC-CON n. 00010/17

Princípio da Segregação e Funções

Princípio básico do sistema de controle interno que consiste na
separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação,
execução, controle e contabilização das operações.

Pode o Controlador Interno exercer outra função de confiança?

Somente se não for funções que ele deveria fiscalizar.



Áreas de atuação do Controle Interno na Gestão de 
Pessoal

- Controle rotineiro e cotidiano;

- Orientação e regulamentação;

- Realização de auditorias.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle do arquivo de pasta funcional dos servidores 
(dossiê)

Exemplo do TCMGO:



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da legislação de pessoal

Manter o controle de toda a legislação atualizada
pertinentes ao setor de pessoal, tais como:
- estatuto dos servidores;
- lei de contratação temporária;
- leis municipais de reajuste e revisão geral;
- lei do RPPS;
- pareceres jurídicos importantes;
- principais resoluções do TCMGO na área;
- Outras normas importantes: Constituição Federal,
Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal;



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da remuneração dos servidores

Verificação periódica dos pagamentos aos servidores
públicos, em especial:

- princípio da legalidade;
- pagamento de gratificações:

- proibição de gratificação genérica;
- proibição de gratificação a comissionados ;

- pagamento de adicionais;
- adicional por tempo de serviço – cálculo sobre o
base;
- vedação ao efeito repicão.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da remuneração dos servidores

Verificação periódica dos pagamentos aos servidores
públicos, em especial:

-subsídios dos agentes políticos:
- fixação (IN 04/12) e revisão geral anual (RN 05/07);
- 13º e 1/3 de férias (STF - RE 650898)

- horas extras:
- somente com controle rigoroso;
- somente a efetivos.

- equiparação automática – impossibilidade (AC-CON 008/14);



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionados

Verificação da regularidade das nomeações de
servidores para cargos em comissão e função de
confiança.
- desvio de função;
- nepotismo (RC 26/09);
- remuneração (gratificações, horas-extras, quinquênio,
etc.);
- porcentagem de Efetivo x Comissionado (AC 04867/10).



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da assiduidade dos servidores

Verificação do controle efetivo da frequência e jornada
dos servidores:
- folha de ponto manual;
- registro inglês;
- assinatura só no final do mês;
- compensação de horários - extabelecer regras;
- pagamento de horas-extras, somente com um controle
de ponto rigoroso;
- descontos das faltas injustificadas.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos – art. 37, XVI da CF

Regra = impossibilidade de acumulação de cargos

Exceção = pode acumular desde que:
- a constituição permita expressamente; e
-compatibilidade de horários.

* Requisitos cumulativos

Exigência de declaração de acumulação de cargos



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos

Casos permitidos (art. 37, XVI e art. 38, II ):
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,

com profissões regulamentadas;
d) vereador e outro cargo efetivo.

Casos vedados:
a) Cargo em comissão com qualquer outro;
b) Prefeito com qualquer outro;
c) Vereador se não houver compatibilidade de horários;
d) Mais de dois cargos

Outros casos:
a) Servidor que pede licença de um dos cargos pode acumular? Não
b) Conselheiro tutelar? Não
c) Acumulação de aposentadorias – só de cargos acumuláveis



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Constituição Federal – Câmaras Municipais
-70% da sua receita (duodécimo) com folha de
pagamento
- Total da despesa com o Poder Legislativo (incluído folha
de pagamento) não pode ultrapassar porcentagem do
somatório da receita tributária e das transferências,
dependendo da população (art. 29-A, incisos I a VI)

*Apuração anual



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais
como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às
entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal“.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00

Apuração quadrimestral
Limites:

- 6% para o Legislativo;
-54% para o Executivo.

Limite prudencial – 95%
- 5,7 para o Legislativo
-51,3% para o Executivo



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Se atingir o limite PRUDENCIAL (95%):
- O percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro;
- Impedimentos durante esse período:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação
legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Se atingir o LIMITE (100%):
- Medidas (art. 169 da CF):

I - redução em pelo menos 20% de cargos em comissão e 
funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis;
III - redução da remuneração/jornada – não pode (STF) - LRF;
III – exoneração de servidores estáveis - LRF;

- Impedimentos durante esse período:
a) receber transferências voluntárias;
b) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
c) contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal;
d) somado aos impedimentos do limite prudencial.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle de gastos de pessoal

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/00
Outras vedações:
- É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao
final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão
(art. 21, parág. único).
- É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos 2
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito – Restos a pagar (art. 42)



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Outros controles

- ascensão de cargos;
- avaliação periódica de desempenho;
- processos administrativos disciplinares;
- licenças e afastamentos;
- capacitação dos servidores;
- recolhimento e repasse das contribuições
previdenciárias dos servidores.



ORIENTAÇÃO

O controle interno não apenas controla e fiscaliza, mas
também cumpre uma função orientativa e pedagógica.



REGULAMENTAÇÃO

O controle interno pode regulamentar seu
funcionamento interno e sugerir ao a edição de
regulamentos gerais no âmbito da Administração
Pública Municipal.

Exemplo de regulamentação interna:
Edição de Instrução Normativa que fixa os critérios que
o controlador interno deverá observar quando se
deparar com uma irregularidade.

Exemplo de regulamentação externa:
Decreto que estabelece modelo de declaração de
inexistência de parentesco de servidor comissionado
quando da sua posse, conforme a RC 26/09.



AUDITORIAS NA GESTÃO DE PESSOAL

Conceito de auditoria
Conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos por entidade de direito
público e privado, mediante a confrontação entre uma situação
encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal.

Características
- Deve ser realizada de forma programada e periódica e não apenas
quando for detectado um problema;
- Deve ser utilizadas técnicas de Auditoria Governamental;
- Os resultados devem ser divulgados ao gestor, aos órgão envolvidos e à
sociedade;

Exemplos de auditoria na gestão de pessoal:
- Programar que no mês de agosto será realizada a verificação, por
amostragem, se nos assentamentos funcionais dos servidores estão
arquivado toda a documentação mínima relativa ao servidor;
- Programar que no mês de novembro será realizada a verificação, por
amostragem, se o registro de frequência dos servidores estão
adequadamente preenchidas;



AUDITORIAS NA GESTÃO DE PESSOAL



Dicas úteis

1. Manutenção de arquivo próprio;
2. Zelar pelos arquivos de pessoal da prefeitura;
3. Confecção de pareceres para se resguardar;
4. Protocolo e recibo de documentos;
5. Realização de atas de reuniões;
6. Manter o diálogo com o gestor;
7. Acompanhar as requisições do TCMGO;
8. Manter-se atualizado com as normas vigentes;
9. Capacitação contínua.



Obrigado a todos!

A SAP está à disposição para ajudar!

VINICIUS NASCIMENTO SANTOS
Auditor de Controle Externo – Chefe de Divisão

(62) 3216-6262


