
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO NORDESTE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AVALIAÇÃO DE RISCO E O CONTROLE INTERNO NA                    
PERSPECTIVA CONTÁBIL: 

Um Estudo para o Sistema da Folha de Pagamento da 
Cia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 

 Empresa do Sistema ELETROBRÁS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEANE MEIRE ROQUE DE VASCONCELOS 
 
 
 

Recife 
 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEANE MEIRE ROQUE DE VASCONCELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO E O CONTROLE INTERNO NA 
PERSPECTIVA CONTÁBIL: 

Um Estudo para o Sistema da Folha de Pagamento da 
Cia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 

Empresa do Sistema ELETROBRÁS 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Trabalho de Conclusão de Mestrado TCM,                                                                          
Apresentado ao Curso de Mestrado                                                                                                     
Profissional em Gestão Pública para o                                                                                   
Desenvolvimento do Nordeste em                                        
26/03/09, como requisito parcial à obtenção 
do grau de Mestre em Gestão Pública. 

 
 
                                                                         Orientador: Prof. Dr. José Francisco Ribeiro 

Filho 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, Março de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasconcelos, Jeane Meire Roque de 
      Avaliação de risco e o controle interno na perspectiva 
contábil: um estudo para o sistema da folha de pagamento da Cia 
Hidro Elétrica do São Francisco-CHESF empresa do sistema 
ELETROBRÁS / Jeane Meire Roque de Vasconcelos. - Recife: O 
Autor, 2009. 
      145 folhas: fig., tab e quadro. 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Administração, 2009. 
 
      Inclui bibliografia, apêndice e anexo. 
 
      1. Avaliação de riscos.  2.  Auditoria interna.  3.  
Administração de risco.   3. Sistemas de remunerações salariais 
– CHESF.  I. Título. 

 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 A Deus, meus pais, esposo e filha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         



A minha tia, Maria Nilce Magalhães (in memorian), 
considerada como uma mãe, pela compreensão, 
incentivo e dedicação dada nos momentos importantes 
de minha vida. Minha saudade. 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

A Deus, Mestre da minha vida, que meu deu a sabedoria, e dá forças todos os dias para 
continuar meus caminhados em busca de meus desejos e objetivos. 
 
Aos meus pais, João Roque e Maria de Lourdes que nos momentos importantes de minha 
vida incentivaram na busca de um algo melhor para o meu crescimento como um ser. 
 
A minha irmã, Wládia, pela paciência, com a irmã ausente. 
 
A meu esposo, Luiz, pela presença, paciência, carinho, incentivo, compreensão e sacrifício 
empreendidos na minha vida e nos momentos de dificuldades, apóiam durante a realização 
deste trabalho, meu carinho e amor. 
 
A minha filha Larissa Marie, pela paciência, compreensão e dedicação, meu carinho e 
amor. 
 
A Diny, considerada como uma filha, meu carinho. 
 
Ao Gerente da DAPE - CHESF e amigo Armando José Pereira de Barros, pelo voto de 
confiança, ajuda, incentivo para a conclusão deste trabalho. 
 
A Professora Dra. Maria José de Araújo Lima, sempre pronta a ajudar. 
 
Ao professor Dr. José Francisco Ribeiro Filho, pela orientação técnico-científica recebida, 
pelo incentivo, aprendizado e paciência quando da elaboração desta dissertação. 
 
Aos professores Dr. Jorge Expedito de Gusmão Lopes e Dr. José Raimundo de Oliveira 
Vergolino, pela honra de tê-los em minha banca e pelas sugestões que ajudaram a 
enriquecer este trabalho. 
 
A todos os funcionários da DAPE – CHESF, pelo apoio recebido e a compreensão de todos 
durante todo o meu curso. 
 
Aos amigos que, de uma forma, ajudaram na contribuição direta ou indiretamente para a 
elaboração desta dissertação, minha gratidão. 
 
 
 

                                                                                                      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Contabilidade (as partidas dobradas) é uma das 
mais belas invenções da mente humana e todo 
bom empresário deveria introduzi-la na sua 
administração. 

                                                                                                                                         
Goethe* 

 
           _______________ 

Citado por Martim Noel Monteiro in “A Contabilidade e o 
seu Mundo”, Portugália Editora. 

 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 



 
 
 

RESUMO 
 
 
 

Vista de forma prática, a contabilidade é um instrumento que deve propiciar conhecimentos 
amplos e bem fundamentados, resultantes da análise e combinação de vários informes sobre 
as transações, de ativos e passivos que compõem a atividade empresarial, ou que delas 
derivem, tendo como função de fazer o registro das ocorrências de maneira ordenada, 
coerente com determinada linha de ação e de acordo com conceitos e critérios pré-
definidos, exercendo a função de importante ferramenta de controle para uma empresa. Esta 
dissertação realizou um estudo exploratório na entidade CHESF com sua sede situada na 
cidade do Recife. Seu objetivo foi analisar a situação atual do sistema de Folha de 
Pagamento da entidade objeto de estudo, como origem à definição de bases conceituais 
adequadas à formulação de um estudo de avaliação de risco e controles internos, estudando 
o controle interno, suas funções e sua importância no sistema da Folha de Pagamento, bem 
como a diferença entre sistema contábil, sistema controle interno e a relevância da Gestão 
de Riscos nos processos preventivos da Folha de Pagamento. Abordando, ainda os aspectos 
de Avaliação de Riscos e Controles Internos com as Normas Brasileiras de Avaliação. Foi 
realizado um estudo de caso único e empregou como coleta de dados, a entrevista semi-
estruturada, acompanhada de questionários estruturados aos colaboradores da Divisão de 
Pessoal. A pesquisa investigou a existência de programa de aplicação de avaliação de risco 
e controles internos no sistema da Folha de Pagamento da empresa estudada. Os resultados 
mostram um contexto específico para cada Matriz de Gaps utilizado pela Auditoria Interna 
da empresa servindo de padrão nas rotinas da Divisão de Pessoal. Com o detalhamento 
aplicado pela Auditoria Interna, a Divisão realiza uma investigação no tipo de deficiência 
de controle e no plano de ação a ser definido pelo gestor do processo. Com as melhorias 
aplicadas no ambiente de controle, onde consiste um acatamento das políticas definidas, na 
aplicação de procedimentos estabelecidos e no uso dos sistemas de informação e outros 
instrumentos instituídos, propiciando um clima no quais os empregados desempenham suas 
atividades e assumem a responsabilidade pelo exercício do controle. Portanto, um fator 
fundamental para garantir a eficácia do controle interno é composto do enfoque dado ao 
controle pela administração e pela organização e estrutura da empresa. 
 
 
Palavras-chave: avaliação de risco, controle interno, Gestão de Riscos, sistema da Folha de 
Pagamento. 
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1  Matriz de Gaps – Tipo de Deficiência de Controle, 

 
 
 
                                                                                                                                              
 



 
ABSTRACT 

 
 
 
 

View in a practical way, accounting is a tool that should provide extensive knowledge and 
well-founded, resulting from the combination and analysis of several reports on the 
transactions of assets and liabilities that comprise the business activity, or that derived from 
them, with the task of make the record of the events of orderly manner, consistent with a 
specific line of action and in accordance with concepts and pre-determined criteria, 
exercising the function of important tool of control for a company. This thesis has made an 
exploratory study in CHESF entity with its headquarters located in the city of Recife. His 
goal was to analyze the current status of the system of payroll of the entity object of study, 
as home to the definition of conceptual basis for the formulation of an appropriate study of 
risk assessment and internal controls, studying the internal control, its functions and its 
importance in the payroll system, and the difference between accounting system, internal 
control system and the importance of Risk Management in preventive processes the payroll. 
Addressing, even those aspects of Risk Assessment and Internal Controls with the Brazilian 
standards of evaluation. A study of unique case and used as data collection, the semi- 
structured interview, accompanied by structured questionnaires to employees of the 
Division of Personnel. The research investigated the existence of program for the 
implementation of risk assessment and internal control system in the payroll of the 
company studied. The results show a specific context for each Matrix Gaps1 used by the 
Internal Audit of the company serving as a standard routines of the Division of Personnel. 
With the detail applied by the Internal Audit, the Division conducts research on a type of 
disability of control and the plan of action to be defined by the manager of the process. 
With the improvements implemented in the environment of control, which is an observance 
of the policies outlined in the application of established procedures and the use of 
information systems and other instruments, providing a climate in which employees 
perform their activities and take responsibility for the financial year of control. So, a key 
factor in ensuring the effectiveness of internal control is composed of the focus on control 
by the administration and the organization and structure of the company.  
 
 
 
Keywords: risk assessment, internal control, Risk Management, the payroll system. 

 
 
 

___________________________ 
1  Matrix Gaps - Type Deficiency Control 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 
 

Por força da modificação verificada no paradigma da gestão pública nos últimos 

anos, tais como se extenuar do padrão do Estado burocrático, o Governo Federal optou por 

uma gestão gerencial, calçada na necessidade de diminuir riscos e ampliar uma qualidade 

dos serviços, tornando necessária à implantação de sistemas de controles internos, 

auditoria, governança interna, inspeção e fiscalização nas empresas.   

Dentro deste contexto atual a Avaliação de Riscos e o Controle Interno nas 

entidades vêm sendo uma estratégia utilizada para implementar ou aprimorar os controles 

internos baseados na identificação e avaliação dos riscos nos departamentos das empresas, 

auxiliando a auditoria no exercício de suas atividades. A Avaliação de Riscos e Controle 

Interno é possível considerar a existência de duas abordagens de mensuração, a qualitativa 

e a quantitativa (CROHY, GALAI & MARK, 2004). Nas abordagens mencionadas, a 

mensuração é definida a partir do conhecimento das variáveis freqüências (ou 

probabilidade de ocorrência) e severidade (ou impacto financeiro), associados a 

determinados eventos relativos a perda na empresa. Pela abordagem qualitativa, o nível de 

risco é avaliado a partir da atribuição de critério de classificação à freqüência e à 

severidade, enquanto pela abordagem quantitativa o risco é avaliado por modelos 

probabilísticos (JORION,2003). 

Uma das maneiras utilizada para a avaliação qualitativa é o processo de auto-

avaliação, também conhecido como Control Self Assessment (CSA), que consiste em avaliar 

de maneira descentralizada e contínua, a efetividade dos controles internos e a 

potencialidade dos riscos adquiridos nos processos das empresas, possibilitando a detecção 

de exposições indesejada e a implementação de medidas corretivas e preventivas. 

Desta forma pode ser implantada esta técnica de mensuração dos riscos através de 

dois métodos básicos: o mapeamento de processos (process mapping) e aplicação de 

questionários de controles internos (check lists). Como a utilização destes métodos vem 

produzindo boa Intepretação no que se refere à identificação dos riscos que afetam a folha 



de pagamento, à avaliação dos níveis de exposição e à definição de planos de melhorias que 

conduzam a divisão de pessoal a um ambiente de controle adequado. Por outro lado, as 

técnicas mostram limitadas quando se trata de detectar situações em que os controles 

implementados estão aquém do necessário ou configurem uma despesa excessiva em 

controles para aqueles riscos que não representam um potencial de severidade relevante. 

Algumas considerações sobre o problema de otimização dos controles necessários 

implementados na empresa são apresentadas pelo COSO (2004), que reconhece a existência 

de restrições de recursos, de tal forma que a empresa deve considerar os custos e os 

benefícios associados a cada alternativa de controle. 

Neste contexto, este estudo objetiva analisar e apresentar uma metodologia de 

avaliação de riscos e controle interno, numa ótica contábil viabilizando a alocação ótima 

dos recursos disponíveis para implantação de planos de ação para minimizar a exposição a 

riscos, na medida em que auxilia a auditoria a identificar o excesso de controles aplicados a 

riscos e ausência de controle para os riscos considerados prioritários. 

Em função das mudanças administrativas, o crescimento na busca pela 

transparência, controle e equilíbrio financeiro na gestão pública, contudo as entidades 

visam oferecer uma gestão eficaz e empreendedora. Portanto as empresas estarem 

recorrendo às funções básicas da administração, tais como organização, coordenação, 

direção, planejamento e controle. Logo, todas as funções aqui expostas são desempenhas 

visando ao alcance da eficiência administrativa. 

 

De acordo com Gomes (1983), sob a ótica da gestão,  

 

“O controle de uma entidade pode significar verificação administrativa, 
fiscalização financeira, ou ainda pode comandar a fiscalização, o controle como 
mecanismo de reforço para o comportamento positivo e de correção de rumo no 
caso de resultados não desejados é necessário como ferramenta que auxilie os 
gestores a desenvolverem ações oportunas”. 
 

 

Como os usuários internos e externos buscam informações para desenvolverem 

eficazmente suas funções, quer seja na realização dos planejamentos, quer seja quando da 

execução das ações sobre as decisões tomadas, ou ainda sobre as medidas de controle 

interno, na avaliação de riscos e dos resultados obtidos sobre as decisões tomadas. O papel 

do controle na administração pública é de fundamental importância, visto que dentre suas 



funções está a de fiscalizar adequadamente a aplicação dos recursos públicos, como a 

divisão de pessoal da empresa estuda requer um estudo nos sistemas de controles internos 

onde serão consideradas posições chave para geração de informações sobre suas atividades. 

Portanto, somente com sistemas de controles internos bem projetados e a capacitação 

constante das equipes, as organizações podem prestar informações necessárias aos gestores, 

em tempo hábil, de forma a minimizar os erros na tomada de decisão. 

Como o controle interno está relacionado com os procedimentos das organizações, 

fazendo parte das estratégias organizacionais das empresas. Assim a Norma Brasileira de 

Contabilidade Técnica (NBCT) 11 – Normas de auditoria Independente das Demonstrações 

Contábeis (CFC, 2000c, p.162): 

 

11.2.5.1 – O sistema contábil e de controles internos compreendem o plano de 
organização e o conjunto integrado de método e procedimentos adotados pela 
entidade na produção do seu patrimônio, promoção da confiabilidade e 
tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis, e de sua eficácia 
operacional. 

 

Segundo Boynton, Johnson e Kell (2002,p. 320) definem controle interno: 
 

Controles internos são um processo operado pelo conselho de administração, pela 
administração e outras pessoas, desenhado para fornecer segurança razoável 
quanto à consecução de objetivos nas seguintes categorias: 

 
• Confiabilidade de informações financeiras 
• Obediência às leis e regulamentos aplicáveis 
• Eficácia e eficiência de operações. 

 

Em decorrência desse cenário, observa-se que as empresas precisam se adequar no 

processo de mudança significativo, onde a divulgação de informação livre de erros, tanto 

para os usuários externos quanto internos, passa a ser fator decisivo para tomadores de 

decisão (acionistas /investidores ou gestores) ou até mesmo para atestar a continuidade das 

empresas. 

Também, pode-se ressaltar que no processo de gerenciamento da informação é 

enfatizado a governança corporativa das organizações. Como se sabe, governança 

corporativa é o sistema pelo quais as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 

relacionamentos entre os Acionistas / Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 

Auditoria Independente e Conselho Fiscal. 

 



Segundo Peter (2001), no Brasil, apesar dos aspectos legais e institucionais, o 

controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, tornando necessária à busca de novas 

metodologias que possam suprir essa lacuna. Analisando de forma profícua a função do 

controle, consta-se que esta era vista como simples verificação efetuada entre o que havia 

ocorrido com o que havia sido planejado, daí a necessidade de informações obtidas em 

forma de relatórios sobre o desempenho das diversas áreas da organização, cuja grande 

fornecedora é a contabilidade. 

 

Conforme Peter (2001, p.20): 

 

A ampliação das funções relacionadas à Contabilidade como fornecedora de 
informações financeiras, ocorreu, principalmente devido a quatro fatores: 
aumento do tamanho e da complexidade das organizações; globalização; aumento 
das relações governamentais com os negócios empresariais; e a diversidade das 
fontes de capital. Assim, forçadas a delegar responsabilidades e autoridade, as 
organizações passaram a necessitar de sistemas de controle gerencial mais 
efetivo. 
 

Contudo, a Chesf investiu na implantação do profissional contábil no Departamento 

de Pessoal, onde foi motivada em decorrência da intenção do gestor de buscar novos 

padrões de controle interno nos encargos sociais e consignações da folha de pagamento, 

bem como novas tendências para administração pública. Estes novos padrões de controle da 

gestão pública demandam a efetividade na gestão dos recursos públicos; dar maior 

racionalidade aos processos de avaliação mediante o processo de flexibilização; contribuir 

para direcionar a obtenção de resultados; reduzir desperdícios e desvios na utilização de 

recursos públicos; sistematizar o processo de prestação de contas e responsabilização e 

contribuir para o fortalecimento do controle social. 

Considerando a importância da inserção do profissional contábil no contexto dos 

impostos causados pelos encargos sociais na folha de pagamento, foram definidas como 

tema central de pesquisa a preocupação das informações contábeis gerada num processo de 

gestão da Folha de Pagamento. A proposta do trabalho foi despertar aos gestores da 

empresa a utilização da informação do Contador no Departamento de Pessoal, 

proporcionando evidenciar e buscar uma maior transparência nas informações contábeis, 

que auxiliam no processo de tomada de decisão e contribuir no crescimento da empresa.  

 

 



 

Portanto, com intuito de implantar uma sistemática para assegurar a racionalização 

das despesas e a otimização de seus resultados operacionais, indaga-se: Quais as bases 

conceituais que são adequadas para a proposição de um estudo de caso nos Sistemas 

de Controles Internos mantidos pela Folha de Pagamento de uma empresa de 

Economia Mista?  

 

 

1.2. OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral do estudo é analisar a situação atual do sistema de Folha de 

Pagamento da entidade objeto de estudo, como origem à definição de bases conceituais 

adequadas à formulação de um estudo de avaliação de risco e controles internos. 

 Será uma pesquisa com características de estudo de caso onde serão identificados 

os fatores determinantes sobre Avaliação de Risco e Controle Interno na perspectiva 

Contábil: Um estudo para o sistema de Folha de Pagamento da CHESF, objetivando com 

isso conhecer em profundidade a relação da importância das informações contábeis e a sua 

utilização para a comunicação e para o controle contábil-financeiro, visando à melhoria e a 

obtenção de resultados.  

Segundo Hendrksen Breda, 1999, “A Contabilidade busca contribuir com a gestão, 

fornecendo informações úteis ao processo decisório; considerando-se que este ocupa papel 

central na teoria contábil, sendo freqüentemente mencionado nas definições da 

Contabilidade”. Assim, quando se acrescenta significado ao dado, agrega-lhe valor e 

transforma-o em informação.  

 

 

 

 

 



 

1.2.2   Seguem-se progressivamente OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

• Evidenciar a abrangência, objetivos e aspectos do funcionamento dos Sistemas 

de Controle Interno e Avaliação de Risco na Folha de Pagamento. 

• Descrever a situação atual do Sistema de Controle Interno da Folha de 

Pagamento da entidade estudada. 

• Analisar os Dados existentes na entidade estudo de caso. 

• Propor um estudo com melhorias na Avaliação de Risco e Controle Interno 

numa perspectiva Contábil para a entidade estudada. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  
 

 

Diante das ações atuais, este trabalho se propõe a fazer uma abordagem nas 

atribuições do controle interno e suas avaliações de riscos para o sistema da folha de 

pagamento da CHESF, seu desenvolvimento, implantação e a gestão do programa contábil 

na empresa. 

As mudanças ocorridas na empresa estão exigindo à economia, o questionamento 

que envolve as estruturas modernas, eficientes e competitivas para a atividade próspera, 

segura e estável. 

Pretende-se, portanto, despertar aos gestores a utilização da informação do Contador 

no departamento de pessoal da empresa, proporcionando evidenciar as informações 

contábeis, que auxiliam no processo de tomada de decisões da administração e contribuir 

no sentido de crescimento da Companhia, salvaguardando as informações contábeis, 

evitando os erros e fraudes, com uma rápida identificação e resolução através do técnico da 

área. Assim, assumiremos um papel muito importante no departamento de pessoal e, 

considerando que o processo de tomada de decisão é a todo instante auxiliado pela as 

informações contábeis, visando à melhoria da atuação na empresa, e obtendo o melhor 

aproveitamento das informações geradas pela contabilidade. 

 



 

O grande avanço dos sistemas de informações contábeis é a importância salientada 

nos procedimentos a serem utilizados, onde deverá ser cercado de formalidades, 

assegurando a lisura necessária para esse processo. 

Assim, espero que este trabalho possa contribuir para a academia na relevância do 

tema e para as entidades no sentido de ampliar o controle interno no sistema de folha de 

pagamento e apurar os riscos existentes nas etapas de auditoria/ hierarquização dos pontos 

de controle sobre o tema em questão e pela tentativa de responder às indagações 

relacionadas anteriormente, o que poderá ajudar a melhorar o relacionamento entre os 

departamentos de modo em geral e os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria, além de 

fornecer subsídio para o aprimoramento do sistema de controles e melhor utilização dos 

trabalhos que sobre eles são desenvolvidos.   

 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  
 

 

O estudo ficará restrito às relações existentes em toda a CHESF e, mais 

especificamente, às relações internas com o Sistema da Folha de Pagamento. 

O estudo de caso deve ser entendido com as seguintes limitações de escopo e 

extensão: 

 

• A Avaliação de risco e controles internos é uma das etapas do processo de 

auditoria da Folha de Pagamento. Portanto, todas as demais etapas de 

trabalhos de auditoria, tais como: o planejamento, o desenvolvimento e a 

aplicação dos testes substantivos, a expressão da opinião, entre outras, não 

foram objeto de estudo; 

• As normas e pronunciamentos de organismos brasileiros oficiais ou não, 

utilizados neste estudo no ponto de vista da auditoria vigentes, que atualmente 

foram coletadas e identificadas; contudo, as interpretações aqui expressam 

limitaram-se aos trechos pertinentes ao assunto Avaliação de Risco e Controle 

Interno (ou Risco de Auditoria e estudo e Avaliação do Sistema Contábil e de  



• Controles Interno). Dentro de uma perspectiva contábil o acervo bibliográfico 

é encontrado decorrente do fato de não existirem normas e pronunciamentos 

emitidos por entidades brasileira, específica sobre o assunto em pauta; 

• As normas e pronunciamentos internacionais, um fato importante, depois da 

padronização do CFC, é segregado por assuntos distintos, tais como: 

evidências de auditoria, materialidade, procedimentos analíticos e outros. 

Assim, este estudo limitou-se a pesquisa às normas internacionais específicas 

sobre a avaliação de risco de auditoria, sistema contábil e controle interno.  

 

O assunto não foi aprofundado, tendo em vista que a avaliação de risco e os 

controles internos do sistema da Folha de Pagamento ser etapas iniciais para o processo de 

auditoria, servindo apenas como parâmetro de auxílio no procedimento e técnicas utilizadas 

pela a auditoria, não contribuindo de forma relevante para o processo de comparação das 

análises da Folha de Pagamento e, conseqüentemente, com o contexto do trabalho de 

pesquisa; 

Por fim, enfatizam-se este estudo em adequar melhorias nos procedimentos 

adotados na Folha de Pagamento da empresa estudada no quesito de avaliação de risco e 

controles internos, mas tão-somente proporcionar uma visão do contador em suas 

orientações, contribuindo sobre o assunto e auxiliando nos procedimentos utilizados pela 

auditoria. Portanto no momento, as análises e melhorias aqui empreendidas devem ser 

tomadas como produto de uma situação local de uma empresa de economia mista (objeto de 

estudo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5  DEFINIÇÃO DOS TERMOS 
 

 

Título do Projeto: 
 

“Avaliação de Risco e o Controle Interno na perspectiva Contábil”: 
Um Estudo para o Sistema da Folha de Pagamento da 

Cia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF  
Empresa do Sistema ELETROBRÁS 

 

 

Definição dos termos: 
 

 

Avaliação de Risco – O termo é utilizado como “Processo de identificação e análise dos 

riscos relevantes para o alcance dos objetivos da entidade e para determinar uma resposta 

apropriada” (INTOSAI, 2007, p.36) 

 

Controle Interno – O Termo Controle Interno exige, numa concentração mais 

aprofundada, tendo em vista, um direcionamento específico para as Demonstrações 

Contábeis voltada para o Passivo Circulante que geralmente é composto de empréstimos e 

financiamentos, fornecedores, tributos a pagar, salários e encargos sociais, dividendos entre 

outros. Assim, Segundo INTOSAI (2007, p.27) “O controle interno é estruturado para 

oferecer segurança razoável de que os objetivos gerais da entidade estão sendo alcançados. 

Por essa razão, a existência de objetivos claros é um pré-requisito para a eficácia do 

processo de controle interno”.  

Como o controle interno não é apenas relevante para toda a entidade, mas também 

para seus departamentos, e especificamente o Departamento de Pessoal – objeto de estudo. 

Sistema de Folha de Pagamento - Foi construído com a finalidade de abranger de forma 

completa e integrado todos os assuntos que envolvem o pagamento dos funcionários e 

seus encargos. Com uma interface gráfica amigável, o sistema disponibiliza, em um 

único ambiente, todas as funções necessárias ao processamento de uma folha de 

pagamento.  

 



 

1.6  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

• Caracterização da Pesquisa 
 

 

A investigação foi desenvolvida com base em documentação da entidade estudada, 

ou fontes oriundas de informações concretas já elaboradas para pesquisa. 

A pesquisa aconteceu em um ambiente documental sem tratamento analítico-crítico 

que veio possibilitar as diversas interpretações realizadas neste trabalho.  

Com o intuito de assegurar a análise precisa do objeto de pesquisa, assim por ser de 

natureza aplicada, esta pesquisa visa gerar conhecimento para aplicação prática, buscando 

solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais (SILVA E 

MENEZES, 2001). 

Quanto aos fins é natureza aplicada e a forma de abordagem adotada na pesquisa é 

qualitativa. Segundo Silva e Menezes (2001) resume, o ambiente natural é a fonte direta 

para a coleta de dados, o pesquisador é o instrumento-chave, cuja abordagem faz do 

processo e seu significado os focos principais.  

