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  RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo de caso das rotinas desenvolvidas no setor de 
Departamento Pessoal – DP de uma autarquia municipal, e tem como objetivo 
principal encontrar métodos para facilitar as rotinas deste setor. Para o 
desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados os seguintes procedimentos 
de pesquisas: pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, 
levantamento (survey), pesquisa ação, pesquisa participante e estudo de caso, 
contando também com o auxílio de instrumentos que viessem possibilitar alcançar os 
objetivos. Buscou-se conhecer as rotinas dentro setor estudado, bem como seus 
procedimentos de admissões e ressaltando-se sobre a parte da elaboração da folha 
de pagamento, assim, por meio dos dados de pesquisas, no propósito de encontrar 
métodos que facilitem as rotinas do profissional responsável por esse setor, foi 
desenvolvido um fluxograma para elaboração da folha de pagamento e desenvolvido 
procedimentos com base nas informações relatadas das rotinas pela profissional do 
setor estudado, através de uma entrevista estruturada. Portanto, é visto que, utilizar-
se de técnicas e ferramentas de organização nos processos do departamento pessoal, 
é de grande importância para a instituição, assim, haverá possibilidades de 
permanecer a administração do pessoal de maneira mais estruturada e aperfeiçoada, 
o que sensibiliza toda a instituição, agregando pontos positivos a todos. Deste modo, 
conclui-se que o Departamento Pessoal – DP necessita ser estruturado de uma forma 
que facilite ao profissional, em suas rotinas e nos prazos a serem cumpridos, pois este 
setor é considerado de muita relevância para a instituição, visto que contribui na sua 
evolução. Além disso, com esse estudo de caso, foi possível compreender algumas 
oposições dentro do setor, onde foi identificado alguns aspectos que necessitam ser 
otimizados para viabilizar a relação das atividades exercidas na área apresentada. 
 
Palavras-chave: Departamento Pessoal. Instituição. Rotinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

This work presents a case study of the routines developed in the Personal Department 
- DP sector of a municipal authority, and its main objective is to find methods to 
facilitate the routines of this sector. For the development of the present work, the 
following research procedures were used: bibliographic research, exploratory 
research, descriptive research, survey (survey), action research, participatory research 
and case study, also counting on the help of instruments that would make it possible 
to reach the goals. It was sought to know the routines within the studied sector, as well 
as its admission procedures and highlighting the part of the preparation of the payroll, 
thus, through research data, in order to find methods that facilitate the routines of the 
professional. responsible for this sector, a flowchart was developed for the preparation 
of the payroll and procedures were developed based on the information reported from 
the routines by the professional of the sector studied, through a structured interview. 
Therefore, it is seen that using organizational techniques and tools in the processes of 
the personnel department is of great importance for the institution, thus, there will be 
possibilities for maintaining the administration of personnel in a more structured and 
improved way, which sensitizes all the institution, adding positive points to all. In this 
way, it is concluded that the Personnel Department - DP needs to be structured in a 
way that facilitates the professional, in their routines and in the deadlines to be met, as 
this sector is considered very relevant to the institution, since it contributes to its 
evolution. In addition, with this case study, it was possible to understand some 
oppositions within the sector, where some aspects that need to be optimized were 
identified to enable the relationship of activities carried out in the presented area. 
 
Keywords: Personal Department. Institution. Routines. 
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INTRODUÇÃO 

O Departamento Pessoal é considerado o setor com a função de gerenciar os 

encargos trabalhistas e previdenciários relacionados aos colaboradores de uma 

entidade. Aliás, tem a responsabilidade de assegurar a conformidade dos 

procedimentos além disso, opera na aceleração e faz com que as tarefas burocráticas 

dentro da organização sejam mais eficientes (VERONA; BOFF, 2022). 

É visto que a grande maioria das empresas precisam emitir relatórios, criar e 

preencher planilhas, além de muitas outras ferramentas para gerenciar suas tarefas 

diárias. Percebemos que o departamento pessoal é considerado uma ferramenta de 

grande valia para contribuir com o fornecimento dos dados e informações, onde 

também é muito importante para o fisco e aos gestores (FURTADO, 2022). 