Adotou-se como estratégica de pesquisa o estudo de caso único. Na perspectiva de 

Yin (2001, p.62 e 63), “[...] o caso único pode significar uma importante contribuição à 

base de conhecimento e à construção da teoria”. Desta forma a afirmação sugere 

continuidade em investigações futura e mais ampla. Yin (2001) assinala que a estratégia do 

estudo de caso está bastante relacionada aos fenômenos contemporâneos cujos temas não 

estão totalmente consolidados em bases científicas e o controle sobre os eventos do 

investigador é bastante limitado. Yin (2001, p.62 e 63) enumera os fundamentos para 

seleção de caso único representa o teste decisivo de uma teoria significativa; o caso 

representa um caso revelador. 

Desta forma, ainda que a investigação seja restrita a uma única entidade, optou-se 

por este tipo de pesquisa pela complexidade da empresa analisada e a representatividade no 

mercado nacional. 

 

 



O estudo de caso único aqui tratado privilegia um evento particular da importância 

das informações contábeis no processo de gestão no departamento de Pessoal. 

Quanto a ponto de vista dos objetivos, esse instrumento de pesquisa tem caráter 

exploratório. Envolve uma pesquisa bibliográfica e documental com entrevistas de 

empregados e experiência prática com o problema pesquisado, visando à interação 

constante com as situações e membros investigados. A pesquisa aqui abordada ganha uma 

particularidade participativa, pois o pesquisador trabalha na área do Departamento de 

Pessoal da empresa, e exerce funções ligadas à atividade na gestão contábil. 

 

 

1.6.1 Roteiro da Pesquisa 

 

 

O estudo de caso está dividido em três etapas: 

 

 

• Levantamento da legislação e bibliografia sobre Avaliação de risco e os 

componentes do Controle Interno a serem aplicados na empresa. 

• Escolha da empresa e levantamento de dados gerais sobre a mesma. 

• Levantamento da composição de procedimentos de controles e no sistema da Folha 

de Pagamento com ênfase nos riscos trabalhistas e previdenciário da empresa 

utilizando a metodologia indicada na revisão bibliográfica e adaptando-as 

necessidades da empresa. 

 

 

1.6.2 Unidade de Estudo e Elementos de Pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada na A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 33.541.368/0001-16, Sociedade de Economia Mista – Aberta, 

registrada na CVM sob o n.º 003.328, subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S/A –  

 

 



ELETROBRÁS, atualmente, Sistema ELETROBRÁS, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia – MME, com sede na Rua Delmiro Gouveia, n° 333, Bairro do Bongi, Município 

do Recife, Estado de Pernambuco, com endereço da página institucional na Internet, 

www.chesf.gov.br, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 8.031, de 3 de outubro de 1945, e 

constituída na 1ª Assembléia Geral de Acionistas, realizada em 15 de março de 1948. Seu 

Estatuto foi aprovado na 1ª Assembléia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 

15.3.1948, publicado no DOU do dia 15.4.1948, com alterações subseqüentes até a 143ª 

AGE, de 25.4.2005, sendo uma empresa de grande porte o universo da pesquisa envolve 

funcionários da área Recursos Humanos e área Contábil. 

 

 

1.6.3 Coleta de Dados 
 

 

Os dados são coletados de fontes documentais da entidade estudo de caso, de 

informações nos sites contendo dados com relação à avaliação de risco e controle interno da 

folha de pagamento. Algumas Normas Brasileiras de Avaliação de Risco e Controles 

Internos com relevância são encontradas no Conselho Federal de Contabilidade – CFC ou 

no Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON. As informações secundárias utilizadas 

nos trabalhos são encontradas nas Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor 

Público da  Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI. 

Segundo Gil, (1991) A coleta foi feita mediante a observação e análise de 

documentos, entrevistas e histórias do cotidiano. 

Já para Lakatos e Marconi (1992, p. 109), a coleta e análise dos dados em pesquisas 

qualitativas consistem em três atividades iterativas e contínuas: 

 

• Redução dos dados. Processo contínuo de seleção, simplificação, abstração e 

transformação dos dados originais provenientes das observações feitas; 

• Apresentação dos dados. Organização dos dados de tal forma que o pesquisar 

consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir dos dados tais quais: textos 

narrativos, matrizes, gráficos, tabelas e outros. 

 

 



• Delineamento e verificação da conclusão. Identificação de padrões, possíveis 

explicações, configurações e fluxos de causa e efeito, seguida de verificação, 

retornando às anotações do pesquisador e à literatura, ou ainda replicando o 

achado em outro conjunto de dados. A coleta e análise são processos de 

ordenação dos dados, organizando-os em unidades básicas descritivas. 

 

O estudo de caso será realizado através de entrevistas com empregados que têm 

experiência prática do problema. Portando a coleta de dados foi direcionada para elementos 

ligados aos objetivos propostos. 

Todas as informações, planilhas, relatórios e argumentos apresentados contribuem 

para a formação da visão do departamento de Pessoal. 

 

 

1.6.4 Estrutura do Trabalho 
 

 

No que concerne à estrutura do presente trabalho, foi elaborada uma estrutura 

composta em 05 capítulos, assim definida: 

 

No primeiro capítulo abordam os aspectos introdutórios, com enfoque na 

problematização (situação – problema) e expondo a justificativa da pesquisa para o 

desenvolvimento do assunto, os objetivos, as questões de pesquisa e a metodologia do 

estudo. 

No segundo capítulo, é apresentada a revisão bibliográfica, envolvendo Avaliação 

de Riscos e Controle Interno abordando a diversas definições para as expressões “sistema”, 

“sistema contábil”, “controle”, “sistema de controles internos” e “avaliação de riscos, 

emanados por teóricos e pelas Normas Brasileiras de Auditoria de Avaliação de Riscos e 

Controles internos e procedimentos relevantes para um entendimento da necessidade de 

avaliação dos riscos e dos controles internos focando no sistema da Folha de Pagamento”. 

No terceiro capítulo, são expostos conteúdos da Administração Atual do Sistema de 

Controle Interno da Folha de Pagamento – Chesf e sua metodologia utilizada, na qual se 

identifica, analisando e registrando as práticas evidenciadas na Divisão de Pessoal e 

verificam-se as críticas construtivas e observações sobre o processo avaliado e contido nas 



normas de auditoria emitido pelo CFC e do IBRACON, bem como aborda o ambiente da 

pesquisa, a tipologia a natureza e coleta dos dados.; 

No quarto capítulo, é discutida a Avaliação de Risco e Controle Interno existente no 

Estudo de Caso, apresentando uma análise dos dados reproduzidos pela pesquisa realizada.  

Por último, no quinto capítulo, é evidenciado um estudo proposto ao caso estudado, 

e seguindo os padrões INTOSAI nos seus processos de avaliação de risco e controle interno 

e apresentados os resultados e análise da pesquisa. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. ASPECTOS RELATIVOS À AVALIAÇÃO DE RISCO E CONTROLES  

INTERNOS NA EMPRESA EM ESTUDO 

 

2.1 ASPECTO INTRODUTORIO 

 

Para a avaliação de riscos, a administração leva algumas considerações previstas e 

não previstas. Como muitos eventos são rotineiros e recorrentes a administração costuma 

avaliar os riscos num potencial de eventos imprevistos e, caso ainda não tenha feito essa 

avaliação, até mesmos os previstos podem causar um impacto significativo na entidade. 

Segundo COSO2 (2001, p.53) resume a avaliação de riscos: 

 

A avaliação de riscos permite que uma organização considere até que pontos 
eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. A administração 
avalia os eventos com base em duas perspectivas – probabilidade e impacto – e, 
geralmente, utiliza uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Os 
impactos positivos e negativos dos eventos em potencial devem ser analisados 
isoladamente ou por categoria em toda a organização. Os riscos são avaliados 
com base em suas características inerentes e residuais. 

 

Como foi observado, o gerenciamento de riscos visa uma necessidade de a 

administração desenvolver os meios pelos quais serão expostos extensamente num processo 

de avaliação combinada dos riscos em relação às unidades específicas, analisando esses 

riscos a partir de uma perspectiva de carteira (nome de várias seções dos estabelecimentos 

de créditos). Estrutura essa, onde podem identificar as quatro respostas a riscos: evitar, 

reduzir, compartilhar e aceitar. 

 

 

 

 

______________________ 

2¹“COSO” - The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadmay Commission 
 



As mudanças organizacionais e a atitude gerencial podem ter um profundo impacto 

na eficácia do controle interno e nos técnicos que operacionalizam o sistema. Assim, tanto 

o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC, quanto o INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CONTADORES – IBRACON utilizam o termo “Estudo e Avaliação do 

Sistema Contábil e de Controles Internos” nos seus instrumentos de normatização. 

Podemos encontrá-los, por exemplos na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC-T-11 – 

Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, do CFC; na NPA-01 – 

Parecer dos Auditores Independentes sobre Demonstrações Contábeis e em outras NPAs 

emitidas pelo IBRACON.  

Contudo, faz-se necessário determinar uma compreensão sensata das expressões 

“Sistema de Controle Internos”, não somente como é encontrada na literatura pertinente ao 

auditor, mas, também, em outras atividades acadêmicas. Portanto, cabe o registro de 

WALLACE para o fato de que o AICPA, na edição da Statement on Auditing Standards – 

SAS - 55 - Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement audit, 

em abril de 1988, introduziu um “novo conjunto de terminologia para a área de controle”3. 

Entre outros, os dois termos substituídos, pertinentes ao nosso estudo, foram: 

 

Antiga                                                                         Nova 

Sistema de Controle Interno                                      Estrutura de Controle Interno 

Estudo e Avaliação de Controle Interno                   Avaliação do Risco de Controle 

 

As novas terminologias em análise ampliam o seu conteúdo porque, como 

“estrutura”, o SAS - 55 incorpora o ambiente de controle, o sistema de contabilidade e os 

procedimentos de controle, além de introduzir o conceito de risco de controle. 

 

 

_____________________ 
3 WALLACE, Wanda A – “Handbook of Internal Accounting Controls” 2nd. Ed., Prentice-Hall, Inc, 
Englewood Cliffs, New Jersey, USA – 1991, pág. 51. 

 



Já a INTERNACIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS – IFAC, na edição 

da Internacional Stardart on Auditing – ISA – 6, re-classificada na sua codificação original 

e denominada Matter 400 – Risk Assessments and Internal Control, incorporou todos os 

elementos anteriormente citados e utilizou, como se nota no título, a denominação 

Avaliação de Riscos e Controle Interno. 

Portanto, O Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em análise no mês de 

dezembro de 1997 da NBCT-11, somente incorporou o termo “ambiente de controle” e 

“procedimento de controle”. Todos os demais termos, tais como: “avaliação de risco de 

controle”, “componente do risco” e outros, foram assimilados nesse processo de análise 

pelo modelo da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras - INTOSAI. 

 

2.2 DEFINIÇÕES DE SISTEMA CONTÁBIL 

 

A literatura contábil, especialmente relacionada à Controladoria, onde há muitos 

autores renomados que conceitua e dissertam sobre a expressão sistema. Para o nosso 

estudo, interessa definir e entender o significado de “Sistema Contábil”. 

O apêndice a Resolução sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, o CFC 

considera que sistema contábil, assim como as denominações usualmente utilizadas 

(exemplifica com “métodos, técnicas, conjunto de procedimento”) entre outros4. 

Pode-se evidenciar a constatação de que o Conselho Federal de Contabilidade - 

CFC emitiu a resolução supra citada, alicerçando-se “na premissa de que a Contabilidade é 

uma ciência social com plena fundamentação epistemológica”4. Assim o Conselho Federal 

de Contabilidade - CFC não se preocupou com a taxionomia e, nem um outro instrumento 

de normatização em vigor, sobre a definição de Sistema Contábil. 

 

 

_________________________ 
4CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – op. Cit., pág. 161. 

 



No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC sequer diferencia Sistema 

Contábil de Sistema de Controles Internos, já que a NBC-11 – Normas de Auditoria 

Independente das Demonstrações Contábeis utiliza a expressão Sistema Contábil e de 

Controles Internos. 

Na compreensão de que o sistema contábil de uma entidade está inserido na 

estrutura de controles internos desta. Este é um subsistema, que compõe o sistema de 

controles internos. Para IUDÍCIBUS, (1987, p.20) numa abordagem contábil: 

“Provavelmente, o subsistema de informação contábil dentro de uma empresa deveria ser 

dimensionado para captar e registrar uma série bastante ampla de informações 

elementares...”.  

Numa similaridade de opniões no que diz respeito da Contabilidade como um 

subsistema, pode ser desprendido das informações de COOK e WINKLEY (1983, p.132), 

que, ao definirem controle interno, consideram que este “compreende muito mais do que, o 

sistema contábil, vem abrangendo aspectos tais como: práticas de emprego e treinamento, 

controle de qualidade, planejamento de produção, política de vendas e auditoria interna”.  

 

2.3 DEFINIÇÕES DE CONTROLES INTERNOS 

 

 Na concepção de Peixe (2002, p.28), controle é expressão de origem latina, 

conhecida internacionalmente a partir de 1611, com o significado de registro em duplicata, 

verificação, fiscalização e revisão. Atualmente, o vocábulo encontra-se mais abrangente e 

refere-se também a regulação, vigilância, averiguação, direção, coordenação etc. 

 Atualmente, o controle é fundamental para qualquer organização, mormente pelas 

organizações públicas, onde o volume de recursos, em geral é maior. Além disso, o controle 

encontra a aplicação necessária na gestão de recursos escassos, de maneira eficiente. 

 Peixe (2002 apud COMITÊ DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DO 

INSTITUTO AMERICANO DE CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS, 1998) 

descreve que as divisões dadas ao controle são: 

• O controle contábil que compreende o plano de organização e todos os métodos e 

procedimentos que se relacionam diretamente com: 

 

 



- Salvaguarda dos ativos; 

- Verificação da exatidão e confiabilidade de seus dados contábeis; 

- Promoção da eficiência operacional; 

- Incentivo à adesão às políticas gerenciais prescritas; 

- Sistemas de autorização e aprovação; 

- Separação de deveres relacionados com registros nos livros; 

- Preparação de relatórios relacionados com operações ou custódia de ativos; 

- Controle físico sobre os ativos; e 

- Auditoria Interna. 

 

 Como o exercício do controle, em qualquer atividade, está sempre associado ao ato de 

fiscalização, para que não ocorram desvios em relação aos padrões anteriormente definidos. 

Caso ocorram, os controles, portanto, devem detectá-los e divulgá-los, para proporcionar 

condições de realização de ações corretivas. Portanto o termo “controle interno” tem sido 

utilizado até os dias de hoje quase que exclusivamente por profissionais e acadêmicos 

relacionados com a auditoria de empresas, seja na auditoria de demonstrações contábeis – 

especificamente para o estudo de caso a Folha de Pagamento, seja em auditoria interna. 

“Controle”, isoladamente, tem sido para mensuração de resultados e desempenhos: 

 

Controle deve ser executado nas áreas operacionais, na administração de áreas 
operacionais e na empresa em sua totalidade: avaliação de desempenho global e 
analítica. Para que seja implementado com sucesso, o controle envolve quatro 
etapas: 
1) prover os resultados da decisões na forma de medidas de desempenho; 
2) reunir informações sobre o desempenho real; 
3) comparar o desempenho real com o previsto e 
4) verificar quando uma decisão foi deficiente e corrigir o procedimento que 

produziu e suas conseqüências, quando possível (CATELLI, 2001, p. 146). 
 

Ou 

 

Controle é a etapa do processo de gestão, contínua e recorrente, que avalia o grau 
de aderência entre os planos e sua execução; analisa os desvios ocorridos, 
procurando identificar suas causas, sejam elas internas ou externas; direciona 
ações corretivas, observando a ocorrência de variáveis no cenário futuro, visando 
alcançar os objetivos propostos. (PELEIAS, 2002, p. 26.) 
 

  

 



 No ambiente empresarial que envolve negócios, controle é um termo difundindo e 

fartamente conceituado. Logo, numa visão ótica voltada para a área de administração de 

empresas, o termo “controle” é empregado em um sentido amplo, ainda não aparecendo o 

termo “controle interno”. Conforme mencionado por Antunes: 

 

Para Frederick Winslow Taylor, o fundador da moderna administração de 
empresa, controle é um dos quatro Princípios de Administração Científica. 
Segundo esse autor, o Princípio do Controle consiste em controlar o trabalho para 
se certificar de que o mesmo está sendo executado de acordo com as normas 
estabelecidas e segundo o plano previsto. A gerência deve cooperar com os 
trabalhadores, para que a execução seja a melhor possível.(ANTUNES, 1998, p. 
60). 
 

No ponto de vista Henry Fayol, 

 

“O controle consiste em verificar se tudo corre de conformidade com o plano 
adotado, e as instruções emitidas e os princípios estabelecidos. Tem por objetivo 
apontar as falhas e os erros para retificá-los e evitar sua reincidência. Aplica-se a 
tudo: coisas, pessoas, atos.” (ANTUNES, 1998, p.61) 
 

De acordo com a definição da INTOSAI, 
 

“Controle interno é um processo integrado e dinâmico que se adapta 
continuamente às mudanças enfrentadas pela organização. A direção e corpo de 
funcionários, de todos os níveis, devem estar envolvidos nesse processo, para 
enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança do alcance da missão 
institucional e dos objetivos gerais.”(INTOSAI,2007, p. 19) 

 

 Portanto, diante de tantas definições de controle interno, e interpretações amplas, 

compreende controles que se podem caracterizar como contábeis (diretamente relacionados 

com a salvaguarda do ativo e a fidedignidade dos registros financeiros como sistemas de 

autorização e aprovação, separação de tarefas de manutenção de registros, elaboração de 

relatórios de custódia do ativo, controles físicos sobre o ativo e auditoria interna) ou como 

administrativos (compreendem o plano de organização e métodos de procedimentos 

referentes à eficiência operacional e obediência às diretrizes administrativas) devendo ser 

estruturado internamente e não superposto às atividades, tornando-se parte integrante dos 

processos gerenciais de planejamento, execução e monitoramento. 

  

 



 Assim, podemos constar que o controle contábil é preventivo e escritural, objetivando 

assegurar a veracidade dos registros das operações no que se refere à legalidade e 

fidedignidade funcionais dos agentes da administração. 

 

• O controle administrativo, que, na gestão pública compreende o plano de organização 

e todos os métodos e procedimentos que se relacionam principalmente com a 

eficiência das operações e a observância às políticas administrativas de gestão, e 

que se relacionam indiretamente com os registros contábeis. 

 

 Portanto, o controle é visto atualmente como uma ferramenta fundamental para 

qualquer entidade, mormente pelas entidades públicas, onde o volume de recursos 

utilizados, em geral, é maior. Logo, o controle encontra, aplicação necessária na gestão de 

recursos escassos, de maneira eficiente.  

 Machado e Reis (1993, p. 137), diz que o controle administrativo pode incluir: análise 

estatística, estudos de tempos e movimentos, preparação de relatórios, programa de 

treinamento de pessoal, controle de qualidade total e análise do custo benefício.  

 Podemos ressaltar que, o controle administrativo tem por objetivo assegurar a 

continuidade dos programas de trabalho das entidades de modo geral com métodos e 

procedimentos que relaciona principalmente com a eficiência das operações e observância 

às políticas administrativas de gestão, e que venham se relacionar indiretamente com os 

registros contábeis. 

 

 



Segundo Martins (2004), a figura 1 mostra os objetivos atribuídos ao controle 

contábil e administrativo para uma melhor compreensão veja o quadro abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Objetivo do Controle Contábil e Administrativo. 

Fonte: Martins (2004, p. 181). 

 

Como a contabilidade não tem finalidade em si mesma, tem destinatários certos, que 

são usuários diversos que utilizam como instrumento ou caminho para atingir seus 

objetivos sejam eles, econômicos, filantrópicos ou sociais. Portanto Martins na figura supra 

citada vem diferenciar os sistemas contábil e administrativo com suas devidas funções. 

Pode-se compreender que nos controles contábeis os métodos e procedimentos são 

direcionados com a salvaguarda do patrimônio e a fidedignidade dos registros contábeis. 

Destacam-se alguns controles no sistema de autorização e aprovação; separação das 

funções de escrituração e elaboração dos relatórios contábeis e controles físicos sobre estes 

valores. Nos controles administrativos são compreendidos os métodos e procedimentos 

diretamente relacionados à eficiência operacional e decisão política da empresa e 

indiretamente aos registros financeiros. 

 

 

           CONTROLE  

       CONTÁBIL        ADMINISTRATIVO  

       COMPREENDE: 
 
- Salvaguarda dos Ativos 
- Idoneidade dos registros 

     COMPREENDE: 
 
- Plano Organizacional 
- Procedimentos e Métodos 

       OBJETIVA 
- A veracidade dos registros 
- A legalidade dos atos 
- A fidelidade funcional 

      OBJETIVA 
- Auxiliar o processo decisório 
- A eficiência operacional 
- O exame da conveniência e da 
oportunidade dos programas e 
projetos do  
- O gerenciamento de riscos 



Portanto os objetivos que o controle interno tem que desenvolver numa empresa é a 

interpretação e a importância que envolverá os procedimentos e práticas que possibilitará a 

consecução de determinado fim, ou seja, controlar.  

A função de controle numa visão econômica e financeira é orientada pelo órgão de 

contabilidade com o propósito de demonstrar, estimular, vigiar e recordar toda a atividade 

exercida em determinado período. 

Os gestores das empresas devem consistentemente reforçar o sistema de controle 

interno recompensando pessoas que buscam controles preventivos, disciplinando as 

políticas, práticas e procedimento exercido na empresa, enfatizar a revisão dos relatórios da 

auditoria, fazer uma inquirição todo o pessoal quanto aos controles.  

 

2.4  DEFINIÇÕES DE SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS 

 

A terminologia Sistema de Controles Internos é bastante aplicada na atividade de 

auditoria, todavia, há extenso material didático que conceitua as definições adotadas nas 

auditorias realizadas nas empresas. Neste trabalho, registram-se as diversas definições 

adotadas pelo American Institute of Certified public Accountants - AICPA desde a década 

de 40, em razão da patente evolução do assunto ao longo desse período de tempo. 

O Conceito Sistemas de Controles Internos, originariamente publicados em relatório 

específico do American Institute of Certified Public Accountants -AICPA denominado 

como controle interno – Elementos de um Sistema Coordenado e Sua importância para a 

Administração e para o Contador público Independente, é o seguinte: 

 

“Controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos 
coordenados e medidas adotadas dentro de uma organização para proteger seu 
ativo, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, incrementar 
a eficiência operacional e promover a obediência às diretrizes administrativas 
estabelecidas.” 5 
 

 

 

 

________________ 

5 INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IAIB – OP. Cit., pág. 13. 

 
 



Diante do exposto, o American Institute of Certified Public Accountants - AICPA 

sugere a possibilidade de tornar-se amplo a definição, recorrendo ao sistema de controle 

interno difundindo para outros assuntos, além daqueles pertinentes às atividades de 

contabilidade e finanças. Em 1988, o American Institute of Certified Public Accountants - 

AICPA emitiu  Statements on Auditing Standards 55 e em 1995 emitiu, o Statements on 

Auditing Standards 78, ambos atualmente em vigor, que vieram alterar suas definições 

anteriores sobre sistemas de controles internos: 

 

Controle interno é um processo, estabelecido pelo Conselho de administração, 
Diretoria, Gerência ou outras pessoas da companhia, estruturado para 
providenciar razoável segurança de que os seguintes objetivos sejam atingidos: 
1- confiabilidade nos relatórios financeiros; 
2- eficácia e eficiência das operações 
3- conformidade com as leis e normas aplicáveis. (BAILEY, 2001, p.105)6 

 

Na seqüência, o SAS 55 menciona que o sistema de controle interno consiste em 

cinco componentes inter-relacionados: 

 

a) Ambiente de controle: é o que estabelece o tom de uma organização, 
influenciando a consciência de controle de seus profissionais. Esse é o 
fundamento para todos os outros componentes do controle interno, provendo 
disciplina e estrutura. 
b) Avaliação de risco: é o processo que uma organização deve conduzir para 
identificar e avaliar os riscos relevantes para seus objetivos, formando uma base 
para determinar como riscos devem ser gerenciados. 
c) Atividades de controle: são as políticas e procedimentos que auxiliam a 
assegurar que as diretrizes estão sendo alcançadas. 
d) Informação e comunicação: esses dois elementos – chaves possibilitam que os 
profissionais da organização cumpram suas responsabilidades. A diretoria deve 
estabelecer um processo efetivo e oportuno de transmissão das informações. 
e) Monitoramento: é o processo que a organização utiliza para avaliar a qualidade 
do desempenho de seus controles internos no tempo. 7 

 
 
 
 
 
__________________ 
6     Internal control is a process – effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel – 
desingned to provide reasonable assurange regarding the achievement of objectives in the following 
categories: 
1) reliability of financial reporting; 
2) ffectiveness and efficiency of operations, and compliance with applicable laws and regulations. 
 

 
 
 



Como referencial, O COSO, formou-se no Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treaadway Commission que emitiu, em 1992, seu trabalho denominado Internal 

Control – Integrated framework, no qual consta a seguinte definição para controles 

internos: 

 

Controle interno é um processo, estabelecido pelo Conselho de administração, 
Diretoria, Gerência ou outras pessoas da companhia, estruturado para 
providenciar razoável segurança de que os seguintes objetivos sejam atingidos: 
1)eficácia e eficiência das operações 
2)confiabilidade nos relatórios financeiros; 
3)conformidade com as leis e normas aplicáveis. 8 

 

Contudo, como podemos analisar a única diferença entre o conceito do COSO e a 

SAS 55/78 para controles internos é a que o AICPA (SAS 55/78) registrou em primeiro 

lugar e, portanto, deu maior ênfase à confiabilidade dos relatórios financeiros, enquanto o 

COSO concedeu um destaque maior à eficácia e eficiência das operações. 

A estrutura conceitual de controles internos desenvolvida pelo COSO, constante no 

Internal Control – Integrated Framework, a qual é atualmente a mais conceituada entre as 

entidades abertas norte-americanas, tendo sido recomendada pelo PCAOB e pela SEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
7    a) Control environment: control environment is the foundation for all other components of internal control, 
because it provides discipline and structure. 
b) Risk assesment: risk assessment is the process that an entity must determine how the risks should be 
managed; 
8 Internal control is a process, effected by na entity’s board of directors, management and other personnel, 

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 

- Effectiveness and efficiency of operations 

- Reliability of financial reporting 

- Compliance with applicable laws and regulations 



 

 

Figura 2 – Estrutura COSO 

Fonte: INTERNAL CONTROL –Integrated Framework, 1992 

 

O controle interno compreende cinco componentes, também de forma semelhante ao 

descrito no SAS 55/78, são inter-relacionados da seguinte forma: 

 

• Ambiente de Controle: È a base de todo o sistema de controle interno. Fornece um 

conjunto de regras e estrutura como integridade e valores éticos, compromisso com 

competência, filosofia e estilo operacional, estrutura organizacional, alocação de 

autoridade e responsabilidades, diretrizes e práticas de recursos humanos. Está 

relacionado com a consciência de controle da alta administração da empresa, 

considerando fatores como ética e integridade, enfatizando a relevância dos 

controles internos e sua preocupação em saber se os controles implantados estão 

sendo executados. 

• Avaliação de Risco: È a base para o desenvolvimento da resposta apropriada ao 

risco onde considerando os objetivos de toda a  entidade e de cada atividade, os 

sistemas de gestão e gestão de mudanças. Envolve a identificação dos fatores 

internos e externos ás operações da empresa que, de alguma forma, poderiam afetar 

a realização de seus objetivos e metas. 

• Atividade de Controle: definição de diretrizes, procedimentos e práticas. São as 

políticas internas da empresa que asseguram que os planos definidos pela alta gestão 

estão sendo implantados e atingidos em todos os níveis hierárquicos da empresa. 



 

• Informação e Comunicação: São vitais para que uma entidade conduza e controle 

suas operações. A Gerência necessita de comunicação relevante, confiável, correta e 

oportuna, relacionados aos eventos internos e externos.  Relacionam-se com a 

produção de informações operacionais, financeiras e de conformidade com 

normativos (compliance), necessário para os gestores da empresa. 

• Monitoramento: È necessário para assegurar que o controle interno esteja em 

sintonia com os objetivos, o ambiente, os recursos e os riscos. Deverá ser contínuo e 

avaliações individuais decorrentes do desempenho de seus profissionais, 

envolvendo a comunicação das deficiências identificadas ao gestor responsável pelo 

controle das operações. 

 

Os Objetivos são: 

 

• Operações: Uso eficaz e eficiente dos recursos nas operações 

• Relatórios Financeiros: Elaboração de relatórios confiáveis e completos; 

• Conformidade: Adequação às leis e regras aplicáveis. 

 

Os Objetivos Gerais: 

 

• Accountability ( e informação), cumprimento das leis e regulamentos 

• Operações (ordenadas, éticas, econômicas, eficientes  e eficazes) e 

• Salvaguardas de Recursos  

 

A figura ilustra a integração entre os cincos componentes do sistema de controles internos e 

os três objetivos da entidade, de forma que os objetivos sejam atingidos de forma eficaz e 

eficiente. 

 

 

 

 

 



2.5 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RISCOS NOS PROCESSOS 

PREVENTIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 

 Num ambiente de uma empresa competitiva há riscos relacionados com novas 

oportunidades de negócios, como por exemplo, um lançamento de um novo produto, 

geração e transmissão de energia com custos sem certeza de retorno adequado, ou a entrada 

em novos mercados sem familiaridade com as estruturas política, econômica e empresarial 

que lhe são pertinentes. 

 Podem-se destacar riscos relacionados a questões operacionais, de conformidade e 

de outra natureza, com implicações diferenciadas, mas quando identificados 

preventivamente e gerenciados adequadamente, estes riscos de não ser bem-sucedido 

podem ser significativamente menores e o sucesso não - somente ocorrer, mas gerar, ainda, 

substancial vantagem competitiva. 

 Em um estudo relacionado com avaliação de riscos, o Instituto Americano de 

Contadores públicos Certificados – Auditores Independentes (American Institute of 

Certified Public Accountants – AICPA), classificou os riscos empresariais em três grupos: 

 

• Riscos relacionados ao ambiente empresarial – ameaças no ambiente 

empresarial em que a companhia opera como os riscos decorrentes da atuação 

da concorrência, riscos políticos, riscos legais ou decorrentes de situação 

regulatória, riscos financeiros e riscos de mudanças na demanda. 

• Riscos relacionados a processos de negócios e seus ativos – Ameaças a 

processos de negócios-chaves e perdas de ativos, financeiros e outros. 

• Riscos relacionados com informações – Ameaças decorrentes da má qualidade 

das informações para o processo de tomada de decisões e para o fornecimento 

de informações a terceiros. 

 

 

 

 

 



Portanto, AICPA destaca novos riscos de estruturas corporativas e mudanças na 

tecnologia da informação. Logo, os controles de informação e ativos têm sido 

comprometidos ou até mesmo eliminados como conseqüências de redução de níveis 

organizacionais. Destaca-se que, cada tipo de companhia tem um universo de riscos 

diferente. 

 Para uma análise, mapeamento e principalmente tomar decisões em termos de 

preferências e alocação de recursos de monitoramento de riscos, é utilizado de praxe uma 

categorização dos riscos por natureza e conseqüentemente uma relevância. 

 Segundo INTOSAI (2007), destaca uma relevância nos sistemas de controle interno 

onde deve ser monitorado para avaliar a qualidade de sua atuação ao longo tempo. O 

monitoramento é obtido através de atividades rotineiras, avaliações específicas ou a 

combinação de ambas. 

 

1) Monitoramento contínuo do controle interno é realizado nas operações 
normais e de natureza contínua da entidade. Ele inclui a administração e as 
atividades de supervisão e outras ações que o corpo técnico executa ao cumprir 
com suas obrigações. As atividades de monitoramento contínuo abrangem cada 
um dos componentes do controle interno e envolvem ações contra os sistemas de 
controle interno irregulares, antiéticos, antieconômicos, ineficientes e ineficazes. 
2) Avaliações específicas dependerão, em primeiro lugar, da avaliação de 
risco e da eficácia dos procedimentos permanentes de monitoramento. Abrangem 
a avaliação da eficácia do sistema de controle interno e asseguram que o controle 
interno alcance os resultados desejados, baseando-se em métodos e 
procedimentos predefinidos. As deficiências de controles internos devem ser 
reladas ao nível adequado da administração. 

 

Diante das atividades rotineiras, o escopo e a freqüência das avaliações específicas 

dependem da avaliação do risco e da eficácia dos procedimentos de monitoramento 

contínuo. Definindo os procedimentos a empresa deve considerar a natureza e o grau de 

mudanças, relativo aos fatos internos e externos e os seus respectivos riscos; a competência 

e a experiência do pessoal que implementam as medidas de riscos e controles e os 

resultados do monitoramento contínuo. A utilidade da aplicação das avaliações específicas 

pode assumir  

uma forma de auto avaliação, como a avaliação da concepção do controle ou na checagem 

direta dos controles internos. 

 

 



Uma adequada avaliação de riscos e controles internos existentes numa empresa 

minimizará a materialização dos riscos trazendo maior conforto para a tomada de decisões. 

O risco operacional numa empresa é um risco básico do negócio. Assim quanto maior for o 

a utilização dos custos e despesas fixas da empresa para elevar o resultado operacional, 

maior será o risco operacional da empresa. 

Numa abordagem das Contas do Passivo neste trabalho, temos dois tipos de passivo: 

o normal, que envolve os pagamentos e obrigações exercidas pela empresa como salário, 

pagamento de férias, fundos dentre outros. E há as reclamações trabalhistas feitas pelos 

funcionários. Atualmente, toda empresa pode sofrer uma reclamação trabalhista, com uma 

incidência maior na área operacional, e no nível hierárquico também entram na justiça, 

principalmente quando a empresa permanece em débito com alguma coisa. 

Como o passivo trabalhista é quase um passivo oculto, pois, somente com exame 

detalhado na documentação e da rotina de uma empresa, pode-se estabelecer a 

possibilidade de passivo oriundo. Podemos citar como, por exemplo, de horas extras, 

adicionais de insalubridade e periculosidade, isonomia salarial e outros. 

As empresas, como umas prevenções aos riscos trabalhistas devem fazer uma 

provisão destes dispêndios oriundos de processos trabalhistas. 

Dentro desta linha de pensamento, explica-se o que vem a ser “provisões 

trabalhistas”. De acordo com Almeida (1996, p.51) 

 

As provisões representam encargos ou riscos que, conforme a Lei de Sociedades 
por Ações, deverão ser contabilizados até a data do balanço. Elas se diferenciam 
das demais transações registradas no passivo em função de terem uma ou alguma 
das seguintes características: determinação com base em estimativa, sem data 
certa de vencimento, sem nome exato do credor. 

 

 Já para Iudícibus (2003, p. 26): “As provisões são normalmente encargos e riscos já 

conhecidos, e seus valores são calculáveis, mesmo por estimativas”. Este subgrupo é 

formado pelas seguintes contas: dividendos propostos; gratificações e participações a 

empregados; gratificações e participações a administradores; participações de partes 

beneficiárias; férias; 13º salários; comissões; riscos fiscais e outros passivos contingentes; e 

provisões para benefícios e empregados. 

 

 



De acordo com Iudícibus (2003, p. 31) relaciona a provisão para riscos fiscais e 

outros passivos contingentes como: 

 

Em contabilidade, uma contingência é uma situação de risco já existente e que 
envolve um grau de incerteza quanto à efetiva ocorrência e que, em função de um 
evento futuro, poderá resultar em ganho ou perda para a empresa. A preocupação 
maior deve ser com as contingências que possam resultar em perda para a 
empresa. 

 

 Portanto a contabilidade recomenda a menção das contingências ativas nas notas 

explicativas às demonstrações financeiras. A empresa poderá ter processos fiscais e outros 

que envolvem uma contingência cujos valores sejam calculáveis, mas não serão 

provisionados quando forem remotas as possibilidades de perdas, após uma análise 

detalhada pela a administração e seu departamento jurídico. Multas previsíveis por quebra 

de contratos; autuações fiscais que possam resultar em obrigações para empresa; valores 

recebidos que deverão ser reclamados – tornando exigíveis; garantias concedidas para a 

cobertura de compromisso de terceiro e, que possivelmente, se tornarão obrigações da 

empresa; ações judiciais em andamento contra a companhia e reclamações trabalhista são 

alguns exemplos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 NORMAS BRASILEIRAS DE AVALIAÇÃO DE RISCO E CONTROLE S 

INTERNOS  

 

As normas que regulam a atividade de auditoria das demonstrações contábeis no 

Brasil são basicamente, do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC e do 

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTADORES – IBRACON. Neste capítulo, procura-se 

detalhar o conjunto de normas brasileiras, voltadas ao estudo e avaliação de controles 

internos (ou avaliação de risco e controle, conforme terminologia adotada nas entidades). 

 

2.6.1. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC  

 

• CFC - Aprovada pela Resolução nº 700/91 do CFC, revogada pela 

resolução nº 820 de 17 de dezembro de 1997, de vigência atual, a 

NBC-T- 11 – Normas de Auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis é a principal referência legal para 

conduzirem os trabalhos de estudo na avaliação dos sistemas de 

controles internos. Cabe registrar, o reconhecimento que o CFC 

declara a falta de profundidade em relação ao seu instrumento de 

regulação, quando estabelece no item 11.1.1.1.1, que diz: “Na 

ausência de disposições específicas, prevalecem às práticas já 

consagradas pela as Profissões Contábeis, formalizadas ou não 

pelos organismos próprios”. Segregada em três itens: 11.1 – 

Conceituação e Disposições Gerais; 11.2 – Normas de Execução 

dos Trabalhos e 11.3 – Normas do parecer dos Auditores 

Independentes. 

Atuando como órgão detentor do poder/ dever legal de disciplinar a atividade de 

auditoria no Brasil, com vigência de duas normas de auditoria, emitida em 1991 e revisada 

em 1997, sem agregar alguns aspectos importantes, destacados em pronunciamentos da 

IFAC e do AICPA, tais como: o risco inerente e a sua correlação com o risco de controle e 

risco de detecção, procedimentos de controles, forma de documentação e evidenciação na 

avaliação do nível dos riscos. 

 

 



2.6.2 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTADORES – IBRACON  

 

 

•    IBRACON - Surgiram com um objetivo de concentrar em um único 

órgão a representação dos profissionais em auditores, contadores 

com atuação em todas as áreas. Reconhecido por três grandes 

órgãos reguladores como a Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e o Banco 

Central do Brasil – BACEN que garante a produção técnica do 

instituto seja referendada e sustenta as normas emitidas por essa 

entidade. O IBRACON é um colaborador dos auditores através de 

um conjunto de normas, denominadas NPA – Normas e 

Procedimentos de Auditoria e NPC – Normas e Procedimentos de 

Contabilidade. Como o CFC o IBRACON não tem vigência 

especifica alguma no que diz a respeito de avaliação de risco de 

auditoria e sistema contábil e de controles internos. Assim esta 

entidade privada se propõe a “fomentar, desenvolver, defender e 

divulgar conhecimentos técnicos e científicos relativos à 

Contabilidade. ”9    

Dessa forma, entende-se que as normas abordadas neste estudo necessitam de uma 

harmonização das normas contábeis, no que prevalecem à divulgação de informações sobre 

a situação patrimonial e financeira e especificamente quanto à avaliação de risco e controle 

interno nas empresas, deve estar suportada em normas contábeis de alta qualidade que 

facilitem uma análise detalhado, permitindo a comparabilidade com outras empresas e 

facilitando o entendimento por parte dos usuários. 

 

 

 

 

___________ 
9 http: www.ibracon.com.br 

 



2.7  NORMAS INTERNACIONAIS DE AVALIAÇÃO DE RISCO E CONTR OLES 

INTERNOS  

 

 

As normas que regulam a atividade de auditoria das demonstrações contábeis no 

Exterior são resumidas basicamente, na American Institute of Certified Public Accountants 

– AICPA e na Internacional Financial Reporting Standards  - IFRS. 

 

2.7.1  American Institute of Certified Public Accountants - AICPA 

 

A norma do AICPA: Statement on Auditing Standards – SAS nº 55 – Consideration 

of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit e a SAS nº 78 – 

Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit: Na Amendment to SAS 

nº 55. Estas normas foram incluídas nos normativos do AICPA, que denomina 

“Codification of Statements on Auditing Standards”, na seção AU 300 – The Standards of 

Field Work, com o código AU 319. 

O AICPA já realizou várias atualizações em seus normativos sobre o 

pronunciamento sobre Estudo e avaliação de controle interno. Relembrando que, a SAS-78 

é uma emenda à SAS-55 que revisou definições e descrições acerca do controle interno 

com o objetivo de incorporar alguns elementos da Internal Control – Integrated Framework, 

do COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION – COSO.  

Esta emenda absorveu integralmente parágrafos e apêndices da SAS – 55 e 

acrescentou parágrafos, gráficos e apêndices, mantendo em vigor trechos da SAS-55, 

complementados e/ou alterados por trechos da SAS – 78. 

Para o contexto desta dissertação, são considerados as normas e procedimentos de 

avaliação de risco e controle interno proporcionando uma contribuição relevante. 

 

 

 

 

 

 



2.7.2 Internacional Financial Reporting Standards  - IFRS 

 

 

As Normas Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards – 

IAS), atualmente conhecidas como Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), são 

manifestações contábeis internacionais publicados pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), baseados em princípios e não em regras específicas. 

São normas de alta qualidade, compreensíveis e aplicáveis, que proporcionam a 

transparência e a comparabilidade das informações geradas nas demonstrações financeiras e 

também em vários relatórios contábeis. 

Com o processo de conversão às normas internacionais de contabilidade, vem 

proporcionar profundas transformações nas demonstrações contábeis que é composta de 

balanço Patrimonial, Demonstração de resultado, Demonstração de fluxo de caixa, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Dentro desta 

estrutura temos como objeto de estudo a Avaliação de Risco e o Controle Interno no 

Sistema da Folha de Pagamento que está localizado no Balanço Patrimonial da empresa, no 

seu ativo e passivo. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da resolução CFC nº 1.055, 

de 7.10.2005, criou o comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) com o objetivo de 

estudar, preparar e emitir pronunciamentos de contabilidade internacional, em prol de 

regular as normas de entidades reguladoras brasileira, visando uniformizar todo o processo 

e considerar uma convergência de padrões contábeis brasileiro. Essa convergência é uma 

das maiores mudanças na estrutura da contabilidade desde 1976, com a publicação da Lei 

das S.As (Lei nº 6.404).  

De acordo com a Lei nº 11.638/2007 estão sendo introduzidos certos princípios de 

IFRS na contabilidade brasileira. 

Portanto a adoção das Normas Internacionais de Contabilidade no Brasil vêm 

proporcionar melhores práticas de governança corporativa, com ênfase na transparência das 

informações financeiras e de gestão para a tomada de decisões no âmbito empresarial. 

 

 

 



3. ADMINISTRAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA 

FOLHA DE PAGAMENTO - CHESF 

 

 

 3.1 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

Para a CHESF, a sua fonte de energia mais relevante são as pessoas. Portanto a 

empresa se preocupa com a qualidade de vida de seu colaborador e seu desenvolvimento 

humano e organizacional está sempre presente nas ações da empresa. 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, inscrita no CNPJ sob o n.º 

33.541.368/0001-16, Sociedade de Economia Mista - Aberta, registrada na CVM sob o n.º 

003.328, subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS, atualmente, 

Sistema ELETROBRÁS, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME, com sede na 

Rua Delmiro Gouveia, n° 333, Bairro do Bongi, Município do Recife, Estado de 

Pernambuco, com endereço da página institucional na Internet, www.chesf.gov.br, foi 

criada pelo Decreto-Lei n.º 8.031, de 3 de outubro de 1945, e constituída na 1ª Assembléia 

Geral de Acionistas, realizada em 15 de março de 1948. Seu Estatuto foi aprovado na 1ª 

Assembléia Geral Extraordinária - AGE, realizada em 15.3.1948, publicado no DOU do dia 

15.4.1948, com alterações subseqüentes até a 143ª AGE, de 25.4.2005, tendo por objeto 

social:  

 

a) realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração de atos de comércio 

decorrentes dessas atividades;  

b) participar de pesquisas de interesse do setor energético, ligadas à geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, bem como estudos de aproveitamento de reservatórios para 

fins múltiplos;  

c) contribuir para a formação do pessoal técnico necessário ao setor de energia elétrica, 

bem como para a preparação de operários qualificados, através de cursos especializados;  

 

 



d) participar de entidades dirigidas pela Eletrobrás e destinadas à coordenação operacional 

de sistemas elétricos interligados;  

e) prestar serviços de apoio técnico, operacional e administrativo às empresas 

concessionárias de serviço público de energia elétrica;  

f) participar de associações ou organizações de caráter técnico, científico e empresarial de 

âmbito regional, nacional ou internacional, de interesse para o setor de energia elétrica;  

g) colaborar para a preservação do meio ambiente no âmbito de suas atividades;  

h) colaborar com a Eletrobrás nos programas relacionados com a promoção e incentivo da 

indústria nacional de materiais e equipamentos destinados ao setor de energia elétrica, bem 

como para sua normalização técnica, padronização e controle de qualidade;  

i) associar-se, para constituição de consórcios empresariais ou participação em outras 

sociedades, como acionista, quotista, ou sócio10. 

O sistema de geração da Chesf é hidrotérmico, com predominância de usinas 

hidráulicas, responsáveis por percentual superior a 97% da produção total. Atualmente, seu 

parque gerador possui 10.618 MW de potência instalada, sendo composto por 14 usinas 

hidroelétricas, supridas através de 9 reservatórios com capacidade de armazenamento 

máximo de 52 bilhões de metros cúbicos d'água e uma usina térmica bicombustível com 

350 MW de potência instalada.  

O sistema de transmissão, cujas primeiras instalações entraram em operação em 1954, 

abrange os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe, composto por 18.260 km de linhas de transmissão em operação, sendo: 

5.122 km de circuitos de transmissão em 500 kV; 12.329 km de circuitos de transmissão 

em 230 kV; 809 km de circuitos de transmissão em tensões inferiores; 97 subestações com 

tensão maior que 69 kV e 719 transformadores em operação, totalizando uma capacidade 

de transformação de 40.994 MVA, além de 4.907 km de cabos de fibra óptica. 

Por esse parâmetro um melhor entendimento da administração atual da Chesf em 

relação ao sistema de controle interno utilizado na folha de pagamento da empresa objeto 

de estudo, discriminará algumas estruturas em seu organograma até chegarmos ao 

Departamento de Pessoal, local de pesquisa utilizada neste trabalho. 

_______________ 
10 Relatório de Gestão – CHESF Disponível no site: www.chesf.gov.br 

 



Como as áreas de uma organização passam a ser interligado e a cada empregado – 

colaborador necessita ter uma visão do todo, gerando atitudes e comportamentos de 

impacto perante os objetivos da empresa. É imprescindível o entendimento de que o todo é 

maior que a soma das partes. 

Portanto administrar os processos gerenciais contabilmente e compartilhar com a 

valorização do trabalho em equipe que são atitudes fundamentais numa empresa. Assim, 

tomar o conhecimento aplicável e produtivo passou a ser a principal responsabilidade 

gerencial. 

Como as novas exigências são postas nas ações dos Recursos Humanos, destituindo  

certo poder centralizado e redistribuindo funções estratégicas em toda empresa. Desta 

forma a autoridade fica sujeita a responder por atos dos quais sequer teria condições de 

tomar conhecimento. Assim evidencia a importância de um eficiente sistema de controle 

interno. 

No primeiro momento, a empresa apresenta um organograma geral onde discrimina 

o seu funcionamento conforme figura abaixo. No Organograma abaixo a entidade descreve 

como a companhia é dividida pelos conselhos e diretoria para a tomada de decisão da 

empresa. 

A Chesf atualmente é composta por quatro diretorias que por sua vez, subdivide em 

superintendências e departamentos ligados a presidência e por sua vez a diretoria plena, 

conselho de administração e fiscal e assembléia geral. Esta, onde será discutida e tomada a 

decisão da entidade. Segue organograma da entidade em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Organograma Chesf 

 

 
 

Publicado no site:http://www.chesf.gov.br/acompanhia_organograma.shtml 

 

 

A diretoria administrativa – DA é o órgão responsável pela direção de recursos 

humanos, jurídicas, serviços gerais, organização, informação e coordenação de toda 

atividade da administração regional da empresa. È a diretoria na qual, desenvolvo este 

trabalho de pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4: Estrutura DA 

 
Estrutura: 
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Fonte: Manual de Organização – CHESF 

 

Logo em seguida para um melhor entendimento temos a estrutura da Superintência 

de Recursos Humanos – SRH, onde propõe políticas e diretrizes com procedimentos 

utilizados na área de administração e desenvolvimento de recursos humanos e serviços 

gerais. 

 

Figura 5: Estrutura SRH 
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Fonte: Manual de Organização - Chesf 

 

 



A estrutura abaixo corresponde ao órgão que implementará as atividades de Pessoal, 

de Administração Salarial e de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Coordenando as ações das regionais nas atividades afetam aos órgãos de Pessoal, 

como a Prevenção e Proteção à Saúde dos Empregados e nos assuntos ligados à 

Administração de Cargos e Salários. 

 

Figura 6: Estrutura DAH 

Estrutura: 
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Fonte: Manual de Organização - Chesf 

 

 

Finalmente o órgão que executa e acompanha o desenvolvimento das atividades de 

controle e coordenação de pessoal na Companhia. Acompanha e aplicam a legislação 

trabalhista, previdenciária e tributária com vista a detectar alterações nos procedimentos. 

Analisar e orientar procedimentos quanto à efetivação de alterações funcionais dos 

empregados. 

Promover a atualização e padronização de procedimentos relativos a sua área de 

atuação. 

Manter contato com órgãos externos para tratar de assuntos relativos as legislações 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias. São atribuições da Divisão e registro de Controle 

de Pessoal, conforme organograma a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7: Estrutura DAPE 

 

Estrutura: 
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Fonte: Manual de Organização - Chesf 

 

Entretanto, o processo de controle interno e uma auditoria preventiva não pode se 

esgotar com a sua realização e apresentação de relatório dos erros. Deve incluir a sua mais 

importante ferramenta, o plano de trabalho, que contempla sobre cada item em desvio, em 

não conformidade legal ou que se apresentem vulneráveis a fraudes, manipulações e 

distorções pormenorizadas direcionamento para procedimentos corretivos e preventivos 

facilitando a adoção e acompanhamento das ações a serem implementadas. È uma missão 

de grande importância, pois, há desvios que podem afetar os resultados operacionais, 

causarem transtornos administrativos, financeiros, tributários, influir no clima 

organizacional e prejudicar, direta ou indiretamente, a imagem da empresa e de seus 

executivos. 

 

3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE APOIO - DAPE  

 

A Divisão de Pessoal - DAPE é um local de muita importância para a vida de uma 

empresa, pois qualquer alteração em seu quadro, por mais simples que seja, é realizado 

neste órgão. A título de exemplificar as atribuições da área, podemos citar a contratação de 

um empregado ou sua demissão, ocorrida de uma forma indevida, poderá gerar um desgaste 

á empresa, relacionado ao empregado / empregador, bem como uma possível contingência 

trabalhista. 

 



Para que seja realizada uma boa gestão de pessoas, é relevante que existam 

controles rígidos sobre seus procedimentos e que estejam elencados em um manual de 

normas e procedimentos, evitando o desconhecimento por parte dos empregados. 

A DAPE desenvolve algumas funções básicas para administração de pessoal: 11 

1.    Programar e coordenar as atividades de registro, controle e pagamento de pessoal da 

Companhia. 

2. Executar atividades de registro, controle e pagamento de pessoal da Sede e 

Gerência Regional de Operação Leste - GRL. 