Embora que as rotinas do departamento pessoal, sejam definidas como 

operacionais, também são consideradas dinâmicas, isto é, expressam que os 

procedimentos dentro do setor necessitam constantemente ter em consideração as 

leis e suas modificações, além disso, ter o cumprimento dos prazos no tempo certo 

(ROTINAS..., 2021). 

Contudo, percebe-se que os profissionais responsáveis pelo setor de 

Departamento Pessoal sofrem com frequentes desafios. Assim, para que uma 

instituição opere de maneira eficiente, é necessário implementar uma estrutura ou 

mapeamento das adversidades dentro do setor, que fará com que minimize ou 

extingue esses problemas, utilizando-se de formas e ferramentas tecnológicas 

(DEPARTAMENTO..., 2022). 

As rotinas do departamento pessoal são particularidades essenciais na carreira 

do profissional que as executa, em razão de que as mesmas, possuem referências de 

muita importância para o gerenciamento administrativo e financeiro. Nesse contexto o 

tema do presente trabalho está em aprimorar as rotinas do departamento pessoal, no 

caso prático de uma autarquia do município de Caçador/SC. 

Apesar de as rotinas do departamento pessoal parecerem menos estratégicas, 

esse setor tem grande importância para a assistência de uma organização. Visto que, 

ele exerce uma sequência de atividades, objetivando a garantia de uma boa relação 

a meio dos funcionários e seus chefes (BARROS, 2019). 

A justificativa terá como propósito demonstrar as rotinas do departamento 

pessoal, bem como detalhar métodos que facilitem as rotinas do setor. 
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Por fim, especificar o tipo de metodologia e técnicas para coleta de dados, em 

que serão expostos neste trabalho, com o intuito de detalhar progressivamente o 

conhecimento ou entendimento em relação às rotinas do setor de departamento 

pessoal. 

           Nesse contexto é importante expressar o problema da referida pesquisa: Como 

facilitar as rotinas do departamento pessoal de uma autarquia do município de 

Caçador / SC? 

Percebe-se que as complexidades das rotinas do setor de departamento 

pessoal concebem a precisão de monitoramento das atividades convenientes, deste 

modo, serão mencionadas rotinas que este setor realiza, com o intuito da elaboração 

de procedimentos das rotinas para facilitar e proporcionar um gerenciamento eficiente 

tanto para o setor, quanto para a autarquia. 

Com o desenvolvimento desta prática de estudo, propõe-se explanar métodos 

que facilitem e auxiliem ao setor de departamento pessoal, com as suas rotinas, no 

caso prático de uma autarquia municipal, tendo como propósito mencionar a 

importância de se utilizar de padrões organizacionais. 

O Objetivo Geral deste trabalho consiste em encontrar métodos para facilitar a 

rotina do departamento pessoal de uma autarquia do município de Caçador / SC. 

Para atender o Objetivo Geral, deseja-se alcançar os objetivos específicos: 

✔ Apresentar um breve contexto sobre o Departamento Pessoal e a 

autarquia municipal.  

✔ Conhecer as rotinas de elaboração da folha de pagamento de uma 

autarquia municipal. 

✔ Descrever as rotinas de elaboração da folha de pagamento de uma 

autarquia municipal. 

✔ Propor métodos que facilitem a elaboração da folha de pagamento de 

uma autarquia municipal. 

✔ Elaborar procedimentos de rotinas para o setor de departamento 

pessoal de uma autarquia municipal. 

Ato seguinte parte-se para a fundamentação teórica no primeiro capítulo. 
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 1 O DEPARTAMENTO PESSOAL E A AUTARQUIA MUNICIPAL   

Este capítulo destina-se à apresentação da fundamentação teórica ao que diz 

respeito do setor de departamento pessoal de uma autarquia municipal.  

1.1 BREVE HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 

A partir do início da escravidão, mais propriamente na época em que os 

senhores feudais comandavam os engenhos, as atividades do departamento pessoal 

subsistem. Deste modo, era concedido a um indivíduo que eles confiavam, a função 

de realizar a contabilização da quantidade de empregados e atender de todos os 

assuntos em relação a eles (COMO..., 2021). 