3. Orientar e coordenar a atuação das regionais, nas atividades correspondentes ao 

registro, controle e pagamento de pessoal. 

4. Acompanhar a legislação trabalhista, previdenciária e tributária com vistas a 

detectar alterações e adequar os procedimentos internos. 

5. Processar,prospectar, auditar e acompanhar a evolução da folha de pagamento de 

pessoal e dos encargos sociais da Companhia. 

6. Efetuar o recolhimento de encargos, tributos e consignações na folha de pagamento 

dos empregados da Companhia. 

7. Coordenar o processo de registro e anotações na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS dos empregados da Companhia. 

8. Elaborar e encaminhar informações para os órgãos controladores internos e 

externos sobre administração de pessoal. 

9. Assessorar tecnicamente o corpo gerencial da Companhia em assuntos relativos à 

sua área de atuação. 

10. Orientar e fornecer informações aos empregados sobre assuntos afetos à 

administração de pessoal. 

11.  Normatizar procedimentos relativos ao registro, controle e pagamento de pessoal 

da CHESF. 

 12. Manter intercâmbio com instituições públicas e privadas, ligadas à sua área de 

atuação. 

_____________ 

11 Manual de Organização - CHESF 

 



A Elaboração da Folha de Pagamento se dá da seguinte forma: 

No início da elaboração da folha a liberação parcial do sistema para atualização é 

on-line no SIPES – Sistema de Pessoal, bem como as atualizações de informações 

remanescentes do mês anterior e dados que não alteram o quadro de pessoal, mas necessita 

de emissão dos relatórios para a liberação total do sistema. 

No Processamento da Folha são realizadas migrações de dados do SIPES para o 

RHSIN – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos para a preparação da Folha 

13º salário, Adiantamentos e Folha Normal do mês. Portanto o cronograma das atividades é 

realizado através: 

• Do calendário mensal onde serão rigorosamente atendidas as datas previstas 

para o início da preparação dos dados fornecidos pelos os órgãos externos, 

como por exemplo: a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a 

Fachesf dentre outras instituições para a alimentação das informações na 

folha de pagamento de consignações, empréstimos, reembolsos médicos e 

hospitalares, despesas médicas e hospitalares, processos de desconto 

habitacional. 

• A CHESF no exercício de suas atividades, utiliza-se de um Sistema de 

Pessoal – SIPES e RHSin, onde é migrado as informações do colaborador – 

empregado para a folha de pagamento, no primeiro momento gerado no 

SIPES e no segundo momento absorvido a migração para o RHSin e suas 

alterações são efetuadas na divisão de pessoal – DAPE, de acordo com a sua 

especialidade que seja no cadastro funcional, nos encargos sociais, 

empregado com duas contas de FGTS cadastrada na Caixa Econômica 

Federal – CEF dentre outras informações.  

 

 

 

 



3.3 O CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 O processo para execução da folha de pagamento tem fator relevante junto ao 

departamento de pessoal, em razão da riqueza técnica que existe para transformar todas as 

informações do empregado e da empresa num produto final que é a folha de pagamento.  

Na preparação mensal da Folha de Pagamento, por sua vez, adquiri função 

operacional, contábil e fiscal, devendo ser constituída com base em todas as ocorrências 

mensais do empregado. É a descrição dos fatos que envolvem a vinculação do trabalho de 

maneira simples e transparente e transfigurar os fatores numéricos, através de códigos, 

quantidade, referências, percentagens e valores, em resultados que constituirá a folha de 

pagamento. 

A ficha financeira de cada empregado é a parcela que contribuirá com a formação 

da folha de pagamento. Serão constituídos de proventos, descontos, demonstração da base 

de cálculo de INSS, IRRF e FGTS, bem como seus respectivos descontos referentes a 

despesas médicas e odontológicas, e o seu resultado como valor líquido que o empregado 

receberá durante o mês trabalhado. 

Para o cálculo da folha, a DAPE desenvolveu alguns códigos de eventos e proventos 

para a realização do processamento de preparação e migração dos sistemas SIPES e RHSin.  

                        Tabela nº 1 DEMONSTRATIVO DE PROVENTOS CARÁTER SALARIAL 

COD. PROVENTOS 

11001 SALÁRIO PERMANENTE 

11083 ADC. DL-1971 

11262 ADC ACT-90/91 JUD 

11318 ADC ACT-90/91 

11369 H.EXTRA JUDICIAL 

11602 CPL PISO SL CT PROF 

                         Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 



Alguns conceitos utilizados para o cálculo da folha de pagamento que se divide em 

duas partes: Proventos e Descontos. 

 

3.3.1 Proventos 

 

Salário: É a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços, em 

decorrência do contrato de trabalho. 

Salário Permanente: Valor considerado pelo empregador para a remuneração dos 

empregados. 

Remuneração: È a soma do salário contratualmente estipulado (mensal, por hora, por 

tarefa, etc.), com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho. 

Contudo, integra a remuneração, além da importância fixa e estipulada, as comissões, 

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem (excedentes de 50% do salário) e 

abonos pagos pelo empregador (CLT,§ 1º, art. 457). 

Abonos: São pagamentos esporádicos que viam suprir necessidades transitórias, tem 

natureza salarial (CLT,§ 1º, art. 457). 

Adicional Noturno: percentagem de no mínimo 20% acrescida à jornada de trabalho 

contratual desempenhada entre 22h00 e 05h00, considerando o salário base como forma de 

cálculo. Assim, a proporção de horas entre 22h00 e 05h00 deve sofrer o acréscimo, 

integrando o salário para todos os fins legais.  

 

 

 



Insalubridade: é um adicional instituído conforme o grau de risco existente na empresa e 

exercido pela função do empregado, podendo variar entre 10% (mínimo), 20% (médio) e 

40% (máximo) sobre salário mínimo. Normalmente é determinado pelo médico do trabalho 

PCMSO, com um acompanhamento de tabelas do Ministério do Trabalho, após avaliação 

das condições de risco que a saúde do empregado encontra-se exposta, integrando o salário 

para todos os fins legais.  

Periculosidade: também é um adicional, porém específicos para funções de inflamáveis ou 

explosivos. Sua percentagem é de 30% sobre o salário base, também acompanhado pelo 

médico do trabalho PCMSO, integrando o salário para todos os fins legais.  

Horas Extras: Hora extra, hora suplementar ou hora extraordinária é todo período de 

trabalhado excedente à jornada contratualmente acordada. Assim, podemos admitir que 

antes do início, durante o intervalo ou após o fim da jornada, estando o empregado 

exercendo trabalho ou estando à disposição do empregador, configura-se hora extra.  

Na Constituição Federal de 1988 sancionou no inciso XVI art.7º dispondo do conceito das 

horas extras “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta 

por cento à do normal” Dessa forma permitiu que o empregado pudesse executas horas 

extras, mediante o pagamento de 50% a mais do valor da hora normal nos dias úteis.  

No art. 59º da Consolidação das Leis do Trabalho diz, “A duração normal do trabalho 

poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), 

mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 

trabalho”.   

A efetivação das horas extras está vinculada à autorização previamente acordada. 

Esta concordância pode se dar entre as partes – empregador e empregado – ou ainda estar 

previsto no acordo ou convenção coletiva da categoria a qual o empregado pertence. É 

previdente, quando da assinatura do contrato de trabalho, firmar o referido termo de 

prorrogação de horas o qual define a forma e valor das horas extras, dando ciência explícita  

 



ao empregado dos detalhes. Este termo é um formulário emitido pela divisão de pessoal. A 

emissão do termo deve ser realizada por empregado e não de forma coletiva. 

Descanso Semanal Remunerado: DSR é o valor pago para horas extras, comissão ou 

adicionais que ainda não foram computados o descanso. Sua forma de cálculo deve ser 

interpretada como a somatória dos dias úteis, inclusive o sábado, dividido pelos domingos e 

feriados no mês, por exemplo, (horas extras - Quantidade de Hora X 1,5 X Salário Hora X 

0,212121 = DSR).  

Adicional de Transferência: Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá 

transferir o empregado, para outra localidade diversa da que resultar do contrato, não 

obstante as restrições do artigo 468 da CLT, mas, nesse caso, ficará obrigado a um 

pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia 

naquela localidade, enquanto durar essa situação. Esse adicional tem natureza salarial e 

integra o salário do empregado, para efeito de férias, décimo terceiro salário, repouso 

semanal remunerado, contribuição previdência, depósito do FGTS e outros e enquanto 

durar essa situação. 

Adc. Dl-1971: Adicional Decreto Lei 1971 - Os 25% do ADL passam a ser calculado 

apenas sobre o salário permanente e os diversos proventos de natureza salarial, qual sejam: 

anuênio, gratificações, periculosidade, Adicional ACT-90/91 e Horas Extras Judiciais já 

estarão acrescidas dos 25% do ADL.  

             Tabela nº 2 Demonstrativo de Adicional Decreto Lei-1971 

  PROVENTOS Tabela A FÓRMULA DE CÁLCULO 

A SALÁRIO PERMANENTE 1.539,00 Valor do Enquadramento Salarial 

B ADC. DL-1971 385,00 B = A x 25 / 100 

               Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal – DAPE 

 

 

 



               Tabela nº 3 Adicional Act-90/91 Judicial 

  PROVENTOS Tabela A FÓRMULA DE CÁLCULO 

A SALÁRIO PERMANENTE 1.539,00 Valor do Enquadramento Salarial 

B ADC. DL-1971 385,00 B = A x 25 / 100 

C ADC ACT-90/91 481,00 C = (A+B) x 25 / 100 

                   Fonte: Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE DAPE 

 

H. Extra Judicial : Hora Extra Judicial exemplificando; 

JORNADA                    = 220  

HORA EX. JUDICIAL =    20 

SALÁRIO HORA         =      8,75  

             Tabela nº 4 H. Extra Judicial  

  PROVENTOS Tabela A FÓRMULA DE CÁLCULO 

 A SALÁRIO PERMANENTE 1.539,00 Valor do Enquadramento Salarial 

 B ADC. DL-1971 385,00 B = A x 25 / 100 

 C H.EXTRA JUDICIAL 262,50 C = (A+B) / 220 x Qte h x 1.50 

TOTAL 2.186,50 - 

                Fonte: Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 

 

 

 



CPL Piso CT Prof: Complementação De Piso Salarial da Categoria Profissional 

Ex: Piso da Categoria: 2.700,00 

Tabela nº 5 Complementação De Piso Salarial da Categoria Profissional 

  PROVENTOS Tabela A FÓRMULA DE CÁLCULO 

A SALÁRIO PERMANENTE     1.539,00 Valor do Enquadramento Salarial 

B ADC. DL-1971        385,00 B = A x 25 / 100 

C ADC ACT-90/91        481,00 C = (A+B) x 25 / 100 

D CPL PISO SL CT PROF        295,00 D = (A+B+C) – 2,700,00 

TOTAL      2.700,00  

                   Fonte: Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

3.3.2 Descontos 

 

Os descontos permitidos na folha de pagamento – são proveniente de amparo legal. 

Quando o assunto é desconto em folha, a regra trazida pelo art. 462 da CLT é de 

fundamental importância, a saber: “Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos 

salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei 

ou contrato coletivo”. 

O primeiro desconto que o legislador permite seja feito na folha de pagamento são 

os adiantamentos de salário, que o empregador, de costume, concede aos mesmos. 

 

 

 



O segundo desconto que a legislação autoriza refere-se àqueles decorrentes de 

dispositivos de lei, são eles:.Contribuição sindical, vale-transporte, DSR, INSS e o IRRF. 

O terceiro desconto que a legislação menciona é àqueles resultantes de acordo ou 

convenção coletiva, são eles: contribuição assistencial, contribuição confederativa, 

mensalidade sindical ou associativa, taxa de fortalecimento sindical, entre outras instituídas 

pelos sindicatos. Os demais descontos serão permitidos através de acordo entre empregado 

e empregador com expressa autorização do empregado. 

O Valor Bruto dos Salários é o valor considerado, pela entidade como despesa total 

de salários, além dos salários é também considerada despesa para a empresa a contribuição 

de Previdência Social parte empresa - INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS, IRRF, SESI, SENAI, SEBRAE... 

 

3.3.2.1 Previdência Social – INSS 

 

A Previdência Social é o seguro social assegurado pelo Governo Federal para a 

pessoa que contribui, seja ela pessoa física ou jurídica, cuja contribuição do empregador é 

20% sobre o salário de contribuição. É uma instituição pública que tem como objetivo 

reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. Os valores arrecadados mensalmente 

pela pessoa física ou jurídica vêm proporcionar ao segurado uma aposentadoria, um auxílio 

doença, uma assistência como salário – maternidade, salário família dentre outros 

benefícios. 

 A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do 

trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por doença, 

invalidez, idade avançada, morte ou desemprego involuntário, ou mesmo pela maternidade 

ou reclusão. 

 



De acordo com a Lei Nº. 8212/91 da legislação previdenciária em seu art. 30 que 

diz: A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à 

Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 

 

I – a empresa é obrigada a: 

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a 
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.  

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que 
se refere o inciso IV do artigo 22, assim como as contribuições a seu cargo 
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título 
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a 
seu serviço, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência.  

 

Logo, a empresa está obrigada a contribuir com Previdência Social a todo seu 

quadro de um colaborador – empregado assalariado com vínculo com a entidade. Essa 

contribuição é descontada do empregado em folha de pagamento, ela varia de acordo com a 

faixa salarial do empregado e, é calculada mediante aplicação de um percentual sobre o 

salário de contribuição12, atualmente, o cálculo é realizado através da tabela divulga pela 

previdência social. 

 

____________ 

12 - O salário de contribuição é à base de cálculo da contribuição dos segurados. É o valor a partir do qual, mediante a 

aplicação da alíquota fixada em lei, obtém-se o valor da contribuição de cada um deles.  

Por exemplo, se considerarmos que o salário de contribuição de um segurado é de R$ 3.000,00, e 

aplicarmos sobre ele uma das alíquotas previstas em lei, a de 20%, chegaremos ao valor da contribuição 

devida, que será, no caso, de R$ 600,00 

 

 

 



Previdência Social - INSS - PESSOA FÍSICA  

Contribuições 

Tabela nº 6 -Tabelas de Contribuição Mensal 

1. Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos.  
Tabela de contribuição dos segurados empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso, para 

pagamento de remuneração a partir de  
1º de março de 2008 

Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) 
até R$ 911,70 8,00 
de R$ 911,71 a R$ 1.519,50 9,00 
de R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 11,00 

Portaria Interministerial 77/2008 
 
 

Notas:  
Sempre que ocorrer mais de um vínculo empregatício para os segurados empregados e domésticos, 
as remunerações deverão ser somadas para o correto enquadramento na tabela acima, respeitando-se o 
limite máximo de contribuição. Esta mesma regra se aplica às remunerações do trabalhador avulso.  

Quando houver pagamento de remuneração relativa a décimo terceiro salário, este não deve ser 
somado à remuneração mensal para efeito de enquadramento na tabela de salários-de-contribuição, ou 
seja, aplicar-se-á a alíquota sobre os valores em separado. 

Fonte: Ministério da Previdência Social 2008 - Vigência: 1º de março de 2008 

 

 Numa definição de previdência social, conforme Vianna,2000: 

 

“A previdência Social tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários meios 
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, 
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou 
morte daqueles de quem dependiam economicamente”.(VIANNA,2000) 

 

 Portanto, a Previdência Social possui caráter contributivo e de participação 

obrigatória, que visa: a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, 

proteção a maternidade dentre outros benefícios. 

 

 



A CHESF, através da Divisão de Pessoal aplica a tabela supra citada atualizada e a 

contribuição de previdência parte referente à empresa, corresponde a 34% sobre o valor 

bruto da folha de pagamento.  Os percentuais são determinados por Lei e controlados pelas 

entidades a que se destinam. Portanto o valor de 34% tem o seguinte destino, conforme a 

atual legislação trabalhista e constitucional. O ano considerado é 2009: 

• Previdência Social.........................................................20,0% 

• Chesf Agente Nocivo..................................................... 6,0% 

• Risco Ambientais do Trabalho – RAT..........................   2,0% 

• Terceiros........................................................................   6,0% 

O prazo de recolhimento do INSS foi alterado de acordo com a Medida Provisória 

nº 447 de 2008, que passa do dia 10 para o dia 20 do mês subseqüente ao da competência 

das seguintes contribuições: 

 a) parte patronal e as descontadas dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 

contribuintes individuais a serviço da empresa; e  

b) as decorrentes da sub-rogação proveniente da comercialização da produção rural e 

as retidas pela empresa contratante de serviço prestado mediante cessão de mão-de-obra ou 

empreitada. A Medida Provisória publicada em D.O.U trouxe ainda regras para o 

vencimento da obrigação em dia sem expediente bancário: 

 a) serão prorrogados os vencimentos para o dia útil imediatamente posterior as 

contribuições recolhidas diretamente pelos segurados contribuinte individual e facultativo e 

a do empregador doméstico incluindo o descontado do empregado doméstico a seu serviço, 

cujo vencimento permanece até o dia 15 do mês seguinte ao da competência; 

 b) serão antecipadas para o dia útil imediatamente anterior as contribuições: 

 

 

 



 b.1) da empresa e dos segurados a seu serviço;  

b.2) decorrentes da contratação de cooperativa de trabalho; 

 b.3) decorrentes da sub-rogação; 

 b.4) oriundas da venda da produção rural pelo produtor rural pessoa física, nas 

situações em que especifica; 

 b.5) do segurado especial com relação às contribuições descontadas dos trabalhadores 

a seu serviço; 

 b.6) da cooperativa de trabalho, com relação aos seus associados. 

 

3.3.2.1.2 Contribuições Arrecadadas pelo INSS para Terceiros 

 

 Algumas contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-

INSS, são destinados a Terceiros. Portanto,são consideradas contribuições de terceiros: 

Salário Educação – FNDE, Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Social da Indústria – 

SESI, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – SEBRAE. Estes 

percentuais relativos às contribuições de terceiros variam conforme o Fundo de Previdência 

e Assistência Social - FPAS da empresa. O código FPAS irá identificar a categoria 

econômica do contribuinte no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social - SEFIP. 

 

 

 



Figura 8: Fluxograma do Processo apuração de Encargos Sociais Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS  

 

 

          Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

Neste fluxograma apresentado pelo sistema Eletrobrás, indica uma via de rotina 

utilizada pela Divisão, onde requer uma atenção aos controles internos se os mesmos estão 

em conformidade com a rotina indicada. 

 

 

 



Figura 9:Fluxograma do processo apuração dos Encargos Sociais – INSS (continuação) 

 

 

          Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal- DAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.2 Agente Nocivo 

 

A previdência Social proporciona, mediante a remuneração das aposentadorias 

especiais, que o trabalhador seja retirado de seu ambiente de trabalho antes de ter sua saúde 

afetada. Há uma perda precoce da atividade laboral em idade precoce em face da exposição 

de agentes nocivos a saúde ou integridade física. Para que o trabalhador tenha direito ao 

benefício, são necessários 15,20 ou 25 anos de contribuição, a depender do agente nocivo a 

que ele esteja exposto. Portanto a Divisão de Pessoal aplica aos empregados expostos aos 

agentes nocivos, um adicional conforme ao risco ocupacional  com alíquotas diferenciadas 

de 6%, 9% ou 12% de acordo com a exposição de agentes nocivos que levam a 

aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente.   

 

3.3.2.3 Risco Ambientais do Trabalho – RAT 

 

A sigla RAT (Risco Ambientais do trabalho) e SAT (Seguro de Acidente do 

Trabalho) Logo, foram criadas pela Previdência Social para denominar contribuições 

relacionadas aos riscos ambientais do trabalho. Atualmente a sigla passa a ser utilizada 

GIIL – RAT Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos 

Ambientais do Trabalho denominado antigamente de Seguro Acidente Trabalho (SAT), as 

entidades estão obrigadas a contribuir para a Previdência Social mediante a aplicação de 

alíquotas de 1%, 2% ou 3% de acordo com o grau de risco da atividade preponderante seja 

considerado leve, médio ou grave, respectivamente, sobre o total da remuneração paga 

sobre a folha de pagamento da empresa, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer 

do mês, ao segurado empregado e ao trabalhador avulso. 

  

 

 



O SAT – GII – RAT custeia a aposentadoria especial e todos os benefícios 

concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos 

ambientais do trabalho. O SAT ainda custeia vários outros benefícios e não - somente o 

auxílio-acidente, sua nomenclatura está sendo utilizada de maneira indevida para 

representar os acréscimos que custeiam a aposentadoria especial.  

Para a alíquota adicional foi criada a nomenclatura RAT. Logo, o RAT se refere à 

alíquota adicional do SAT e custeia a aposentadoria especial (em conjunto com parte do 

SAT). Essa alíquota deve ser informada no SEFIP. É devida apenas sobre a remuneração do 

trabalhador sujeita a condição especial, isto é, aquele que efetivamente está exposto a 

agentes nocivos, e corresponde às alíquotas de 12%, 9% ou 6%, conforme a atividade 

realizada que permita a aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.  

 

Exemplo 1:  Empresa X com Alíquota RAT : 6%  e Empregado que irá se aposentar com 

25 anos de serviço.  

 

Tabela nº 7- Grau de Risco SAT RAT para Empregados com 25 anos de Serviço 

Grau de risco SAT RAT Total 

1 1% 6% 7% 

2 2% 6% 8% 

3 3% 6% 9% 

Fonte: Previdência Social 

 

 

 

 

 

 

 



 
Exemplo 2:  Empresa Y com Alíquota RAT: 9% e Empregado que irá se aposentar com 20 
anos de serviço.  

Tabela nº 8 Grau de Risco – SAT –RAT para Empregados com 20 nos de Serviço 

Grau de risco SAT RAT Total 

1 1% 9% 10% 

2 2% 9% 11% 

3 3% 9% 12% 

 

Fonte: Previdência Social 

 

 

Exemplo 3: Empresa Z com Alíquota RAT: 12% Empregado que irá se aposentar com 15 
anos de serviço.  

 

Tabela nº 9 Grau de Risco – SAT –RAT para Empregados com 15 nos de Serviço 

Grau de risco SAT RAT Total 

1 1% 12% 13% 

2 2% 12% 14% 

3 3% 12% 15% 

Fonte: Previdência Social 

FundamentaçãoLegal:  

Site:Previdência Social 

Leinº8.212/1991  

Leinº8.213/1991  

Medida Provisória nº 83/2002 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.4 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

 

O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e 

outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicado com correção monetária e juros, 

de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. 13.  Segundo o regulamento, as 

empresas devem depositar mensalmente, na conta do fundo, 8% da remuneração paga ao 

empregado no mês anterior, incluídas a gratificação natalina, férias e 1/3. Conforme 

descrito em trecho da Lei abaixo: 

Art 2º Para os fins previstos nesta Lei, todas as empresas sujeitas à Consolidação 
das leis do trabalho (CLT) ficam obrigas a depositar, até o dia 07 (sete) de cada 
mês, em conta bancária vinculada, importância correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração para o mês anterior a cada empregado, optante ou não, 
excluídas as parcelas não mencionadas nos art. 457 e 458 da CLT. 

Parágrafo único: As contas bancárias vinculadas aludidas neste artigo serão 
abertas em nome do empregado que houver optado pelo regime desta lei, ou em 
nome da empresa, mas em conta individualizada, com relação ao empregado não 
optante (LEI nº 8.036/90).                                               

 

Os depósitos em conta vinculada do FGTS constituirão despesas dedutíveis do lucro 

operacional dos empregados e as importâncias levantadas a seu favor, receita tributável. 

 O desconto na folha de pagamento corresponde a 8% salário pago ou devido ao 

trabalhador sobre o valor bruto da folha, será recolhido na Caixa Econômica Federal, em 

nome dos empregados. No caso de contrato de trabalho firmado nos termos da Lei n.º 

11.180/05 (Contrato de Aprendizagem), o percentual é reduzido para 2%. O FGTS não é 

descontado do salário, é obrigação do empregador. Portanto constitui uma despesa paga 

pela empresa aos empregados. 

 

______________________________  

13Lei Nº 8036, de 11 de maio de 1990 – Dispõe sobre o Fundo de Garantia e dá outras providências. 
Disponível no site www.caixa.gov.br  

 



 Para efeito de incidência do FGTS, os salários permanentes, acrescidos de todos os 

adicionais de caráter remuneratório. Alguns exemplos de adicionais remuneratórios são: 

• Horas extras (ENUNCIADO TST nº63); 

• Adicionais de insalubridade, periculosidade e do trabalho noturno; 

• Adicional por tempo de serviço; 

• Adicional de transferência de local de trabalho; 

• Gratificação de férias; 

• 1/3 das férias; 

• Diárias para viagem, pelo seu valor global, quando ultrapassar a 50% do salário do 

empregado (CLT,art.457); 

• Gratificação natalina quando decorrente de aplicação dos enunciados TST nº 2 e 

nº78; 

• Repouso semanal e feriados civis e religiosos; dentre outros. 

 A guia para pagamento do FGTS é gerada pelo Sistema Empresa de Recolhimento 

do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP que é um aplicativo que permite a 

qualquer empregador gerar a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social, e a GRPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social. Desenvolvido 

pela CAIXA, o SEFIP é destinado às empresas que mantenham empregados, 

independentemente do número, com contrato de trabalho regido pela CLT. 

 O aplicativo SEFIP importa a folha da empresa gerando arquivos NRA.SFP (onde o 

NRA é o número do respectivo arquivo), que contém as informações destinadas ao FGTS e 

à Previdência Social. Este arquivo deve ser transmitido pela Internet, via Conectividade 

Social, aplicativo disponível no site da CAIXA. O recolhimento é efetuado até o dia 07 de 

cada mês. 

  



 O relatório é arquivado na divisão de pessoal a Guia de Pagamento do FGTS e a 

“Relação de Empregados - FGTS”, com as relações analíticas e sintéticas da matriz e filiais, 

com as informações geradas pelo SEFIP na individualização dos empregados (número de 

matrícula, PIS/PASEP, valor do FGTS, a ser depositado para cada conta do empregado) e o 

valor da contribuição social. 