No decorrer dos tempos, depois da Revolução Industrial, na metade do século 

XIX até metade da década de 50 do século passado, muitas empresas mantiveram 

uma estrutura organizacional, onde previamente era observado um enorme progresso 

nas funções organizacionais e nas implantações das normas e regras, que 

uniformizaram o modo de tratar os funcionários nas organizações. Deste modo, 

sobreveio o chamado “departamento pessoal” (SILVA, 2021). 

Sendo assim, este setor seria responsável por coordenar as exigências legais 

relacionadas aos empregados como: admissões, demissões, folha de pagamento, 

folha ponto, atividades operacionais e burocráticas, entre outras funções (AZEVEDO; 

HABER; MARTINS, 2021). 

1.1.2 Conceito De Departamento Pessoal 

O Departamento Pessoal, é também denominado como setor de pessoal ou 

reconhecido através da sigla Departamento Pessoal - DP, sendo assim, ele é 

responsável por cuidar dos procedimentos burocráticos e dos vínculos trabalhistas 

que a organização institui. Entretanto, é também considerado um dos principais 

setores encarregados de realizar a entrega das obrigações acessórias da organização 

(BARROS, 2020). 

Segundo Carvalho (2000, p. 85); 

Departamento Pessoal é o setor que executa as tarefas prescritas pelas leis, 
regulamentos e normas brasileiras e previdenciárias, notadamente o registro, 
anotação e contabilidade dos principais fatos da vida do empregado na 
empresa, desde a sua admissão até o seu desligamento. 
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Dentre as atribuições relacionadas ao departamento pessoal, dispõe-se de 

cuidar também, com a atuação de estratégias e melhorias para obtenção de 

resultados organizacionais eficazes e no aproveitamento das prestações de serviços, 

sendo assim, este setor funciona de forma estratégica que fornece suporte para a 

permanência de uma empresa (FLÔRES, 2021). 

1.1.3 Diferença Entre Departamento Pessoal (DP) E Recursos Humanos (RH) 

Para compreender sobre as diferenças entre o departamento pessoal - DP e o 

Recursos Humanos - RH, é necessário conhecer os papéis que estes dois setores 

realizam dentro de uma instituição. A seguir, serão apresentadas estas diferenças. 

É visto que o departamento pessoal é encarregado pelos procedimentos 

burocráticos relativos às atividades trabalhistas. Entretanto, este setor tem como 

responsabilidade o registro dos documentos em relação aos funcionários, os 

pagamentos em geral, execução de requisitos referente à legislação trabalhista, as 

transferências de dados ou informações a órgãos responsáveis por recolher tributos 

(CONHEÇA..., 2018).  

Vejamos também, que o departamento pessoal é um setor responsável pelas 

atividades e serviços particulares, nos quais também, atendem aos quesitos 

relacionados aos colaboradores, a partir do momento em que acontece às 

contratações deles, proventos, 13º salário, férias, descontos e o gerenciamento da 

folha ponto de cada funcionário, entre outros (VIDAL, 2012). 

Em relação ao setor de Recursos Humanos (RH), este dispõe-se de 

estabelecer soluções que façam com que a organização se amplifique de maneira 

eficaz, incluindo seus funcionários. Suas principais atividades são: realização de 

recrutamento e seleção de pessoal, as políticas de gestão, os treinamentos e 

desenvolvimentos de pessoas, e a avaliação e melhorias dentro da organização 

(ANDRADE, 2022). 

Entende-se que o setor de recursos humanos é considerado essencial para o 

progresso das organizações, ou seja, este setor atende aos funcionários, onde são 

elementos importantes para que a organização evolua e alcance excelentes 

resultados. Sendo assim, ele pesquisa métodos com a finalidade de que os 

trabalhadores façam o seu melhor e mantenham-se estruturados com os propósitos 

organizacionais (FURTADO, 2022). 