Figura 10:Fluxograma do processo apuração dos Encargos Sociais - FGTS 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 

 

 

 

 



Figura 11: Fluxograma do processo apuração dos Encargos Sociais – FGTS (Continuação) 

 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal -DAPE 

 

Os encargos financeiros da empresa tende a ser um foco das auditorias, pois o 

mecanismo de controles internos utilizados pelas entidades para o gerenciamento dos 

recursos financeiros e patrimoniais, bem como da racionalidade de sua alocação, buscando 

elementos que possam contribuir para uma gestão mais eficiente. Para tanto, foram 

realizadas chesk list como indicativo de prevenir e acompanhar o andamento das atividades 

no setor.  

 

 



3.3.2.5 Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 

 

É um imposto variável de acordo com o valor do salário do colaborador – 

empregado. A metodologia utilizada pela empresa é a aplicação da tabela progressiva 

divulgada pela Secretaria da Receita Federal – SRF sobre o valor bruto do salário. 

Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos 
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008:  

Tabela 10 – IRRF-Progressiva da Secretaria da Receita Federal SRF 

 

Base de cálculo mensal em R$ 

 

Alíquota %  Parcela a deduzir do imposto em R$ 

Até 1.372,81 - - 
De 1.372,82 até 2.743,25 15,0 205,92 
Acima de 2.743,25 27,5 548,82 

Dedução por dependente: R$ 137,99 

Fonte: Secretária da Receita Federal – SRF 

 

De acordo com a Medida Provisória nº 451/2008, entre outras providências, aprovou as 
novas tabelas progressivas mensais a serem utilizadas nos anos-calendário de 2009 e a 
partir de 2010, para fins da apuração do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre os 
rendimentos de pessoas físicas. 
  
 
As novas tabelas são as seguintes: 
 
 

Rendimentos do Trabalho: 7,5%,15%, 22,5% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo 
reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009: 

 

 

 

 



 
 Tabela 11 IRRF- Tabela progressiva mensal a vigorar no ano-calendário de 2009 

  

Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir do Imposto em 
R$ 

Até 1.434,59 - - 

De 1.434,60 até 2.150,00 7,5 107,59 

De 2.150,01 até 2.866,70 15 268,84 

De 2.866,71 até 3.582,00 22,5 483,84 

Acima de 3.582,00 27,5 662,94 

Dedução por dependente: R$ 144,20 

  Fonte: Secretária da Receita Federal – SRF 

 
 

Rendimentos do Trabalho: 7,5%,15%, 22,5% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo 
reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009: 

 

                        Tabela 12 - IRRF Tabela progressiva mensal a vigorar no ano-calendário de 2010 

 
 Base de Cálculo em R$ 

 
Alíquota %  Parcela a Deduzir do Imposto em R$ 

Até 1.499,15 - - 

De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43 

De 2.246,76 até 2.995,70 15 280,94 

De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62 

Acima de 3.743,19 27,5 692,78 

Dedução por dependente: R$ 150,69 

Fonte: Secretária da Receita Federal – SRF 

 

A apuração e o recolhimento do referido imposto de renda incidente sobre as verbas 

rescisórias e pagamento de férias manuais é realizada mensalmente e no mês de dezembro 

semanalmente. 

 

 



O procedimento do referido tributo é extraído do SIPES um relatório denominado 

“Resumo Geral da Folha de Pagamento”, com os valores do imposto incidente sobre as 

verbas rescisórias (Férias, 13º Salário e dias trabalhados) e informações de férias manuais 

realizadas em outras regionais / Filiais e repassados para uma planilha eletrônica com todos 

os códigos especificando cada rubrica com incidência do imposto retido na fonte e 

respectivos valores a arrecadar junto à tesouraria da empresa por meio das guias de 

recolhimento DARF. O comprovante é enviado a DAPE para conferência. 

Foi publicada no DOU de 17.11.2008 a Medida Provisória nº 447 de 2008, 

prorrogando os prazos para recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, 

do IPI, do IRRF, e do INSS. Tais prazos produzem efeitos em relação aos fatos geradores 

ocorridos a partir de 1º de novembro de 2008, ou seja, para os vencimentos do mês 

dezembro 2008. 

Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, o prazo para 

recolhimento foi prorrogado para até o dia 20 do mês subseqüente ao mês de ocorrência dos 

fatos geradores. Permanecem sem alteração os prazos para IRRF relativo:  

a) a rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior; 

 b) a pagamentos a beneficiários não identificados;  

c) a juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a 

residentes ou domiciliados no exterior; 

d) a títulos de capitalização;  

e) a prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 

concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios;  

f) a multas ou qualquer vantagem decorrente de rescisão de contrato, de que trata o 

art. 70 da Lei nº 9.430 de 1996;  

g) a rendimentos e ganhos de capital distribuído pelos fundos de investimento 

imobiliário. 



 

Figura 12:IRRF - Fluxograma do processo apuração dos Encargos Sociais – IRRF 

 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 13: Fluxograma do processo apuração dos Encargos Sociais – IRRF (Continuação) 

 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

Identificar a Avaliação de Risco e o Controle Interno utilizado no fluxograma supra 

citado, para aprimorar a avaliação de resultados dos controles adotados na gestão e 

desempenho dessa área, Haja vista uma sistemática de procedimentos adotados na cobrança 

de impostos de renda retido na fonte dos empregados utilizando como base o cadastro de 

pessoas físicas e do Sistema de Pessoal –SIPES utilizado pela empresa Aperfeiçoando o 

processo de recolhimento na Folha de pagamento nessa modalidade com mais segurança e 

eficaz. 

 



 

3.3.2.6  Serviço Social da Indústria – SESI 

 

O Serviço Social da Indústria é uma entidade de direito privado, nos termos da lei 

civil, estruturada em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores 

industriais e de atividades assemelhadas em todo o país. Portanto é descontado da folha e 

pagamento mensal da empresa o valor correspondente à alíquota de 1,5% sobre o valor 

bruto da folha de pagamento. Esse valor é repassado ao SESI através de uma guia gerado 

pela instituição. 

Figura 14: Fluxograma de Apuração dos Encargos Sociais – SESI 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 



 

Figura 15: Fluxograma de Apuração dos Encargos Sociais – SESI (Continuação) 

 

 

Fonte: Divisão de registro e Controle de Pessoal -DAPE 

 

Atualmente, o recebimento do SESI é realizado em duas modalidades: Direta e 

Indireta. A Direta recai um contrato de prestação de Serviços com retenção de alíquota para 

a entidade usufruir em treinamentos e procedimentos em prol dos empregados. Já a Indireta 

é realizada o recolhimento diretamente no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social - SEFIP , onde o recolhimento é direcionado a Secretaria 

da receita Federal e Previdência Social e os mesmos repassam a alíquota para o SESI. 

 

 

 

 



3.3.2.7  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 

 

O SENAI é hoje um dos mais importantes pólos nacionais de geração e difusão de 

conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Surgiu conforme o Decreto - lei nº 

4048|42 para atender a uma necessidade premente: a formação de mão-de-obra para a 

incipiente indústria de base. O recolhimento é realizado através de um programa próprio do 

SENAI instalado nas dependências da Chesf para que seja gerada uma guia de 

recolhimento. Para as empresas com mais de 500 empregados existe um convênio com o 

SENAI para que a empresa recolha ao SENAI 95% do montante devido e os outros 5 % 

serão retidos para a aplicação de cursos e treinamentos de pessoal. O recolhimento do 

SENAI é realizado no dia 10 de cada mês. 

O recolhimento da contribuição pode ser feito de duas formas: via Receita Federal 

(denominado como a Arrecadação Indireta) ou por meio da Guia da Previdência Social 

(GPS) junto com as demais contribuições sociais, diretamente ao SENAI para as empresas 

que optaram por firmar o Termo de Cooperação Técnica e Financeira (denominada de 

Arrecadação Direta) – Convênio com a empresa. O Vencimento continua o mesmo da GPS, 

ou seja, até o dia 10 de cada mês. 

É bastante relevante o preenchimento correto da Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantia e Informações da Previdência Social – GFIP – da empresa, pois assegura a 

destinação das importâncias recolhidas às entidades, esta deve ser entregue/encaminhada 

até o dia 7 do mês seguinte. 

O enquadramento da empresa CHESF é realizado obedecendo aos critérios 

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, segundo a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Este instrumento é padronizado pelos 

códigos de atividade econômica e deve ser informado na Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica 

(FCPJ) que alimentará o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

 



Figura 16: Fluxograma de Apuração dos Encargos Sociais – SENAI 

 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

A Guia de Recolhimento é extraída de um sistema próprio do SENAI, onde é gerada 

o boleto e encaminhado ao Financeiro para pagamento e quitação da guia. 

 

 

 



Figura 17: Fluxograma de Apuração dos Encargos Sociais – SENAI (Continuação) 

 

 

Fonte:Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.8 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresa – SEBRAE 

 

O SEBRAE trabalha para o desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno 

porte. Para isso, a entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso a serviços 

financeiros, estimula a cooperação entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios 

e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e 

renda.  

Da Folha de Pagamento gerada pela empresa é arrecadada uma alíquota de 0,6% do 

valor bruto e o seu recolhimento é realizado diretamente na GFIP – Guia da Previdência 

Social SEFIP no campo de arrecadação de terceiros que por sua vez, gerada pelo SEFIP, 

aplicativo fornecido pela Caixa Econômica Federal para transmissão dos dados aos devidos 

órgãos de arrecadação. 

O recolhimento dos impostos e encargos se faz através das guias, tais como Darf 

(Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para impostos e contribuições federais e 

através da GPS (Guia da Previdência Social Previdência Social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.9 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

 

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é uma autarquia 

federal com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de 

imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. Está implantado em todo o 

território nacional por meio de 30 Superintendências Regionais. Incidindo o tributo em 

análise sobre a “folha de salários” ou folha de pagamento, força do disposto no Decreto-Lei 

nº 2.613/55 e suas alterações posteriores, que se limitou a alterar a alíquota e a destinação 

do produto da sua arrecadação, ele tornou-se visceralmente incompatível com o Sistema 

Tributário Constitucional desenhado pela Carta Magna de 1988, pois não está albergado 

nas hipóteses do artigo 195, inciso I, II e III, e menos ainda nas exceções previstas no artigo 

240.  

A exação em favor do INCRA teria a natureza jurídica de contribuição à seguridade 

social, situação do real-social que a Constituição Federal de 1988 somente previu como 

base para a cobrança de contribuições para financiar a Seguridade Social, instituto que 

engloba: a saúde (arts. 196 a 200), a previdência social (arts. 201 e 202), e a assistência 

social (arts. 203 e 204), sem qualquer ligação com a reforma agrária que teve a sua 

disciplina no art. 184.14 Assim, a alíquota de 0,2% da Folha de Pagamento – Valor Bruto é 

recolhido diretamente na GFIP da Previdência Social, que por sua vez, gerada pelo SEFIP, 

aplicativo fornecido pela Caixa Econômica Federal para transmissão dos dados aos devidos 

órgãos de arrecadação. 

 

 

 

______________ 

14http://www.pontojuridico.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18&mode=thread&order=0&th

old=0 



3.3.2.10 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia do 

Ministério da Educação que tem como missão prover recursos e executar ações para o 

desenvolvimento da Educação, visando garantir educação de qualidade a todos os 

brasileiros. 15  O percentual gerado pela folha de pagamento é de 2,5% incidente sobre o 

valor total das remunerações pagas ou creditadas pela empresa a qualquer título é 

arrecadado diretamente GFIP da Previdência Social, sistema SEFIP da Caixa Econômica 

Federal. È uma contribuição social que serve como fonte adicional de recursos do Ensino 

Fundamental Público. 

Com relação aos fatos geradores que ocorrerem a partir 1º de janeiro de 2006, a 

contribuição social do salário-educação, devida por todas as pessoas jurídicas a ela sujeitas, 

será recolhida à Receita Federal. Não mais haverá recolhimento direto ao FNDE. Nos 

termos da Instrução Normativa da RFB nº  566 e 567, de 31 de agosto de 2005. 

 

3.3.2.11 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

 

A Rais é um instrumento de coleta de dados instituída pelo Decreto Nº 76.900, de 

23/12/75, as informações coletadas pela RAIS constituem expressivos insumos para 

atendimento das necessidades da legislação da nacionalização do trabalho, de controle dos 

registros do FGTS, dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios 

Previdenciários, de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial, de identificação do 

trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. Esse registro administrativo de 

periodicidade anual geralmente é realizado no período de janeiro a março com informação 

na data base do ano anterior com transmissão uma vez por ano via aplicativo fornecido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

_______________ 

15  www.fnde.gov.br 



3.3.2.12 As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF 

 

 

A DIRF deve ser apresentada por meio da Internet, mediante opção do próprio 

programa que gerou a declaração, devendo para tanto, o programa Receitanet estar 

instalado na empresa e sua transmissão, é obrigatória a assinatura digital da declaração 

mediante utilização de certificado digital válido, para a pessoa jurídica obrigada à 

apresentação mensal da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), nos 

termos do art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 583, de 20 de dezembro de 2005. 

  A empresa deve apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 

(Dirf) com referência as pessoas jurídicas e físicas, que tenham pagado ou creditado 

rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um 

único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de 

terceiros. 

 O procedimento adotado na empresa – estudo de caso é realizado em seis passos a 

seguir: 

1) Atualização da legislação especifica 

2) Realização de um cronograma para os procedimentos com data especificada para o 

atingimento da entrega da DIRF junto a SRF Receita Federal 

3)Seleciona por meio de amostragem algumas matrículas de empregado, ex-empregado e 

pensionistas para conferência dos Proventos /Descontos (Verbas com incidência para 

IRRF) 

4)Gera os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte 

aos empregados, ex-empregados e pensionistas. 

5)Em seguida o arquivo de pessoal segue para a transmissão da DIRF via receitanet. 

6)Efetuar as entrega dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de 

renda na fonte aos empregados, ex-empregados e pensionistas para cumprimento do prazo 

estabelecido. 



 

 

 

3.3.2.13 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED 

 

O CAGED foi criado pelo Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que 

instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Este Cadastro Geral serve como base para a 

elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao 

mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais. È 

informada ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE via Internet quando a empresa 

tenha efetuado admissão, demissão ou transferido empregado, enfim, qualquer alteração no 

seu quadro de empregados deve ser informado via Internet com prazo de entrega é até o dia 

7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações. 

 

3.3.2.14 Vale Refeição / Alimentação 

 

A concessão de Vales Refeição e/ou Alimentação aos empregados é feita de acordo 

com o Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT, instituído pela Lei 6.321 de 14 de 

abril de 1976 e em conformidade com o dispositivo acordados coletivamente através do 

sindicato. O apontamento de horas e freqüência dos empregados é atualizado gerando a 

quantidade exata de tíquetes a ser distribuída por empregado, tais como: desligamentos, 

faltas não abonadas, afastamentos (Licença Médica superior a 02 anos). 

A participação do empregado no custo do vale está de acordo com a Tabela de 

Participação dos Empregados, obedecendo as seguintes Faixas Salariais: 

 



 

a) Faixa 1 – 1 Piso Salarial 

b) Faixa 2 – Acima de 1 e até 2 pisos salariais 

c)Faixa 3 – Acima de 2 pisos salariais 

 

Tabela  13TABELA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS 

FAIXA VALOR UNITÁRIO (R$) 

1 0,1562 

2 0,3276 

3 0,3590 

Fonte: Divisão de Serviços Auxiliares -DASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 18:Fluxograma de Apuração dos Vales Refeições 

 

Fonte: Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

O Fluxograma tem por base a freqüência dos empregados da empresa, analisando a 

situação de acordo com a ocorrência da freqüência são calculados os tíquetes de acordo 

com a escolha dos empregados escolha esta dividida em duas maneiras Tíquetes Refeição e 

Alimentação, escolhida espontaneamente pelo Sistema de pessoal SIPES. Portanto é 

mapeado o pedido para o fornecedor e encaminhado a empresa para pagamento da fatura do 

fornecedor. 

 

 

 



 

 

Figura 19: Fluxograma de Apuração dos Vales Refeições(Continuação) 

 

 

Fonte: DAPE 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.15 Plano de Assistência Patronal - PAP 

 

O benefício da Medicina Assistencial é concedido pela empresa aos seus 

empregados e dependentes legais para fins de direito de utilização do benefício através do 

PAP (Plano de Assistência Patronal) é administrado por outra entidade, a Fundação Chesf 

de Assistência e Seguridade Social – FACHESF.  

Os descontos e/ou reembolsos destinados aos empregados CHESF são registrados 

pela FACHESF através de acesso ao módulo do sistema SIPES chamado SIPES-SAÚDE. 

O sistema SIPES calcula a porcentagem do valor total a ser reembolsado ou descontado do 

empregado de acordo com a Tabela de Participação nas despesas do PAP.  

Os descontos e/ou reembolsos são registrados na folha de pagamento e informados 

no contracheque do empregado. Os reembolsos são ressarcimentos aos empregados de 

despesas contraídas por ele e/ou seus dependentes, quando realizadas junto a profissionais e 

entidades ao credenciadas e aquisição de medicamentos, a concessão de reembolso será 

efetuada de acordo com o percentual de participação do empregado no PAP. O desconto é o 

percentual e a participação do empregado sobre o valor aplicável a consultas, internamentos 

e demais serviços cobertos pelo PAP. 

Mensalmente a FACHESF envia através de e-mail para a equipe da folha de 

pagamento os arquivos pertinentes aos descontos e/ou reembolsos utilizados pelos 

empregados CHESF e/ou dependentes legais para que sejam acrescidos no contracheque e 

operacionalização dos procedimentos efetuados em sua totalidade. 

Os descontos relativos à participação do empregado são feitos mensalmente quando 

do processamento da folha de pagamento, conforme os limites gastos com o PAP, de 

acordo com a margem consignável estabelecida com base no percentual de 5 a 18% da 

remuneração mensal do empregado, limitado a 36 meses e subseqüente regularização do 

registro dos valores correspondentes a adiantamentos a receber de empregados com base  



nos arquivos recebidos até 5º dia útil de cada mês, encaminhados pela FACHESF e 

executados no Sistema SIPES pela DAPE de acordo com a geração dos arquivos 

processados. 

 

Tabela 14:TABELA DE PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DO PAP 

 

FAIXAS SALARIAIS 

(SALÁRIO 

PERMANENTE + ADL) 

PERCENTUAL 

EMPREGADO  

PERCENTUAL 

CHESF 

Até R$ 0,00 a 3.296,00 10% 90% 

De R$ 3.296,01 a 6.692,00 25% 75% 

De R$ 6.692,01 a 9.826,00 35% 65% 

Acima de 9.826,01  40% 60% 

Fonte:Divisão de registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

Os percentuais de participação são aplicados de forma escalonada de acordo com as 

faixas da tabela acima, atualmente vigentes. 

Contudo, no processo de gestão contábil a contabilização dos encargos da folha de 

pagamento (IRRF, FGTS e INSS) é registrada no processamento mensal da folha de 

pagamento, conforme detalhado anteriormente.  

Para os valores de encargos e benefícios em que há a participação do empregado, 

tais como: Vale Alimentação, Vale Refeição o valor relativo a recuperação das despesas 

também é registrado no sistema de contabilidade – SCON, quando do processamento 

mensal da folha de pagamento, de acordo com os respectivos códigos de proventos e 

descontos. 

 



 

Figura 20:Fluxograma de Apuração da Participação de Assistência Patronal 

 

Fonte:Divisão de Registro e Controle de Pessoal - DAPE 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo aborda a apresentação da análise dos dados obtidos com a pesquisa 

de campo realizada por intermédio da aplicação de questionário aplicado a uma parcela de 

empregados da empresa. A realização da análise foi segmentada em diversos aspectos da 

dimensão contábil nos processos de controle interno e avaliação de risco no sistema da 

folha de pagamento. Entretanto, na prática, percebeu-se que esses aspectos não são 

estanques, ou seja, eles se inter-relacionam, às vezes ocorrendo à situação em que um 

aspecto é fator determinante de outro. 

Serão discutidos separadamente os principais tópicos da pesquisa segundo 

INTOSAI (2007): Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimento de Controle 

Interno, Informação e Comunicação, Monitoramento dos Sistemas Contábil e de Controle 

Interno. 

 

4.1 AMBIENTE DE CONTROLE 

 

Inicialmente buscou-se conhecer a estrutura e principais funções atribuições do 

ambiente de controle utilizado pela empresa e oferecer segurança razoável de que os 

objetivos gerais da entidade estão sendo alcançados. Portanto a existência de objetivos 

claros é um pré-requisito para eficácia do processo de controle interno. Verificou-se a 

capacidade de a contabilidade captar e refletir a complexidade das relações inclusas no 

processo de controle interno no sistema da folha de pagamento. Como o ambiente de 

controle estabelece o perfil de uma organização com uma influência na consciência das 

pessoas acerca do controle. 

 



A organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

define Ambiente de Controle como: 

È a base de todo sistema de controle interno.Ele fornece o conjunto de regras e a 
estrutura, além de criar um clima que influi na qualidade do controle interno em 
seu conjunto. O ambiente de controle exerce uma influência geral na forma pela 
qual se estabelecem as estratégias e os objetivos, e na maneira pelo qual os 
procedimentos de controle são estruturados. (INTOSAI,p.28,2007.) 

Para que exista uma relação direta com os objetivos gerais, os quais a empresa visa 

alcançar esta relação está configurada em uma matriz tridimensional que possui a forma de 

cubo. 

Os quatro objetivos gerais são: 

 accountability (e informação)  

– cumprimento (das leis e regulamentos) 

-operações (ordenadas, éticas, econômicas, eficientes e eficazes) e;  

-salvaguarda de recursos – estão representados pelas colunas verticais, os cincos 

componentes estão representados pelas linhas horizontais e a organização ou entidade / 

empresa e seus departamentos estão representados pela terceira dimensão da matriz. 

Portanto, buscaram-se saber da empresa pesquisada quais os controles existentes 

para identificar o perfil de risco, o ambiente operacional, o tamanho, a complexidade, as 

atividades e o grau de regulamentação exercida na divisão de pessoal. 

 

 

 

 



Principais Funções Desempenhadas pela DAPE 

dados  

CATEGORIA *Integridade 
Pessoal *Competência *Perfil dos 

Superiores 

*Estrutura 
Organizacio

nal 

*Políticas e 
Práticas de 
Recursos 
Humanos 

5  0├ 2  Péssimo           

6  2├ 4 Razoável           

7  4├ 6 Satisfatório           

5  6├ 8 Bom           

8  8├ 10  Ótimo           

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 21: Gráfico 1 – Principais Funções Desempenhadas pela DAPE – Ambiente de Controle 

                      Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 



Diante da análise do gráfico supracitado, a empresa pesquisa entende que a principal 

função da DAPE no Ambiente de Controle é a das Políticas e Práticas de Recursos 

Humanos, ou seja, gera a inclusão da contratação, orientação, capacitação (formal e em 

serviço), assim como educação, assessoramento e avaliação, consultoria, promoção, 

remuneração e ações corretivas. Portanto os métodos através dos quais as pessoas são 

contratadas, capacitadas, avaliadas, remuneradas e promovidas são aspecto importante no 

ambiente de controle. 

Juntamente com a função de Políticas e práticas de recursos humanos, observa-se 

que a empresa busca sugestões de melhoria, seja na execução do plano estratégico, 

operacional ou do funcionamento do sistema de controle.  

O resultado da pesquisa demonstrou que a empresa pesquisada deve assegurar que 

os seus empregados tenham a integridade, a formação e a experiência necessária para a 

realização das tarefas rotineiras e que promova sempre a capacitação formal, em serviço e 

sobre a ética. Salientar que os dirigentes e empregados que possuam uma boa compreensão 

do controle interno e que estejam dispostos a assumir responsabilidades são vitais para um 

controle efetivo. 

Em segundo lugar, O perfil dos superiores (ou seja, a filosofia da direção e seu 

estilo gerencial) pode refletir uma atitude de apoio permanente ao controle interno, a 

independência, a competência e a liderança e um código de conduta de iniciativa da 

gerência, orientação e avaliação de desempenho, que apóiem os objetivos do controle 

interno e as operações éticas. 

Se a gerência acredita que o controle interno é importante, os demais membros da 

empresa sentirão a necessidade dos controles estabelecidos. Portanto as integridades da 

gerência e de seu pessoal influenciadas pela orientação e avaliação de desempenho são 

muito importantes. 

 

 

 



 

Em terceiro lugar, a competência, onde envolve o nível de conhecimento e 

habilidades necessárias para ajudar a assegurar uma atuação ordenada, ética, econômica, 

eficaz e eficiente, assim como conscientização por parte dos subordinados de compreender 

a importância do desenvolvimento, implantação e manutenção de um bom controle interno, 

cumprindo suas atribuições para poder alcançar os objetivos gerais do controle interno e da 

empresa. 

O quarto lugar, integridade pessoal e profissional, a empresa deve manter e 

demonstrar integridade e valores éticos tornando visível ao público em sua missão e valores 

centrais.  E na estrutura organizacional da empresa onde fornece a definição de autoridade e 

responsabilidade, a delegação de autoridade e obrigação de prestar contas (accountability) e 

formas apropriadas de prestação de contas que são definição chaves em relação à 

autoridade e à responsabilidade. A delegação de autoridade e a accountability se relacionam 

com a maneira de delegar dentro da empresa. Não há delegação sem haver a formalização 

da informação, por isso há outras formas apropriadas de prestação de contas. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

 Dentro de um processo de identificação e análise dos riscos relevantes para que a 

empresa possa alcançar seus objetivos e chegar a uma resposta apropriada em sua 

avaliação, procurou-se mensurar as principais atividades descritas com base nos normativos 

desenvolvidos na empresa. 

 

 

 

 



Figura 22: Gráfico 2– Principais Funções Desempenhadas pela DAPE – Avaliação de Risco 

dados  

CATEGORIA Desenvolvimento  *Mensuração do 
risco 

*Avaliação 
de tolerância 

da 
organização 

do risco 

*Desenvolvimento 
de resposta     

6  0├ 2  Péssimo             

6  2├ 4 Razoável             

6  4├ 6 Satisfatório             

8  6├ 8 Bom             

   8├ 10  Ótimo             

          

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Conforme evidenciado no gráfico 2, todos os respondentes informaram que o 

Desenvolvimento de resposta tem como perfil de risco para a empresa. 

 

 

 

 



 As respostas ao risco podem ser transferidas, tolerado ou eliminado.16. 

De qualquer maneira, na maioria dos casos, o risco deverá ser tratado e a empresa 

necessitará implementar e manter um efetivo sistema de controle interno, de modo a manter 

o risco em um nível aceitável. 

Para o tratamento dos dados não é necessário obviar o risco, mas mantê-lo sob o 

controle. Seus procedimentos de tratamento de risco são denominados procedimentos de 

controle interno. A mensuração deste risco deverá ocupar um papel relevante na seleção 

dos procedimentos de controle interno apropriados na implementação na empresa. Como 

não é possível eliminar todos os riscos e que o controle interno desenvolvido para o sistema 

da folha de pagamento pode apenas oferecer segurança razoável de que os objetivos da 

empresa sejam alcançados. 

Os demais itens ficaram no mesmo nível de processo de identificação e análise dos 

dados relevantes na empresa.  

___________________ 

16 Para alguns riscos, a melhor resposta pode ser transferi-los Isso pode ser feito por seguro convencional, 
através do pagamento a um terceiro para que assuma o risco de forma diferente ou, ainda, pode fazer-se 
através de cláusulas contratuais. 

A habilidade para fazer algo para evitar riscos pode ser limitada ou o custo de tomar qualquer medida 
pode ser desproporcional em relação ao benefício potencial. Nesses casos a resposta pode ser tolerar os riscos. 

Alguns riscos somente serão tratados ou reduzidos a níveis aceitáveis, eliminando-se a atividade. No setor 
público, a opção de eliminar atividades pode ser severamente limitada quando comparada ao setor privado. 
Certas atividades são realizadas pelo setor governamental porque os riscos associados são tão grandes, que 
não existe outra maneira para que o resultado, necessário para o interesse público, seja alcançado. 

 

 

 



Contudo na identificação de risco o enfoque estratégico dependerá da identificação 

dos riscos, pois será objeto - chave na empresa. Onde deverá ser considerados e avaliados, 

resultando em uma pequena quantidade de riscos – chaves. Diante deste contexto podemos 

identificar as áreas mais relevantes para uma mensuração e atribuir responsabilidades para a 

gestão desses riscos. A avaliação desses riscos deve considerar todos os riscos que possam 

ocorrer na empresa (incluindo o risco de fraude e corrupção).  

Na mensuração do risco a empresa mede pela probabilidade de que venha a ocorrer 

utilizando apenas diagnóstico numérico.  

Na tolerância de risco é quando a empresa está preparada para assumir, antes de 

deliberar sobre a necessidade de implementar uma ação. Essa tolerância varia de acordo 

com a percepção da relevância do risco. Esta identificação é subjetiva, mas relevante na 

etapa da formulação da estratégia global de risco. 

Portanto, pode-se concluir que, apesar da importância dos processos relatados no 

gráfico supracitado, mostra os procedimentos de identificação do risco, a mensuração do 

risco e a avaliação da tolerância da empresa ao risco ineficaz o uso sistemático do item 

desenvolvimento das respostas, tendo em vista que, ao planejar um sistema de controle 

interno, é relevante observar os procedimentos de controle estabelecidos sejam 

proporcionais ao risco, independentemente do resultado extremo indesejável, normalmente 

é suficiente planejar um controle que ofereça uma segurança de poder limitar os prejuízos à 

tolerância de risco da empresa. O fundamental para a avaliação de riscos é a existência de 

um processo permanente para a identificação das mudanças ocorrentes e adotar as medidas  

 



 

necessárias e preventivas. Portanto os mapas de riscos e os respectivos controles devem ser  

revisados regularmente e reconsiderados para assegurar um perfil de risco continua a ser 

válido e que esse controle continue sendo efetivos à medida que os riscos se modifiquem ao 

longo do tempo. 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE CONTROLE 

 

Uma das principais características do Procedimento de Controle são as políticas e 

ações estabelecidas para a diminuição dos riscos e, contudo alcançar os objetivos da 

empresa. Para que sejam efetivos estes controles internos deve ser apropriado, com um 

funcionamento em longo prazo, e ter seus custos adequados, sendo abrangentes, razoáveis e 

diretamente relacionados aos objetivos de controle da empresa. 

Buscou-se saber da empresa pesquisada se existe em todos os níveis e em todas as 

funções exercida dentro da DAPE uma gama de procedimentos de controle de detecção e 

prevenção diversas como, por exemplo, analisando no gráfico a situação da pesquisa: 

 

 

 

 



Figura 23: Gráfico 3– Principais Funções Desempenhadas pela DAPE – Procedimento de Controle 

dados  

CATEGORIA 
Procedimento 
de autorização 

e aprovação 

Segregação 
de funções 

Controle 
de 

acesso 
Verificações Conciliações Avaliação de 

desempenho 

Avaliação 
das 

operações  
Supervisão 

8  0├ 2  Péssimo                 

7  2├ 4 Razoável                 

7  4├ 6 Satisfatório                 

6  6├ 8 Bom                 

5  8├ 10  Ótimo                 

8   

6   

5   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como demonstrado no gráfico 3, os funcionários da empresa pesquisada 

informaram que utilizam as atividades acima relacionadas, conforme a escala de notas 

atribuídas na pesquisa. Na análise ficam com a nota 8, o item de procedimento de 

autorização e aprovação, onde são realizadas somente por pessoas que detenham essa 

autoridade e os documentos  são arquivados e informados a gerência  e o funcionário 

executantes de atividades inerentes a função. Juntamente com esta nota o item de Avaliação 

de Desempenho operacional é realizado pela empresa pesquisa periodicamente, mediante 



avaliação da eficácia e eficiência. Portanto se os indicadores deste desempenho afirmam 

que os resultados obtidos não alcançam os objetivos ou os padrões estabelecidos, os 

processos são revisados para atender as necessárias melhorias. 

Em segundo lugar, os itens de segregação de funções e controles de acesso a 

recursos e registros, onde a empresa busca reduzir os riscos de erro, desperdício ou 

procedimentos incorretos e os riscos de não detectar tais problemas. Na realização dos 

controles de acesso  empresa limita a indivíduo autorizados que sejam responsáveis pela 

guarda e utilização. Esta restrição ao acesso reduz o risco da utilização não autorizada ou de 

prejuízo, e ajuda a alcançar as diretrizes gerenciais. 

Em terceiro lugar, os itens verificações e Avaliações das operações ficam com a nota 

6. As transações e os eventos significativos devem ser verificados antes e depois de 

ocorrerem, por exemplo: quando são cadastradas férias manuais no sistema utilizado pela 

empresa, a verificação do documento é realizada apenas no momento da implantação do 

sistema e arquivado sem retorno de análise. Nas avaliações das operações, processos e 

atividades a análise não é realizada periodicamente e, portanto não assegura o cumprimento 

dos regulamentos, políticas, procedimento em vigor ou outro requisito. 

Em quarto, os itens Conciliação e Supervisão. Os registros são conciliados apenas 

no recebimento da documentação a serem executados no sistema da folha de pagamento. E  

 

 

 



 supervisão exercida assegura apenas o andamento das funções em exercício. Havendo a 

aprovação do trabalho em seus momentos críticos. 

 

4.3 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Nessa dimensão observaram-se os resultados obtidos, ao avaliar os instrumentos de 

comunicação que a entidade utiliza para divulgar a informação confiável e relevante sobre 

as transações e eventos utilizados no sistema da folha de pagamento. 

A informação relevante deve ser identificada, armazenada e comunicada de uma 

forma e em determinado prazo, que permitirá que os funcionários realizem o controle 

interno e suas outras responsabilidades inerentes ao cargo exercido. Portanto, o sistema de 

controle interno e todas as transações e eventos significativos devem ser completamente 

documentados. 

Diante deste contexto o gráfico 4, mostra os instrumentos tradicionais de 

informação e comunicação dos resultados econômicos e financeiros gerado no sistema da 

folha de pagamento. 

 

 

 

 



 

Figura 24: Gráfico 4– Principais Funções Desempenhadas pela DAPE – Informação e Comunicação 

dados  

CATEGORIA Sistemas de 
Informação 

Tomada de 
decisões 

Registros de 
eventos 

Informação 
do 

desempenho 

  
8  0├ 2  Péssimo           

7  2├ 4 Razoável           
6  4├ 6 Satisfatório           
6  6├ 8 Bom           

   8├ 10  Ótimo           

   

 

        

          

          

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na pesquisa atribuída aos empregados quanto à produção de relatórios que contêm 

informação operacional, financeira, não-financeira e informação relacionada com a 

conformidade, e possam tornar possíveis as operações realizadas e controladas, necessárias 

para a tomada de decisão por parte da gerência. A DAPE recebeu um desempenho 8 em 

suas atribuições. 

 



 

Em segundo lugar, a Habilidade de tomar decisões, o que implica que a DAPE deve 

apropria suas decisões pela a qualidade da informação gerada de forma tempestiva, 

atualizada, precisa e acessível a todos os níveis de usuários. Implicando que ela seja 

apropriada, oportuna, atualizada, precisa e acessível aos interessados. Portanto a 

informação é necessária em toda a administração da empresa, para que se obtenha um 

controle interno eficaz e automaticamente alcançar os objetivos propostos. 

E em terceiro, as transações dos eventos são registradas em parte, devido à nota 

atribuída, no caso da informação seja relevante e valiosa o registro dá-se imediatamente 

quando da sua ocorrência, pecando em outras informações no que diz a organização, 

classificação e formatação da informação a partir da qual são elaborados relatórios, planos 

de trabalho e resumo das demonstrações financeiras gerada pelo sistema de folha de 

pagamento. Os sistemas lidam não apenas com dados qualitativos e quantitativos gerados 

internamente, mas também, com as informações sobre os eventos, atividades e condições 

externas necessárias para a tomada de decisões e para a emissão de relatório.  

Na classificação da pesquisa encontra-se no mesmo item, a informação e 

comunicação sobre o desempenho, o desenvolvimento, os riscos e o funcionamento de um 

controle interno aos empregados. A gestão fornece feedback e orientações adequadas, 

quando necessárias. 

 

 

 



A comunicação deve aumentar a consciência sobre a relevância do controle interno 

eficaz, comunicar a tolerância e a margem de risco da entidade e fazer com que os 

funcionários estejam conscientes da responsabilidade da execução de suas tarefas rotineiras 

e apoiar os componentes do controle interno. 

  

4.5 MONITORAMENTO 

 

Numa implantação ou gestão dos sistemas de controle interno é prescindível um 

monitoramento para avaliar a qualidade de sua atuação ao longo prazo. O monitoramento é 

obtido através de atividades rotineiras, avaliações específicas ou a combinações de ambas 

assim analisarão no gráfico a situação exercida na divisão de pessoal. 

Indagaram-se, em seguida, quais os meios de monitoramento que a DAPE utiliza 

para avaliar as atividades rotineiras e específicas. 

 

 

 

 

 

 



Figura 25: Gráfico 5– Principais Funções Desempenhadas pela DAPE – Monitoramento 

dados  

CATEGORIA Monitoramento 
Contínuo 

Avaliação 
especifícas 
no Controle 
da Folha de 
pagamento 

Monitoramento 
contínuo na 

Folha de 
Pagamento 

Avaliação 
especifícas 
no Sistema 

de Encargos 
Sociais e 

Trabalhistas   

7  0├ 2  Péssimo           
7  2├ 4 Razoável           
6  4├ 6 Satisfatório           
6  6├ 8 Bom           

   8├ 10  Ótimo           

  

 
         

          

          

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No gráfico 5, verifica-se que, a empresa corrija as deficiência identificadas no item 

monitoramento, aprimorando o escopo e a freqüência das avaliações específicas devem 

depender, em primeiro lugar, da avaliação do risco e da eficácia dos procedimentos de 

monitoramento contínuo.  Ao definir esse procedimento, a empresa deve considerar a 

natureza e o grau das mudanças, partindo dos fatos internos e externos e de seus respectivos 

riscos para assegurar a correção às deficiências encontradas. 

 



Outro aspecto a ser observado é a identificação dos pontos relevante para um 

monitoramento permanente, as respostas obtidas evidenciam a preocupação dos gestores 

com a melhoria dos controles internos.  

Verifica-se que o monitoramento exercido pela DAPE surge como resultado dos 

trabalhos desenvolvidos pela auditoria interna da empresa. 

Identificadas as funções, questionaram-se quais seriam as principais atribuições do 

Controle Interno no sistema da Folha de Pagamento, com base naquelas obtidas através da 

revisão bibliográfica sobre o tema: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, 

Procedimento de Controle Interno, Informação e Comunicação, Monitoramento dos 

Sistemas Contábil e de Controle Interno. 

Após essas observações, relata-se a análise dos aspectos na dimensão contábil, 

representados de forma sistematizada em quadros, os quais traçam um paralelo entre a 

realidade encontrada e a realidade esperada. Na realidade encontrada diz a respeito ao 

quadro atual de cada aspecto e por outro lado, no quadro da realidade esperada, encontram-

se a realidade desejada e/ ou elementos e pistas para alcançar a situação ideal. Portanto, as 

análises são produto das constatações dos grupos enriquecidos pelos resgates dos conceitos 

teóricos e a bibliografia sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 Quadro de Análise - Resumo 

GRUPO REALIDADE ENCONTRADA 

 (O QUE É) 

REALIDADE ESPERADA  

(O QUE DEVERIA SER) 

Ambiente de Controle � Baseia-se em 
instrumentos 
tradicionais  

� Formação do 
conhecimento do 
empregado 
trabalhada para o 
atendimento de 
novos funcionários 

� Criação de uma unidade 
de controle interno como 
parte do sistema de 
controle interno. 

� Proporcionar 
capacitação sobre as 
ações de controle 
interno. 

Avaliação de Risco � Dificuldade mensurar 
a estimativa do risco. 

� Dificuldade de 
avaliar a tolerância 
de risco. 

� Criação de ferramentas 
apropriadas para a 
identificação do risco. 

� Informar a 
administração sobre as 
áreas de risco adotando 
uma ação e seu grau de 
prioridade. 

� Criação de um 
planejamento de 
controle interno, onde os 
mapas de risco e os 
respectivos perfis de 
controle sejam 
revisados. 

Procedimento de Controle � Dificuldade mensurar 
participação do 
trabalho; 

� Consciência da 
necessidade de 
apropriação da 
contabilidade; 

� Criação de técnicas 
contábeis como 
condição à 
viabilização 
econômica; 

� Utilização das técnicas 
contábeis em todos os 
processos de gestão. 

� Criação de instrumentos 
contábeis que controles 
permanentes sobre a 
gestão. 

� Superação da visão 
tradicional da 
contabilidade para o 
fisco e controle 
burocrático. 



Informação e comunicação � Consciência da 
necessidade de 
apropriação da 
informação. 

� Trabalhadores têm 
medo e posição 
defensiva em relação 
à contabilidade. 

� Criação de instrumentos 
de informação 
permanente e contábil 
que possa gerar 
informações atualizadas 
e permanentes sobre a 
gestão; 

� Criação de meios de 
estruturação de forma 
crescente. 

� Apropriação do 
conhecimento contábil 
pelos trabalhadores; 

Monitoramento � Insuficiência no 
monitoramento 
contínuo. 

� Deficiência nas 
avaliações 
específicas 

� Criação de instrumento 
de avaliação e 
monitoramento. 

� Monitorar com políticas 
e procedimentos 
buscando assegurar os 
achados de auditoria 
incluindo aquelas que 
evidenciam deficiências 
e recomendações 
apontadas pelos 
auditores. 

Quadro 1: Análise – Resumo 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Na visão da realidade encontrada, segundo o quadro supracitado, a contabilidade 

apresenta uma grande importância na divisão de pessoal, porque é um instrumento de 

transparência e de desenvolvimento econômico para tomada de decisões. E na realidade 

esperada é que os empregados destacam como uma vinculação e confiança na ciência 

contábil aplicada ao departamento de pessoal. 

 

 



5. MELHORIAS NA AVALIAÇÃO DE RISCO E CONTROLE INTERNO 

APLICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Ao iniciar a análise proposta, faz-se necessário dizer que ela se baseará na definição  

de avaliação de risco e sistema de controle interno mais amplamente aceita, que agrega um 

processo integrado nas diretrizes para as Normas de Controle Interno, as quais incorporam 

o modelo COSO como referencial de controle interno sólido para as empresas, sendo uma 

ferramenta para avaliar o controle interno. As diretrizes da Organização Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, que segue como parâmetro para 

adaptação de um processo integrado e dinâmico às mudanças enfrentadas pela empresa. 

O intuito deste trabalho é mostrar alguns mecanismos de controle interno a serem 

aplicados ao sistema da folha de pagamento no departamento de pessoal da empresa 

estudada. 

È importante lembrar que somente a implantação desses controles, não impede a 

realização de atos escusos, havendo uma necessidade de revisões periódicas e citações de 

relatórios com o máximo de informação possível proporcionando uma informação segura 

para a gerência. 

Medidas que determinam a melhoria nos sistema de controles internos em si são 

consideradas benéficas para o aprimoramento dos controles no sistema da folha de 

pagamento, uma vez que aumentam a precisão das informações geradas, reduzem a 

possibilidade de fraudes no setor e na empresa como todo, reduzem custos com erros e 

reprocessamentos, além de outros benefícios. 

Tendo como modelo as Diretrizes das Normas da Organização Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, o exame das informações trabalhistas 

legais e práticas adotarão algumas sugestões para que seja feito por amostragem, fato que  

 



nos coloca diante da possibilidade da identificação de problemas, ou de incorreções de 

procedimentos adotados. 

Cada item a seguir, será subdividido em: 

a) Legislação (quando couber) 

b) Comentários de procedimentos 

c) Check list a ser observado 

Obs: O objetivo dos check lists apresentados a seguir, não é o de esgotar o assunto, sobre os 

exames a serem efetuados, mas sim, o de dar forte base de sustentação ao início dos 

trabalhos para os auditores internos. 

Sugestões para os Controles Internos no Pessoal e na Folha de Pagamento  

� Mapeamento de Processos e Aplicação de Questionários de Controles 

Internos (check list) 

� Matriz de Responsabilidade 

O Mapeamento de Processos é realizado em uma planilha com levantamento de 

todas as práticas adotadas na divisão, o modo de execução das atividades, maneira e 

efetivação destes trabalhos com seus respectivos empregados. 

O questionário de Controle Interno (check list) é algumas perguntas inseridas no rol 

de atividades para a verificação da conformidade, é uma relação completa e detalhada de 

providências que devem ser tomadas periodicamente para o acompanhamento das 

atividades do cliente. 

A Matriz de Responsabilidade é quando se constitui um cronograma de execução, 

onde são discriminadas todas questões analisadas nos itens anteriores e atividades 

planejadas, especificando o profissional  responsável pela sua execução, bem como o prazo. 

 

 



5.1 CONTROLE INTERNO NA ADMISSÃO DE EMPREGADOS 

 

 

A admissão de empregados depende do cumprimento de algumas formalidades 

legais. Dentre elas, é destacado a obrigatoriedade de apresentação de determinados 

documentos, destinados a identificar o empregado, bem como propiciar, ao empregador, 

subsídios para o correto desempenho das obrigações trabalhistas a que este se subordina, 

não só em relação ao próprio empregado, mas também ao Estado. 

A Carteira do Trabalho e previdência Social (CTPS) um documento obrigatório para 

o exercício de qualquer emprego pelo regime celetista e constitui prova fundamental do 

contrato de trabalho, bem como serve de prova nos atos em que exija a carteira de 

identificação. Tem um prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para o 

procedimento das anotações na CTPS. Por ocasião da admissão serão anotadas as datas de 

admissão, a remuneração, seja qual a forma de pagamento e circunstância especiais se 

houver. 

Desta forma, são ainda, necessários para a admissão de empregados os seguintes 

documentos: 

 

� Título de Eleitor; 

� Certificado de Reservista ou prova de alistamento no serviço militar (para o 

sexo masculino e conforme idade) 

� CPF; 

� Cédula de identidade; 

� PIS/PASEP; 

� Carteira de Habilitação profissional expedida pelos órgãos de classe, tais 

como: 

 

CRC – Conselho regional de Contabilidade 

CRP – Conselho Regional de Psicologia 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e arquitetura 

 

� Certidão de Casamento se for o caso; 



� Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, para fins de salário-

família; 

� Cartão de vacinação da Criança 

� Atestado de Saúde Ocupacional – ASO 

 

Check list Admissão 

Quadro 2: Check list Admissão 
EXAME OBSERVAÇÕES 

- Verificar a seqüência das datas de 

admissão 

Se apresentar não conformidade, como datas 

trocadas, verificar os motivos, que podem 

indicar suspeita de profissional inexistente, 

ou cuja contratação não se efetivou. 

- verificar aprovação para a contratação, por 

parte de quem tem autoridade para tanto. 

Em especial, se a contratação for referente a 

aumento de quadro. 

- Se a contratação para a substituição, 

analisar critérios de seleção e de 

contratação; 

 

- Nas Fichas de Registro, verificar se os 

aumentos salariais concedidos possuem 

autorização (se espontâneos), ou amparo. 

 

- Nas Fichas de Registros ainda, verificar se 

as mesmas encontram-se atualizadas. 

Ex. Contribuição Sindical. 

 

- No Dossiê do empregado: verificar se os 

exames médicos se estão atualizados. 

Ver os recibos de custeio dos exames 

realizados. 

- Verificar inclusão da CAGED  

- Verificação física: Por amostragem 

solicitar as CTPS de alguns trabalhadores, 

para que se verifique, se estão 

adequadamente registrados, e se suas 

carteiras atualizadas. 

Nota: A lei prevê prazo para o registro do 

empregado. Registro e devolução ao 

empregado no prazo de 48 horas. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 



 

Sugestão para o controle da admissão: 

 

a. Solicitação do departamento requisitante para a administração de pessoal através de 

formulário próprio; 

b. Controle periódico dos empregados alocados por departamento, através de um 

relatório que será conferido e revisado pelo chefe responsável; 

 

 

5.2 CONTROLE INTERNO NAS FÉRIAS 

 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura dentre outros direitos sociais dos 

trabalhadores urbanos e rurais, “o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal” (CF/1988,art. 7º inciso XVII). 

 Portanto o empregador deverá montar um mapa de controle de férias onde constem: 

 

a. Nome do funcionário 

b. Data da admissão 

c. Data do último período de gozo 

d. Salário atualizado 

e. Número de avos do período aquisitivo 

f. Data que o empregado sairá de férias 

g. Observações da chefia 

h. Valor da provisão de férias e encargos 

i. Valor líquido das férias 

 

 A confecção do mapa deverá ter como base o registro do empregado. Buscando 

assim, um controle efetivo dos períodos aquisitivo e de gozo de férias evitando acumular 

duas férias seguidas. 

 

 

 



Quadro 3: Check list Férias 
EXAME OBSERVAÇÃO 

- Ver nas CTPS, se as mesmas estão 

atualizadas neste item. 

 

- Listar os casos de férias de menos de 30 

dias (20 dias com abono), e comparar com 

as faltas injustificadas no Período 

Aquisitivo. 

Identificar os motivos, e justificativas para a 

conta que não bater, isto é, direito maior ou 

menos do que foi pago ao empregado. 

-Verificar o auxílio-doença de mais de 6 

meses, se alterou o período aquisitivo de 

férias. 

Confirmar eventuais reduções no direito a 

férias, lembrando que a não redução de 

direitos pode surgir falha técnica, ou 

favorecimento. 

- Verificar casos, onde o registro mostre (ou 

sugira) alteração no período aquisitivo de 

férias, e procurar o motivo. 

 

- Ver se foram atendidos os pedidos de 

abono e antecipação de 13º salário. 

- Analisar os requisitos de idade, número de 

período, duração delas, e o parcelamento das 

férias individuais, bem como o prazo normal 

de concessão. 

 

- Recalcular o valor pago nas férias, 

considerar abonos, adicionais, integrações 

(horas extras comissões etc.) 

Erros de cálculos, com prejuízo ao 

empregado ou da empresa, devem ser 

destacados. 

- venda de férias: verificar se o empregado, 

fisicamente, está mesmo ausente da 

empresa, ou se houve a venda das férias. 

Prática comum, porém proibida pela 

legislação, deve ser evitada. Riscos de 

fiscalização e problemas jurídicos para a 

empresa. Risco de acidente com o 

empregado, a empresa é automaticamente 

penalizada. 

Fonte: Elaborada pela autora 



 

 

5.3 CONTROLE INTERNO DO 13º SALÁRIO 

 

 

O valor do adiantamento do 13º salário corresponderá à metade do salário recebido 

pelo empregado no mês anterior, sendo efetuado o pagamento proporcional ao tempo de 

serviço do empregado na empresa, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho como 

mês integral. 

A importância remunerada ao empregado a título de primeira parcela do 13º salário, 

poderá ser antecipado ao empregado no mês de fevereiro e a segunda parcela no mês de 

dezembro do corrente ano.  

A antecipação da parcela poderá ser realizada em virtude das férias dos empregado. 

Para que o empregado faça jus ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário por ocasião das 

férias, deverá requer no mês de janeiro do correspondente ano ao empregador, no sistema 

de pessoal SIPES realizando a opção. 

 

Check list  do 13º Salário 

Quadro 4: Check list 13º Salário 
EXAME OBSERVAÇÃO 

- Verificar se existem pedidos de 

antecipação de 13º Salário por ocasião das 

férias. 

 

- Verificar a observância das datas-limites 

para pagamento. 

 

- Calcular: 

a) proporcionalidades; 

b) integrações de variáveis (horas extras, e 

adicionais de insalubridade, e  

periculosidade.) 