Percebe-se então, que o setor de departamento pessoal se encarrega da parte 
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burocrática e o setor de recursos humanos dedica-se pela parte estratégica. 

1.2 BREVE HISTÓRICO DE AUTARQUIA MUNICIPAL 

O surgimento da expressão autarquia no Brasil, ocorreu pelo Decreto Lei nº 

6.016/43, onde a conceituava como serviço estatal descentralizado, assim sendo, foi 

composta por intermédio de legislação específica tendo sua competência jurídica de 

direito público, seu patrimônio privativo e suas obrigações estatais (COSTA, 2012). 

Deste modo, a constituição da autarquia teve a sua legalização, por intermédio 

da Lei nº 200/1967. Com isso, o gerenciamento da administração pública sofreu por 

modificações e transigências, assim, reestruturando a administração direta e 

amplificando a indireta (AUTARQUIA..., 2020). 

Entende-se por fim, que as autarquias são de personalidade jurídica e de direito 

público, originando-se do ente estatal, sendo assim, suas prioridades e circunstâncias 

são herdadas por este, salvo naquele que ocorreu conclusiva eliminação. Entretanto, 

as autarquias são criadas e aniquiladas por lei intrínseca, sendo capazes, nos termos 

da lei que as geraram, de realizar a cobrança de tarifas ou tributos, tendo que analisar 

as normas e regras dos Códigos Tributários Municipais e Nacionais além disso da 

Constituição Federal (ANDRADE, 2016). 

1.2.1 Conceito De Autarquia Municipal 

Em conformidade com o Decreto 200/67, determina-se autarquia como um 

serviço autônomo, de originalidade jurídica, receita e patrimônio próprios, ou seja, as 

autarquias são criadas por lei com a intenção de desempenhar as tarefas da 

administração pública de forma dispersa (OLIVEIRA, 2022). 

Em vista disso, a autarquia municipal é considerada uma instituição em que 

possui competência de autogoverno e é capaz de exercer também o papel como órgão 

federal. Desse modo, deve vir dela, totalmente a autoridade de investimentos, 

manutenções e acolhimentos deste campo (REIS, 2020).  

No sentido etimológico, a palavra autarquia simboliza independência. No que 

diz a respeito, é insuficiente para definir a autarquia e enfatizar das outras instituições 

que integram a administração indireta, visto que a maioria delas são de personalidade 

jurídica, desenvolvidas por descentralização legal, com a competência de auto 

gerência (OLIVEIRA, 2018). 
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1.2.1.1 Breve histórico do IPASC 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Caçador - IPASC, foi estabelecido através da Lei Complementar Municipal nº 10 de 

2000. Sendo assim, este órgão tem a responsabilidade de recolher, gerenciar e aplicar 

as contribuições de previdência dos Servidores Públicos do Município de Caçador 

(IPASC, 2021). 

O seguimento que originou a sua geração no ano de 1990, foi através do 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, onde começou os serviços juntamente 

ao Município de Caçador, em conformidade ao Regulamento Federal de 1988, que 

designou aos patrimônios públicos a associação de regimento judicial unicamente 

exclusivo (IPASC, 2021). 

O instituto é unido ao Poder Executivo do Município de Caçador, deste modo, 

este refere-se a uma Autarquia que sucedeu o extinto Fundo de Assistência Médica e 

Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais – FAMPS, além disso, tem 

capacidade jurídica exclusiva, atribuída da autonomia na área financeira e 

administrativa, inclusive, rege e administra o Regime Próprio de Previdência Social - 

RPPS do servidor público do Município de Caçador, assim como, possui  o encargo 

de conceder aos servidores públicos excelente qualificação em seus benefícios de 

pensões ou aposentadorias. Na atualidade, o Instituto foi reformulado através da Lei 

Complementar Municipal nº 291, de 2015 (IPASC, 2021). 

A incumbência, aos encargos e privilégios das funções estão prenunciadas nos 

arts. 86 e na Lei Complementar Municipal nº 291, de 2015. Entretanto, para a 

execução dos encargos que a gestão do Instituto requisita, a Diretoria Executiva 

dispõe da contribuição de 07 servidores (IPASC, 2021). 