 

- Verificar o efeito dos afastamentos, no Poderá ser constatado que a empresa não 



pagamento do 13º salário. possui controles para estes afastamentos, 

lembrando-se que a empresa, no caso de 

afastamento por doença, paga apenas a 

proporcionalidade do período trabalhado, 

diferenciando dos casos de acidentes, onde a 

empresa para o valor bruto, deduzindo o 

abono pago pelo INSS. 

- Conferir recibos, com valores efetivamente 

pagos. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

5.4 CONTROLE INTERNO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 

 

 

A demissão é uma quebra do contrato de trabalho por parte do empregador ou do 

empregado. A todo empregado é assegurado, não existindo prazo estipulado para a 

terminação do respectivo contrato de trabalho, o direito de haver do empregador uma 

indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. 

A IN/SRT/MTE nº 03/2002, alterada pelas IN/SRT/MTE nº 04/2002 e 04/2006, 

estabelece procedimentos a serem observados para a assistência ao empregado na rescisão 

do contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do trabalho e Emprego (MTE), em vigor 

em 28.07.2002, 03.12.2002 e 12.12.2006, respectivamente. 

O Decreto nº 6.122/2007 deu nova redação aos artigos 97 e 101 do Regulamento da 

Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999, estabelecendo novas 

regras para a trabalhadora que engravidar após a rescisão contratual. 

Os documentos necessários à assistência à rescisão contratual que a empresa merece 

uma atenção especial. 

I – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT, em 4 (quatro) vias. 

II- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com as anotações atualizadas; 

III – Comprovante do aviso prévio ou do pedido de demissão; 

IV- Cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa 

aplicáveis; 

 



V – Extrato analítico atualizado da conta vinculada do empregado no Fundo de 

Garantia do tempo de Serviço – FGTS e guias de recolhimento dos meses não conste no 

extrato; 

VI – Guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social INSS, nas 

hipóteses do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 1º da Lei 

Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001. 

VII – Comunicação da Dispensa – CD e Requerimento do Seguro desemprego, para 

fins de habilitação, quando devido. 

VIII – Atestado de Saúde Ocupacional Demissional ou periódico, conforme o caso; 

IX – Ato constitutivo do empregador com alterações ou documento de 

representação; 

X – Demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos 

valores devidos na rescisão contratual, e 

XI – Prova bancária de quitação, quando for o caso. 

 

Segunda a Consolidação das Leis Trabalhista afirma em seu artigo quanto ao prazo 

do empregador: 

 

A inobservância dos prazos previstos acima sujeitará o empregador à autuação 
administrativa e ao pagamento, em favor do empregado, de multa no valor 
equivalente ao seu salário, corrigido monetariamente, salvo quando, 
comprovadamente, o trabalhador tiver dado causa à mora (CLT, art. 477, § 8º). 

 

 

Check list  das Rescisões Contratuais 

Quadro 5: Check list Rescisões Contratuais 

EXAME OBSERVAÇÕES 

- Funcionários demitidos: a cada baixa, deve 

corresponder recibo de quitação, exceto 

faltas graves.  

- Obter na contabilidade, ou departamento 

Financeiro (Tesouraria), todos os 

Este exame deve ser feito quando do 

primeiro exame da auditoria. Para os 

controles internos deverá realizar apenas 

exames subseqüentes para checar o último 

período auditado. 



pagamentos dos últimos dois anos 

(prescrição), e comparar as assinaturas de 

ambos. 

- Entrevistar ex-empregados, quando a 

assinatura estiver em desigual. 

- Verificar as formalidades: CAGED, 

assinatura na Ficha ou livro de registro, 

GFIP.  

 

- Confirmar a entrega da Comunicação de 

Dispensa, para fins de seguro-desemprego. 

 

- Nas Rescisões Contratuais com menos de 

1 ano, e portanto sem homologação, 

verificar se o pagamento se fez com cheque 

nominal, e se foi testemunhado. 

- Verificar no banco, se houve endosso dos 

cheques dados em rescisão, inclusive dos 

que tinham mais de 1 ano de casa. 

- Descontar da falta de comprovante, e 

mesmo, da falta de testemunha. 

- Desconfiar de cheques endossados para a 

mesma pessoa, endosso a empregados do 

departamento de R. H. 

-Recalcular as verbas pagas em rescisão, 

visando verificar a correção dos 

procedimentos adotados, e a adequação no 

pagamento dos direitos trabalhadores aos 

empregados, bem como amenizar os riscos 

de pagamento inadequados. 

-Analisar horas extras, adicionais diversos, 

etc. 

- Contrato de menores, verificar se houve 

assistência paterna.  

- A falta de assistência anula o recibo. 

- Contrato em geral: empregados com mais 

de 1 ano – verificar homologação. 

- A falta de homologação torna nulo o ato da 

rescisão. 

- Verificar os prazo para pagamento das 

verbas rescisórias. 

 



- Verificar se o cálculo dos Encargos Sociais 

está sendo efetuado adequadamente. 

INSS, IRRF, FGTS, FNDE, SESI e SENAI. 

- FGTS – Verificar por amostragem, se 

foram realizados os saques devidos. 

 

Fonte: Elaborada  pela autora 
 

 

5.5 CONTROLE INTERNO DOS PROCESSOS TRABALHISTAS 

 

 

Os processos trabalhistas é o meio pelo qual o empregado ou empregador procura a 

Justiça do Trabalho para dirimir um conflito de interesses. 

A empresa sendo sujeito passivo do processo deverá entrar em contato com seu 

jurídico para representá-la junto a Justiça do Trabalho. 

 

Check list  dos Processos Trabalhistas 

Quadro 6: Check list Processo Trabalhista 

EXAME OBSERVAÇÕES 

- Verificar se a empresa adota um mapa para 

controle dos prazos 

- Prazo de audiência, junta e horário. 

-Solicitar a seus advogados relatórios 

informativos sobre a posição do processo e a 

possibilidade de ganho ou perda e 

provisionar uma possível contingência. 

 

- Verificar se há divergência entre o valor 

pago pela empresa e o recebido pelo 

empregado 

 

-Solicitar a escala dos prepostos para 

audiência. 

 

- Verificar a rotina para a verificação se o 

valor efetivamente pago corresponde ao 

 



valor da causa do bem com seus devidos 

encargos. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 

5.6 CONTROLE INTERNO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 

São enquadrados todas as contribuições e os impostos que tem origem através do 

sistema da Folha de Pagamento. 

Por trata-se de recolhimentos em sua maioria de grandes valores, a empresa acaba 

confiando em apenas em empregado, sendo uma falha de controle e geralmente acaba 

provocando grandes problemas de arrecadação juntos aos órgãos públicos. 

 

 

Check list  dos Encargos Sociais e Trabalhistas 

Quadro 7: Check list Encargos Sociais e Trabalhistas 

EXAME OBSERVAÇÕES 

- Verificar se os pagamentos dos encargos 

são realizados através de cheque nominal ao 

banco arrecadador ou através de uma 

relação de débitos em conta corrente, 

aprovada por duas pessoas, sendo um 

gerente e um responsável. 

 

- Conferir a confecção dos documentos e 

seu pagamento deverão ser efetuados com 

devolução das guias recibadas pelo 

departamento que realizou o pagamento. 

 

- Conferência INSS de planilhas eletrônicas 

dos valores das guias (GPS) e Relatório 

Analítico de GPS  referente da Folha do 

Mês/ Ano /Escritório 

- Incluir FNDE / SESI / SENAI 



- Verificar FGTS se o arquivo SEFIP é 

enviado automaticamente do sistema da 

Folha de Pagamento para o aplicativo da 

CEF gerando o Protocolo de Envio de 

Arquivos por CNPJ. 

- Analisar as guias e conferir o prazo de 

pagamento com o envio à CEF. 

- IRRF – Conferência da planilha eletrônica 

“Demonstrativo de Imposto de Renda na 

Fonte” e Relatório “Resumo Geral da 

Folha” 

- Confrontar os relatório para análise de 

valores a recolher: O gerado pela folha de 

pagamento e a planilha gerada para cálculo. 

- Conferir a data de recolhimento e valores 

da guias de recolhimento com os relatórios 

emitidos pelo SIPES (Resumo Geral da 

Folha de Pagamento ou Demonstrativo de 

Encargos Previdenciários) e a planilha 

eletrônica auxiliares. 

- Anexar na conferência carimbo e 

assinatura de do técnico que confere e o 

carimbo de outro  técnico de revisado.  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSIDERAÇÕES GERAIS E CONCLUSÃO  

 

Como a informação contábil está no processo de gestão. E a geração da informação 

faz parte do processo de controle interno que, possa trabalhar de forma eficaz e eficiente, os 

seguintes resultados obtidos na empresa pesquisada devem ser resolvidos. Pois o modelo de 

funcionamento apresentado pela divisão de pessoal revela a preocupação com a relação ao 

controle interno no sistema da folha de pagamento buscando assim, em sua estrutura 

organizacional, meios de analisar eficazmente os procedimentos realizados quanto à 

execução do controle interno no sistema da folha de pagamento. 

Em relação aos objetivos específicos definidos na pesquisa, foi realizada uma 

análise documental da legislação relativa ao sistema da folha de pagamento e aos encargos 

sociais gerado pela folha de pagamento da empresa estudada descrevendo seu conteúdo e 

sua aplicabilidade. 

 Conforme a legislação e os aspectos referente a situação atual do sistema de Folha 

de Pagamento foi identificado uma preocupação nas avaliações e controles internos no 

sistema da empresa , contudo o levantamento realizado através deste trabalho veio 

proporcionar um modelo de gestão à empresa pesquisa, para que a mesma possa adaptar a 

sua realidade agregar melhorias nos padrões de eficácia, eficiência, economicidade  e 

publicidade, conceitos estes incluídos nos dispositivos legais referentes ao controle 

orçamentário. 

No capítulo 2, embasado pelo referencial teórico, a pesquisa estabeleceu quanto à 

legislação brasileira que, o tema abordado de Avaliação de Risco e Controles Internos é 

tratado como excerto dos instrumentos normativos dos dois organismos que realizam, 

efetivamente, o processo de padronização e orientação da auditoria independente, quais 

sejam, o CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC e o INSTITUTO 

BRASILEIRO DE CONTADORES – IBRACON. Além dessa característica que, por si, já 

demonstra a falta de relevância expatriada ao tema por essas entidades, como as orientações 



são genéricas, recorrem referências da AICPA na década 40, desconsiderando alterações 

substanciais ocorridas nesses anos. 

Como prerrogativa ao aspecto genérico do conteúdo desses instrumentos normativos 

brasileiro de auditoria, a NPA – 02 – Procedimentos de Auditoria Independente de 

Instituições Financeiras e Entidades Equiparadas, do IBRACON, é a única norma brasileira 

que se estende um pouco mais no assunto e, portanto, que pode proporcionar uma 

orientação técnica mais abrangente aos profissionais da área. 

Foi evidenciado no capítulo 3, a unidade estudada, os cálculos da folha de 

Pagamento, os Proventos, os Descontos, e Encargos Sociais aplicados na conformidade da 

legislação vigente. 

No capítulo 4, foi realizada uma análise das práticas exercida pela divisão de 

pessoal, tendo como base um referencial de modelo da aplicabilidade dos procedimentos de 

controle das Normas da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

–  INTOSAI apontando as deficiências dos controles internos em suas atividades 

administrativas, sendo as mesmas atribuídas à falta de monitoramento contínua e 

aperfeiçoamentos dos controles exercidos na divisão. Conclui-se que apenas uma avaliação 

da auditoria interna e auditoria externa no sistema da folha de pagamento não seriam 

suficientes para uma boa gestão nos controles internos, mas que a divisão não apenas 

realize esses trabalhos de controle e sim, implante seu controle interno na estrutura de 

forma permanente com mecanismo propostos neste trabalho que legitimem a sua própria 

existência e motivação do quadro de pessoal. 

As medidas de estratégia sugerida no capítulo 5, para a implantação de ferramentas 

de melhoria baseados no modelo descrito na conceituação deste estudo, requer uma adoção 

das medidas corretamente planejadas, com uma definição de políticas, objetivos, metas, 

plano de organização e procedimentos de controle a serem adotados, sem, contudo, 

esquecer de realizar treinamentos adequados e motivação do quadro técnico da empresa. 

Pode ressalta-se que na justificativa da existência do controle no sistema da folha de 

pagamento é, portanto, a assegurar uma existência de uma boa gestão, proporcionando uma 

aplicação de recursos em ações de caráter social e outros investimentos geradores de 



desenvolvimento, através de um controle efetivo dos dispêndios e não deixando que estes 

dispêndios sejam maiores que as receitas geradas. 

Por último, foi realizada uma análise da influência do atual critério utilizado nos 

controles do sistema da folha que demonstra uma coerência com os objetivos da empresa 

em deixar os controles mais homogêneos e eficientes. 

Apesar do estudo se limitar na fase preliminar de uma auditoria, que é a avaliação 

dos riscos e controles internos, a implantação do sistema de folha de pagamento bem 

estruturado e eficiente é um fator determinante para a mensuração dos resultados 

econômico e financeiro da empresa, pois os dados analisados, irão compor o Balanço 

Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis da empresa objeto de estudo. 

Recomenda-se demonstrar uma coerência com os objetivos da empresa em deixar os 

controles mais homogêneos e eficientes e, portanto, a título de sugestão, a entidade poderá 

proporcionar uma implantação de uma equipe de auditoria da folha de pagamento composta 

de um contador e dois técnicos de contabilidade para assegurar um suporte no desempenho 

dos controles interno da Divisão e Registro de Controle de Pessoal - DAPE. 

Portanto, através desta pesquisa, conclui que, o levantamento realizado sobre a 

Avaliação e Controle Interno, veio proporcionar um modelo de gestão, agregando 

melhorias nos padrões da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
REFERÊNCIA 
 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 5ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 1996. 

 
ARAÚJO, Jefte Mesquita de A contabilidade gerencial como ferramenta no processo de
 tomada de decisão.(2000). Autor de Monografia apresentada a Universidade de Fortaleza. 

 
BRASIL. DECRETO Nº 3.048, de 6 de Maio de 1999. Aprova o Regulamento da 
Previdência Social. Brasília, DF, 7 Mai.1999. Disponível em 
<http//:www.Planalto.Gov.Br/ccivil_03/decreto/d3048compilado.Htm.> Acesso em 17 Set. 
2008. 
 
BRASIL. DECRETO Nº 6.122, de 13 de Junho de 2007. Dá nova redação aos arts. 97 e 
101 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de 
maio de 1999. Publicada no Diário Oficial da União de 14.6.2007. 
 
BRASIL. DECRETO Nº 6.321, de 14 de Abril de 1976. Dispõe sobre a dedução do lucro 
tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das 
despesas realizadas em programa de alimentação do trabalhador. Publicada no Diário 
Oficial da União de 19.4.76. 
 
BRASIL. DECRETO Nº 8.036, de 11 de Maio de 1990. Dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do tempo de Serviço, e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial da 
União de 14.5.90 e retificada em 15.5.90. 
 
BRASIL. DECRETO Nº 8.212, de 24 de Julho de 1990. Dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, Institui Plano de Custeio e dá outras providências. Publicada no 
Diário Oficial da União de 25.7.91 e republicada em 11.4.96 e 14.8.98. 
 
 
BRASIL. DECRETO Nº 8.213, de 24 de Julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Publicada no Diário Oficial 
da União de 25.7.91 e republicada em 11.4.96 e 14.8.98. 
 
BAILEY, Larry P; GUIDE, Miller Gass. Harcourt Professional Publishing. United 
States. 2001. 

 
BOYNTON,William C. & KELL, Walter G. – Modern Auditing , 6 TH. Edition – Editora 
John Wiley & Sons, Inc. – Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1991. 

 
CATELLI, Armando & GUERREIRO, Reinaldo, GECON – Sistema de informação de 
gestão econômica: uma proposta para mensuração contábil do resultado das 
atividades empresariais. São Paulo CRC-SP, Ano XXX, set. 1992 p.10-12. 

 
 



________________. Controladoria Uma Abordagem da Gestão Econômica – GECON. 
2ª. Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2001. 

 
CERVO, Amado Luís; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. Porto Alegre: 
McGRAW - HILL, 1975, 165p. 

 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, Editora Atlas. Edição 2008. 
 
COOK, John W. e WINKLE, Gary M. “Auditoria: Filosofia e Técnica” , Editora Saraiva, 
1983, pág. 132. 

 
CROUHY, Michel; GALAI, Dan & MARK, Robert. Gerenciamento de Risco: Abordagem 
Conceitual e Prática: Uma Visão Integrada dos Riscos de Crédito, Operacional e de 
Mercado. Rio de Janeiro: Qualitymark, São Paulo: SERASA, 2004. 

 
FIGUEIREDO, Romana Picanço de. Gestão de riscos operacionais em instituições 
financeiras – uma abordagem qualitativa. Dissertação disponível em ttp: 
www.risktech.com.br. Acesso em: 30 de outubro de 2008. 

 
GOMES, Josir S. Um Estudo exploratório sobre controle gerencial em empresas 
estatais brasileiras. Tese de Doutorado, COPPEAD/UFRJ, Rio de Janeiro,1983. 

 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 

 
GUERREIRO, Reinaldo. Modelo conceitual de sistema de informação de gestão econô
mica: uma contribuição a teoria da comunicação da contabilidade. São Paulo, 1989, 
385p. Autor. Tese defendida na Universidade de São Paulo. SP 

 
HENDRIKSE, Eldon S.; BRENDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2002. Estabelece 
procedimentos para assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no 
âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Aprovado pela Portaria Ministerial nº 
765, de 11 de outubro de 2000. 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 4, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002. Altera os 
artigos 11, 18 e 27 da Instrução Normativa nº 3, de 21 de junho de 2002, que 
estabelece procedimentos para assistência ao empregado na rescisão de contrato de 
trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Publicada no Diário Oficial 
da União de 03.12.2002. 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT Nº 4, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2006. Altera a 
Instrução Normativa nº 3, de 21 de junho de 2002. Publicada no Diário Oficial da União 
de 12.12.2006. 
 
INTOSAI, Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
Diretrizes para as normas de controle interno do setor público . Tradução de Cristina 



Maria Cunha Guerreiro, Delanise Costa e Soraia de Oliveira Ruther. Salvador: Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, 2007. 
 
IUDICIBUS, Sergio de.  Contabilidade gerencial, 4a edição, ed. (1980) Atlas., São Paulo, 
1991, 308p. 

 
__________________. Teoria da Contabilidade, 2ª. Edição, São Paulo: Atlas, 1987, 
pág.20. 

 
__________________. Manual da Contabilidade. 6ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2003. 
   
JORIOM, P. Value at Risk – A Nova Fonte de Referência para o Controle de Risco de 
mercado. 2ª edição. Editora BM&F, 2003. 
 
LOPES, Jorge. O fazer do trabalho científico em ciências sociais aplicadas. Editora 
Universitária da UFPE, 2006. 
 
MARCONI, M. A. e LAKATOS, EVA M. – Técnicas de pesquisa. 3ª. Edição. Editora 
Atlas S. A 1996. 231 p. 
       
 MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Disponível em HTTP://www.mas.gov.br. 
Acesso em  18 Novembro 2008. 
 
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE. NBCT 11 – Normas de auditoria 
independente das Demonstrações Contábeis. Disponível em http://www.cfc.org.br 
Acessado em: 18 de Novembro 2008. 
     
PEIXE, Blênio César Severo. Finanças Públicas – Controladoria Governamental. 
Curitiba: Juruá, 2002. 
 
PELEIAS, Ivan Ricardo. Controladoria Gestão Eficaz Utilizando Padrões. 1ª. Edição. 
São Paulo: Editora Saraiva. 2002. 
 
PETER, Maria da Glória Arrais. Proposta de Sistema de Custos para universidades 
Federais Brasileiras Fundamentados no Actuvity Based Costing: Uma Abordagem de 
Controladoria Estratégica. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, 2001. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20a. Ed. Cortez São 
Paulo, 1996. 272 p. 

 
SILVA, Edna Lúcia da Silva e MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e 
Elaboração de Dissertação. Florianópolis, Mimeo, 2000. 
 
VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Manual Prático das Relações Trabalhistas. São Paulo: 
Editora LTR, 1973. 
 



YIN, Robert K, Estudo de Caso: Planejamento e Métodos, 2ª. Ed., Porto Alegre: 
Bookman,2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 01 – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  P ARA 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 
 
PESQUISA SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONTROLE  INTERNO 
NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHESF  
 
Recife, 20 de Novembro de 2008. 
 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
 
 Solicitamos vossa atenção para responder ao questionário em anexo, com relação à 
pesquisa de campo onde consiste consultar sobre a UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
CONTROLE INTERNO NA FOLHA DE PAGAMENTO, junto à Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco – CHESF, conduzida no âmbito do Programa de Mestrado 
Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, da Universidade 
Federal de Pernambuco. 
 Como a participação de V. Sª. na pesquisa é de muita relevância ao conteúdo das 
informações geradas para o estudo em questão. Portanto, solicitamos vossa colaboração 
para responder às questões alocadas a seguir. 
 Esclarecemos que vossa identificação não é necessária porque as análises se 
basearão nas respostas de um conjunto de questionários e não de respostas individualizadas. 
 Comprometemo-nos formalmente que as informações individualizadas não serão 
divulgadas, ou seja, será respeitado o sigilo das informações. Os dados serão somente 
divulgados de forma agregada em estatística e sugestões de melhoramento aos controles 
interno em estudo. 
 Informamos, ainda, que as informações obtidas ficarão à disposição de Vossa 
Senhoria. 
 Com certeza de contar com a compreensão e ajuda de V. Sª., Agradecemos de 
imediato. 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Jeane Meire Roque de Vasconcelos 
Mestrando 
  

 

 



APÊNDICE 02 – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A DIVISÃO DE PESSOAL 

 

 

     

    

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS   
NA ÁREA DE PESSOAL    –     REGIME CONTRATAÇÃO CELE TISTA   

ELABORADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR EM MARÇO/ 2008 
    

Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF   
Valor da Folha de Pagamento na data base Abril/08:    
Nº de celetistas na data base Abril/08:    

    

R  E S P O S T A sim não n/c 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

1) As CTPS apresentadas à entidade, contra recibo, são anotadas 
e devolvidas ao empregado no prazo de quarenta e oito horas de 
acordo com o art. 29 da CLT? (MULTA 189,1424 UFIRS, art. 53 
da CLT) 

      

2) Todos os empregados estão registrados pela entidade em 
conformidade com o art. 41 da CLT? (MULTA 378,2847 UFIRS 
por empregado, ou 756,5694 UFIRS se reincidente, art. 47 da 
CLT) 

      

3)As anotações nos Livros, Fichas ou Sistema Informatizado de 
Registro de Empregados são mantidas atualizadas, conforme 
previsto no art. 41 da CLT? (MULTA 189,1424 UFIRS, ou 
378,2847 UFIRS se reincidente, art. 47 parágrafo único da CLT) 

      

4) Todos os empregados, ainda que de caráter temporário, têm 
CTPS assinada pela entidade, conforme o art. 13 da CLT?  
(MULTA 378,2847 UFIRS, art. 55 da CLT) 

      

5) A entidade já foi penalizada por culpa no extravio ou 
inutilização de CTPS conforme o art. 52 da CLT? (MULTA  
189,1424 UFIRS) 

      

 
 
 
    

 CONTROLE  
INTERNO GERAL

 



DURAÇÃO DO TRABALHO 

6) Nos serviços que exijam trabalho aos Domingos é estabelecida 
escala de revezamento, mensalmente organizada, conforme o 
parágrafo único do art. 67 da CLT? (MULTA  37,8285 a 
3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

7) Em caso afirmativo do item 6,  consta quadro sujeito à 
fiscalização e subordinado à permissão prévia do MTE conforme 
prevê o art. 68 da CLT? (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, 
art. 75 da CLT) 

      

8) Existe permissão prévia da autoridade competente para o 
trabalho nos feriados nacionais e religiosos conforme previsto no 
art. 70 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 
da CLT) 

      

9) Havendo prorrogações da jornada de trabalho nas atividades 
insalubres existe licença prévia das autoridades competentes 
conforme o art. 60 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 
UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

10) Entre duas jornadas de trabalho é observado o período 
mínimo de 11 (onze) horas consecutivas de descanso conforme 
prevê o art. 66 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, 
art. 75 da CLT) 

      

11)     No caso da entidade manter trabalho contínuo, com duração 
que exceda 6 (seis) horas, é assegurado o intervalo para repouso 
ou alimentação de no mínimo 1 ( uma ) hora, previsto no art. 71 
da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

12) Nos casos de trabalho contínuo não excedendo de 6 (seis) 
horas está sendo concedido ao empregado um intervalo 
obrigatório de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 
4 (quatro) horas conforme parágrafo 1º, art. 71 da CLT?  (MULTA  
37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

13) Caso não seja concedido o intervalo, a entidade remunera o 
empregado com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, 
conforme previsto no parágrafo 4º, art. 71 da CLT?  (MULTA   
37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      



14) Existe na entidade quadro de horário do trabalho afixado em 
lugar bem visível previsto no art. 74 da CLT, ou outro sistema 
alternativo, tais como : registros manuais, mecânicos ou 
eletrônicos individualizados de controle de horário de trabalho 
conforme o art. 13 da Portaria 3626/91?  (MULTA  37,8285 a 
3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

15) O Registro de Empregados, conforme parágrafos 1º e 2º do 
art. 74 da CLT, contém:   

      

a)    a indicação de acordos coletivos porventura celebrados?       

b)    anotação da hora de entrada e de saída?       

c)    período de repouso?                                                                              

  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT)       

16)   Existe trabalho executado fora do estabelecimento previsto 
no parágrafo 3º, art. 74 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 
UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

        Se positivo, o horário dos empregados consta, explicitamente, em 
ficha ou papeleta em seu poder e está sendo anotado no registro do 
empregado? 

      

17)  No caso de haver redução da jornada normal ou do número 
de dias de trabalho, há prévio acordo com a entidade sindical 
representativa de seus empregados, homologada pela DRT, 
conforme o art. 2º da Lei nº 4.923 de 23-12-65?   

      

18)  Os contratos de experiência com os empregados têm validade 
máxima de  90 (noventa) dias, conforme o parágrafo único do art. 
445 da CLT?  (MULTA 378,2847 UFIRS, art. 510 da CLT) 

      

19)  A jornada normal de trabalho é de no máximo 8 (oito) horas 
diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, conforme art. 58 
da CLT e art. 7º, inciso XIII da CF/88?   (MULTA  37,8285 a 
3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

20)      No caso da entidade manter trabalho em regime de tempo 
parcial, é respeitado o limite de duração de 25 (vinte e cinco) 
horas semanais conforme o art. 58-A da CLT?  (MULTA  37,8285 
a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

21)      No caso da entidade suplementar a duração normal de 
trabalho, mediante acordo escrito entre as partes, ou previsto no 
Acordo Coletivo de Trabalho, é respeitado o limite de acréscimo 
de 2 (duas) horas,  ou, ainda, é feita compensação conforme o 
art. 59 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 
da CLT) 

      

22) Caso a entidade mantenha empregados exercendo 
atividades externas:  

 
      



a) É feita a devida anotação na CTPS e no Registro de 
Empregados, de acordo como inciso I, art. 62 da CLT? 

      

b) É controlada a duração da jornada de trabalho por meio de 
controle de ponto ou instrumento equivalente? 

      

c) No caso de gerentes, previsto no inciso II, art.62 da CLT, é 
controlada a duração da jornada de trabalho por meio de controle 
de ponto ou instrumento equivalente? 

      

(MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT)       

23)      Caso a entidade utilize o sistema de turnos ininterruptos de 
revezamento, conforme o art. 7º, inciso XIV da CF/88, a adoção 
de jornada de trabalho superior a seis horas é precedida de 
negociação coletiva e pagas como horas-extras as horas 
trabalhadas que excederam as 6 (seis) horas de cada turno?                                                                                                
(MULTA 37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

     

  

ESTÁGIO 

24)  Caso a entidade tenha como estagiários os alunos 
regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino 
público e particular, são observados todos os quesitos previstos 
na Lei nº 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº 87.497/82 e 
regulamentada com a nova lei do estágio Lei Nº 11.788 de 
25.09.2008? Tais como: celebração  de instrumento jurídico, 
periodicamente reexaminado, com instituição de ensino e de 
termo de compromisso com o estudante, com a interveniência da 
instituição de ensino.  (vide MULTA R$ 240,00 a R$ 2.400,0000, 
art. 13o do Projeto de Lei 993/2007, já tramitado na Câmara e em 
discussão no Senado) 

      

    

PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

25  Existindo empregados menores,  é concedido o tempo que for 
necessário para a freqüência às aulas conforme o art. 427 da 
CLT? (MULTA 378,2847 UFIRS por menor irregular até limite de 
1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT) 

      



26)  A entidade observa a vedação quanto à utilização de menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
conforme inciso XXXIII, art. 7º da CF/88  e artigos 404 e 405, 
inciso I, da CLT?  (MULTA 378,2847 UFIRS por menor irregular 
até limite de 1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT)  

      

27)  A entidade observa a vedação quanto à utilização do trabalho 
de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos em conformidade com o item XXXIII, art. 
7º da CF/88?  (MULTA 378,2847 UFIRS por menor irregular até o 
limite de 1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT)  

      

28)  Havendo na entidade contratos de aprendizagem, com prazo 
determinado, com empregados maiores de 14 (quatorze) e menor 
de 24 (vinte e quatro) anos, os mesmos estão anotados na CTPS, 
conf. Art. 428 da CLT e art. 18 da Lei nº 11.180 de 23/09/05? 
(MULTA 378,2847 UFIRS por menor irregular até o limite de 
1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT)  

      

29)  A entidade observa todos os demais requisitos previstos no 
art. 428 da CLT e seus parágrafos? Tais como: a  garantia do 
salário mínimo hora, o prazo máximo de 2 anos para o contrato 
de aprendizagem.  (MULTA 378,2847 UFIRS por menor irregular 
até o limite de 1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT)  

      

30)  A entidade empregou e matriculou nos cursos dos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 
5% (cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação profissional, conforme 
determinam o art. 429 da CLT?   (MULTA 378,2847 UFIRS por 
menor irregular até limite de 1.891,4236 UFIRS, art. 434 da CLT)  

      

  

HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

31)  A remuneração de serviço extraordinário é superior, no 
mínimo, em 50% à  normal, disposto no art. 7º, item XVI da 
CF/88? 

      

32)  Nos casos de rescisão contratual sem justa causa, o valor das 
horas extraordinárias habituais é integrado ao aviso prévio 
indenizado previsto no parágrafo 5º, inciso II, art. 487 da CLT? 

      

 
 
 
 

   



 

   DIÁRIAS 

33)  É considerado como de natureza salarial o valor das diárias, 
não sujeitas à prestação de contas, excedentes a 50% do salário 
mensal, como previsto no parágrafo 2º do art.457 da CLT?  
(MULTA  378,2847 UFIRS, dobrado na reincidência, art. 510 da 
CLT) 

      

34)  Caso exceda o limite de 50% da remuneração mensal do 
funcionário, o valor das diárias é considerado como salário-de-
contribuição pelo seu valor total de acordo com alínea “a”, § 8º,  
art. 28 da Lei 8212/91? 

      

ADICIONAIS 

35) Havendo na entidade o exercício de trabalho em condições 
insalubres e/ou periculosidade, ocorre o pagamento dos 
adicionais previstos nos arts. 192 e 193 da CLT?  (MULTA  
630,44745 a 6.304,4745 UFIRS, dobrado na reincidência, art. 510 
da CLT) 

      

36)      Nas situações em que há empregados que exercem 
atividade no setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade, é acrescido às suas remunerações 30% (trinta por 
cento) sobre seus salários de acordo com a Lei nº7369/85 e nas 
condições do Decreto nº 93.412/86? 

      

37)   Caso ocorra realização de trabalho noturno na entidade, 
exceto em revezamento semanal ou quinzenal, são acrescidos 
20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna, conforme 
previsto no art. 73 da CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 
UFIRS, art.75 da CLT) 

      

38)      Neste caso, a hora de trabalho noturno é computada como 
de 52 minutos e 30 segundos e o trabalho executado entre as 22 
horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, conforme art. 73 da 
CLT?  (MULTA  37,8285 a 3.782,8472 UFIRS, art. 75 da CLT) 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BENEFÍCIOS 

39)      Caso haja  pagamento em espécie, ao empregado, de cesta 
básica ou fornecimento de alimentação realizado à margem do 
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, há incorporação 
dos valores correspondentes à base de cálculo do FGTS e INSS? 

      

40)No caso de fornecimento de habitação e alimentação como 
salário-utilidade, atendendo aos fins a que se destinam, são 
observados os limites de desconto de 25% (vinte e cinco por 
cento) e 20% (vinte por cento) respectivamente do salário 
contratual conforme previsto no parágrafo 3º, art. 458 da CLT? 

      

41)      No caso da entidade possuir Programas de Alimentação do 
Trabalhador – PAT, a participação financeira do empregado, na 
inexistência de acordo coletivo estabelecendo critério diferente, 
está limitada a 20% (vinte por cento) do custo direto da refeição, 
conforme o art 2º, do Decreto nº 5/91, que regulamentou a Lei nº 
6.321/76? 

      

42)      Os empregados firmam declaração acusando o recebimento 
dos documentos de legitimação do PAT, onde constem a 
numeração e a identificação da espécie dos documentos 
entregues conforme obrigação prevista no §3º do  art. 17 da 
Portaria MTE nº 03/2002? 

      

43)   A entidade concede vales-transportes aos seus 
trabalhadores, necessários aos deslocamentos no percurso 
residência – trabalho e vice-versa, instituídas pela Lei 7418/85? 

      

44)   O desconto do empregado na concessão dos vales-
transportes está limitado a 6% (seis por cento) de seu salário 
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou 
vantagens definido no art.9 º do Decreto 95.247/87? 

      

    
    

DESCONTOS 

45)      São efetuados descontos nos salários dos empregados, 
apenas que resultem de adiantamentos, de dispositivos de lei ou 
de contrato coletivo, considerando o art. 462 da CLT? 

      

  
 
 
 
 



 
 
 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 

46)      O recolhimento do FGTS incide sobre todas as parcelas da 
remuneração previstas no art. 12 da IN/MTb nº 25/2001? (MULTA 
10,0000 a 100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 
8.036/1990) 

      

47)      A entidade observa o disposto no art. 13 da IN/MTb n.º 
25/2001 que trata da não incidência do FGTS? (MULTA 10,0000 
a 100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

48)      A entidade recolhe o FGTS nos casos abaixo conforme o art. 
9º da IN/MTb nº 25/2001:  

      

a)       serviço militar obrigatório?       

b)       primeiros 15 (quinze) dias de licença para tratamento de 
saúde, exceto no caso previsto no parágrafo 3 do art. 75 do RPS 
– Decreto nº 3048/99? 

      

c)       licença por acidente de trabalho?       

d)   licença – Maternidade e Licença Paternidade?       

e)     gozo de Férias?       

f)         exercício, pelo empregado, de cargo de confiança 
imediata do empregador? 

      

(MULTA 10,0000 a 100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 
8.036/1990) 

      

49)      A entidade recolhe a contribuição para o FGTS incidente 
sobre o pagamento relativo ao período de aviso prévio, 
trabalhado ou não de conformidade com a Súmula do TST nº 305 
e o inciso XIX do art. 12 da IN/MTb  nº25/2001? (MULTA 10,0000 
a 100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

50)      A alíquota  de 8,0% do FGTS voltou a ser recolhida desde 
janeiro de 2007 em função do parágrafo 2º do art. 2º da Lei 
Complementar nº 110, de 29-06-2001? (MULTA 10,0000 a 
100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

51)      Caso a entidade tenha contratos de aprendizagem, é 
recolhida a alíquota de 2% para o FGTS, previsto no  parágrafo 
7º, art. 15 da Lei  nº 8036/90? (MULTA 10,0000 a 100,0000 
UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      



52)      A entidade comunica aos trabalhadores os valores 
recolhidos ao FGTS e repassa-lhes todas as informações sobre 
suas contas vinculadas recebidas pela CEF cuja obrigatoriedade 
está prevista no art. 17 da Lei nº 8.036/90? (MULTA 2,0000 a 
10,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

53)O FGTS é recolhido através da Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, até o dia 07 de 
cada mês, conforme o art.15 da Lei 8.036/90 e IN Mtb nº 
25/2001?  (MULTA 10,0000 a 100,0000 UFIRS por empregado) 

      

54)  O FGTS é recolhido inclusive sobre as parcelas de que tratam 
os arts. 457 e 458 da CLT quando for o caso? (MULTA 10,0000 a 
100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

55)  A entidade vem cumprindo os prazos para pagamento das 
parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de 
quitação previstos no parágrafo 6º, art. 477 da CLT?  (MULTA 
10,0000 a 100,0000 UFIRS por empregado, art. 23 Lei 
8.036/1990) 

      

56)  A entidade possui recente certidão de regularidade fiscal junto 
ao FGTS? 

      

57)   Caso a entidade esteja sujeita ao regime da legislação 
trabalhista, é feita equiparação de seus diretores não empregados 
aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, conforme 
definido e permitido pelo art. 16 da Lei nº 8.036/90 e no  
parágrafo terceiro, do art. 1º da IN/MTb n º 17/2000, com o 
advento da Lei nº 6.919/81?  (MULTA 10,0000 a 100,0000 UFIRS 
por empregado, art. 23 Lei 8.036/1990) 

      

58)  A entidade possui SEFIP 8.4 instalado para a importação da 
Folha de Pagamento e transmissão via Conectividade Social das 
informações gerado pelo FGTS? 

      

    

59)  A entidade possui GRRF 2.0.2 instalado para a importação da 
Folha de Pagamento e transmissão via Conectividade Social das 
informações gerado pela Guia de Recolhimento Rescisório do 
FGTS - GRRF, para que os empregadores atendam à sistemática 
de recolhimento rescisório do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS? E atende a obrigatoriedade  da Caixa 
Econômica Federal - CAIXA na utilização da Guia de 
Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF instituída pela Lei 
9.491/97, de 09 de Setembro de 1997? 

      

 
 
 
 

   



 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

60)  A entidade, caso não constitua uma autarquia ou fundação 
com personalidade jurídica de direito público, recolhe ao INSS o 
salário-educação de 2,5%(dois e meio por cento) sobre a folha de 
salário de contribuição  de acordo com o Decreto nº 6.003/2006 e 
Lei nº 9766/98? 

      

61)  A Contribuição Previdenciária dos empregados urbanos é 
recolhida no prazo legal conforme o disposto no artigo 30, alineas 
“b” e “c” da Lei 8.212/91, alterada pela Lei 11.488 de 15/06/07? 
(JUROS 1% am + SELIC a partir do 2º mês - MULTA 8% dentro 
do mês vencto; 14% no seguinte; 20% a partir do 2º mês seguinte 
ao vencto).  

obs: Os percentuais da multa sofrem redução de 50% caso as 
contribuições devidas tenham sido declaradas em GFIP ou quando se 
tratar de empresa ou segurado não obrigados à apresentação da GFIP.  

      

62)  A Cópia da Guia da Previdência Social - GPS - é 
encaminhada mensalmente, no prazo legal, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional mais numerosa, de 
acordo com o inciso V do art. 225 do Decreto 3048/99? (MULTA 
de R$ 99,74 a R$ 9.974,34, art. 287 do citado Decreto) 

      

63)  A GPS paga mensalmente é afixada no quadro de horário de 
trabalho, se for o caso, conforme previsto no inciso VI do art. 225 
do Decreto n.º 3.048, de 06-05-99?(MULTA de R$ 99,74 a R$ 
9.974,34, art. 287 do citado Decreto) 

      

64) A entidade está adequadamente enquadrada no Fundo 
Previdenciário de Assistência Social-FPAS e no Seguro de 
Acidentes de Trabalho - SAT, de acordo com a Relação de 
Atividades  Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco e 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE , 
previstas no anexo V do Decreto 3.048, de 06-05-99 
(Regulamento da Previdência Social)?   

      

    

 
 

   



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

65)  A entidade desconta na folha de pagamento dos empregados 
do mês de março de cada ano a contribuição sindical 
correspondente a 1(um) dia de trabalho, considerando o art. 582 
da CLT? (MULTA 7,5657 a 7.565,6943 UFIRS, art. 598 da CLT) 

      

66)    O valor descontado é recolhido no mês de abril de cada ano, 
à entidade sindical,  conforme art. 583 da CLT?  (MULTA 7,5657 
a 7.565,6943 UFIRS, art. 598 da CLT) 

      

67)  A entidade recolhe a contribuição sindical patronal no mês de 
janeiro de cada ano prevista no art. 587 da CLT? (MULTA 7,5657 
a 7.565,6943 UFIRS, art. 598 da CLT) 

      

68)  Quando da admissão de empregados a entidade, é exigida a 
apresentação da prova de quitação da contribuição sindical ou 
feito o desconto, no primeiro mês subseqüente ao da admissão, 
conforme previsto nos arts. 601 e 602 da CLT? (MULTA 7,5657 a 
7.565,6943 UFIRS, art. 598 da CLT) 

      

69)  A entidade remete, dentro do prazo de 15 dias contados da 
data do recolhimento da contribuição de seus empregados, à 
respectiva entidade sindical profissional, a relação nominal dos 
empregados contribuintes, indicando a função de cada um, o 
salário percebido no mês correspondente a contribuição e o 
respectivo valor recolhido? (Obs: tal relação pode ser substituída 
por cópia da folha de pagamento), conforme disposto na Portaria 
Mtb/GM nº 3.233 de 29/12/83.  (MULTA 7,5657 a 7.565,6943 
UFIRS, art. 598 da CLT) 

      

  

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 

70)  Os Informes de Rendimentos para instruir a declaração dos 
empregados, em duas vias, são entregues até o dia 31 de janeiro, 
conforme o art. 941 – Decreto n.º 3.000/99? 

      

71)  A entidade observa a legislação quanto à idade dos 
dependentes dos empregados para efeito de pagamento do 
Imposto de Renda Retido na Fonte, nas condições preconizadas  
no art.77 do RIR –Decreto n.º 3.000/99? 

      

72)  O IRRF sobre os salários é recolhido no prazo legal de acordo 
com o art. 70 da Lei 11.196/2005?  

      



73)  A entidade  retém e recolhe 1,5% das importâncias pagas a 
pessoas jurídicas, civis ou mercantis pela prestação 
caracterizadamente de natureza profissional por força do art. 647 
do Decreto 3000/99? 

      

 

LICENÇAS 

74)  A entidade concede a licença-gestante com duração de 120 
dias devido a todas as trabalhadoras habilitadas ao exercício 
desse direito conforme o inciso XVIII, do art. 7º da CF/88? 

      

75) A entidade concede a licença-maternidade para a empregada 
que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, 
conforme o artigo 392-A da CLT acrescido pela Lei 10.421/2002? 

      

76)  A entidade observa o prazo de 5 dias da licença-paternidade  
concedida aos empregados de acordo com o art. 10, parágrafo 1º 
das ADCT/CF/88? 

      

    

    

FÉRIAS ANUAIS 

77) Na concessão de férias, é observado o disposto no art. 133 da 
CLT que trata da perda do direito à percepção de férias quando o 
empregado:  

      

a)       deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 
(sessenta) dias subseqüentes à sua saída? 

      

b)       permanecer em gozo de licença, com percepção de 
salários, por mais de 30 (trinta) dias? 

      

c)       deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais 
de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos 
serviços da empresa?  

      

d)       tiver percebido da Previdência Social prestações de 
acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) 
meses, embora descontínuos? 

      

(MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT)       



78)  A concessão de férias é participada por escrito ao 
empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias, conforme 
art. 135 da CLT? (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, 
art.153 da CLT) 

      

79)  O interessado passa recibo conforme consta o art. 135 da 
CLT? (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT) 

      

80)  Conforme previsto no art. 135 e seus parágrafos da CLT, a 
concessão do início das férias é anotado na CTPS?  (MULTA 
160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT) 

      

81)  E no livro ou nas fichas de registro de empregados?  (MULTA 
160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT) 

      

82)  No caso de concessão de férias coletivas, a entidade 
comunica o fato ao Ministério do Trabalho, com a antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias e as datas de início e fim das férias, 
precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela 
medida e o envio de cópia da comunicação aos sindicatos 
representativos, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do art. 139 
da CLT?  (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da 
CLT) 

      

83) No caso  de concessão de férias coletivas a todos os 
empregados, são observados todos os requisitos, abaixo, 
previstos no art. 139 CLT?  

      

a)        poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde 
que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos; 

      

b)           o empregador comunicará ao órgão local do Ministério 
do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as 
datas de início e fim das férias, precisando quais os 
estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida;  

      

c)           em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida 
comunicação aos sindicatos representativos da respectiva 
categoria profissional, e providenciará a afixação de aviso nos 
locais de trabalho. 

      

 (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT)       

84) Também são observados os requisitos, abaixo, previstos no 
art. 141?  

      

a)      Em caso de anotação da concessão de férias na CTPS,  
de que trata o art. 135, § 1, realizada  mediante carimbo, quando 
o número de empregados contemplados com as férias coletivas 
for superior a 300 (trezentos), o modelo  foi aprovado pelo 
Ministério do Trabalho?  

      



b)      sendo adotado o procedimento anterior,  a empresa 
fornece ao empregado cópia visada do recibo correspondente à 
quitação mencionada no parágrafo único do art. 145? 

      

c)      quando da cessação do contrato de trabalho, o 
empregador anota na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
as datas dos períodos aquisitivos correspondentes às férias 
coletivas gozadas pelo empregado? 

      

 (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT)       

85)  O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, do 
abono pecuniário são efetuados até 2 (dois) dias antes do início 
do respectivo período, conforme o art. 145 da CLT?  (MULTA 
160,0000 UFIRS por empregado, art.153 da CLT) 

      

86)  E a quitação do pagamento pelo empregado indica o início e o 
fim das férias?   (MULTA 160,0000 UFIRS por empregado, 
art.153 da CLT) 

      

87)  Existem casos de acumulação de mais de um período 
aquisitivo de férias, sujeitando o empregador ao pagamento em 
dobro sobre a respectiva remuneração, conforme os art. 134 e 
137 da CLT?  

      

  

RESCISÃO 

88)  Caso a entidade não constitua autarquia ou fundação com 
personalidade jurídica de direito público, são homologadas as 
rescisões dos contratos de trabalho de empregados com mais de 
1(um) ano de serviço perante o MTb ou no sindicato profissional, 
conforme previsto nos arts. 1 e 5 da IN SRT nº 03/2002, alterada 
pela IN SRT 04/2006? (MULTA 160,0000 UFIRS + 1 (um) salário 
corrigido por empregado, art. 477 da CLT) 

      

89)  Nas rescisões dos contratos de trabalho, a entidade cumpre 
os prazos de formalização do pagamento fixados no art.1º da IN 
SRT nº 4/2002? (MULTA 160,0000 UFIRS + 1 (um) salário 
corrigido por empregado, art. 477 da CLT) 

      

90)  Na ocorrência de dispensas de empregados sem justa causa, 
no período de 30 dias que antecedem a data-base da entidade, 
são efetuados os  pagamentos da indenização de que trata o art. 
9º da lei 7.238/84?  (MULTA 160,0000 UFIRS + 1 (um) salário 
corrigido por empregado, art. 477 da CLT) 

      



91)  Na ocorrência da Rescisão do Contrato de Trabalho, por parte 
do empregador, a entidade deposita na conta vinculada do 
trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos 
referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, 
conforme art. 18 da Lei 8036/90?  (MULTA 160,0000 UFIRS + 1 
(um) salário corrigido por empregado, art. 477 da CLT) 

      

92)  A entidade deposita a importância igual a 40% (quarenta por 
cento) do montante de todos os depósitos realizados na conta 
vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados 
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, conforme 
obrigação prevista no art. 18 da Lei nº 8.036/90?   (MULTA 
160,0000 UFIRS + 1 (um) salário corrigido por empregado, art. 
477 da CLT) 

      

93)  A entidade, a partir de outubro/2001, por força da Lei 
Complementar nº 110/2001, passou a efetuar a contribuição 
social  para o FGTS  de 10% para os casos de despedida de 
empregado sem justa causa?  (MULTA 160,0000 UFIRS + 1 (um) 
salário corrigido por empregado, art. 477 da CLT) 

      

    

    

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

94)  Na existência de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA, prevista no art. 163 da CLT,  são observados 
todos os requisitos legais, inclusive a estabilidade dos membros, 
assim como dos suplentes,  até um ano após o término dos seus 
mandatos conforme inciso II, alínea “a” do art.10 do ADCT da 
Constituição Federal? (MULTA 630,4745 a 6.304,4745 UFIRS, 
vr.máx na reincidência, art. 201 da CLT) 

      

95)  São feitos exames médicos obrigatórios, conforme determina 
o art. 168 da CLT, por conta da entidade, quando:  

      

a)    da admissão ?       

b)    da demissão ?        

c)     periodicamente ?        

(MULTA 630,4745 a 6.304,4745 UFIRS, vr.máx na reincidência, art. 
201 da CLT) 

      

96)  A entidade possui no estabelecimento o material necessário à 
prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco 
da atividade previsto no  parágrafo 4º, art. 168 da CLT?  (MULTA 
630,4745 a 6.304,4745 UFIRS, vr.máx na reincidência, art. 201 
da CLT) 

      



97)  É observado o art. 2º da Lei nº 9.294/96, regulamentada pelo 
Decreto nº 2.018/96, que proíbe o uso de cigarro ou de outros 
produtos fumígeros em recinto coletivo, privado ou público, 
inclusive repartições públicas, salvo em área destinada 
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com 
arejamento conveniente? 

      

    

FISCALIZAÇÃO 

98)  A entidade possui o livro Inspeção do Trabalho em cada 
estabelecimento, conforme previsto no § 1º do art. 628 da CLT?  
(MULTA 189,1424 a 1.891,4236 UFIRS, art. 630 da CLT) 

      

99)  No caso de autos de infração, eventuais irregularidades ou 
exigências são atendidas, em conformidade com os arts. 628 e 
629 e seus parágrafos da CLT?  (MULTA 189,1424 a 1.891,4236 
UFIRS, art. 630 da CLT) 

      

100)  Na existência de contigências trabalhistas, é feito o registro 
contábil no seu passivo? 

      

Obs: Caso a resposta seja positiva, informar o valor registrado na data de 
31/12/07, utilizando o campo "observações" ao final do questionário. 

      

    

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 

101) A  RAIS do ano-base 2007, foi entregue no prazo legal, via 
internet, ou disquete ou fita magnética, conforme previsto no art. 
360 da CLT e Decreto nº 76.900 de 23-12-75? (MULTA 400,0000 
a 80.000,0000 UFIRS, art. 25 da Lei 7998/90) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED 

102)  O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 
CAGED, em disquete ou internet, é enviado ao MTE até o dia 7 
do mês subseqüente, informando a ocorrência de movimentação 
de pessoal (admissões, demissões ou transferências de 
empregados) conforme MP 2164-41 de 24/08/2001 e Portaria 
MTE 235/2003? (MULTA 4,2000 12,6000 UFIRS por empregado, 
art. 10 da Lei 4923/65) 

      

    

PIS/PASEP 

103)  Caso a entidade recolha PIS/PASEP sobre a Folha de 
Pagamento, tais pagamentos são feitos no prazo legal através do 
DARF e código 8301? (MULTA 30% (trinta por cento), reduzindo-
se para 15% (quinze por cento) se o débito for pago até o último 
dia útil do mês calendário, art.1 do Decreto-Lei 1736/79) 

      

    

ADICIONAIS 

104)  Os pagamentos aos empregados a título de encargos 
especiais ou verbas de ganhos similares estão amparados por 
decisão do Poder Executivo Municipal e em observância aos 
limites mensais estabelecidos? 

      

n/c:  Não consta 
Declaro que as informações prestadas são expressão da verdade e 
refletem os procedimentos adotados pela entidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 