1.2.1.2 A estrutura organizacional do IPASC 

De acordo com Closs (2019), organograma é definido como uma visão da 

organização de uma determinada entidade, isto é, tem como função representar a 

estrutura das classificações de cargos e setores interiormente. 

Nas palavras de Cury (2000), o organograma é uma demonstração de gráficos 

da estrutura da empresa, de forma sucinta, por meio de divisões de setores, cargos e 

funções, ele aponta ainda, que existem vários tipos de organogramas, isso vária de 

acordo com cada organização. 
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Em relação a parte da estrutura organizacional do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, o Conselho 

Administrativo é o órgão responsável pela deliberação da corporação e também da 

instrução elevada do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, relacionando-se 

a segurar as administrações, os regulamentos e as condutas gerais de gerenciamento 

do Instituto (IPASC, 2021).  

Também se integra na estrutura organizacional do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, o Conselho Fiscal 

que é o órgão responsável por monitorar e fiscalizar o controle interno e a gestão do 

IPASC, além de diversos pontos pertinentes regulares para o Instituto (IPASC, 2021). 

O Comitê de Investimentos foi estabelecido pela Lei Municipal nº 2.980, de 13 

de março de 2013, adequado ao domínio do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, para decidir a respeito das 

tomadas de decisões referente a aplicabilidade dos recursos financeiros do Instituto 

(IPASC, 2021).   

No que se refere a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, este setor tem como 

responsabilidade o regimento e efetuação das atividades ou tarefas que competem 

ao Regime Próprio, onde dispõe-se de sete servidores que desempenham encargos 

que a gestão do Instituto demanda (IPASC, 2021). 

A respeito do Setor Jurídico, este tem a função de emitir pareceres jurídicos em 

todos os procedimentos administrativos acerca dos benefícios de aposentadorias ou 

pensões, dos processos licitatórios, ou seja, sobre vários assuntos, requisitado pelos 

conselhos e pelos setores do Instituto. Além disso, faz o monitoramento e 

desempenho nas demandas judiciais, nos quais o Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC participa (IPASC, 2022). 

Quanto ao Setor de pessoal, este é responsável pelas atividades 

administrativas do Instituto, tais como: admissão de funcionários, realização de cálculo 

da folha de pagamento e cadastramento de servidores, funcionários contratados,  

aposentados e pensionistas, emite relatórios referente a folha e pagamento de boletos 

e tributos diversos, o controle de ponto dos funcionários, lançamentos de dados e 

atendimento geral aos colaboradores e muitas outras tarefas relacionadas ao setor de 

pessoal (IPASC, 2022). 

No Setor de Benefício, executa-se o censo previdenciário dos pensionistas e 
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dos servidores inativos, bem como, a cessão dos benefícios previdenciários, também 

emite-se a certidão do tempo de contribuição ao ex-servidor junto ao Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador – IPASC, em outro 

regime,  realiza-se simulações em relação a verificação de tempo para adquirir o 

benefício, e por fim, é obrigatório conservar os arquivos físicos com os dados e 

referências de aposentadoria dos segurados, de maneira estruturada e com 

coordenação das pastas (IPASC, 2022). 

Por fim, no Setor Contábil realizam-se as compras, ou seja, aquisição de bens 

e serviços que são precisos para a assistência do Instituto, especificamente: os 

materiais de expedientes, perícias, manutenções prediais, entre outras atividades. 

Realizam-se ainda, o controle de estoque por meio de planilhas, suporte a empresa 

de consultoria na análise de apurações de seus desempenhos, deste modo, 

encaminhando os extratos de investimentos mensalmente (IPASC, 2022).  

Também neste setor contábil, realizam-se procedimentos contábeis, como 

registro de atividades e controle de obrigações de terceiros, controle de repasses e 

retenções, bem como o fechamento contábil, em que são conferidas as informações 

contábeis e fiscais pertencentes as atividades do Instituto (IPASC, 2022). 

1.3 ROTINAS DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

Primeiramente, para desenvolver a elaboração da folha de pagamento é 

necessário ter em posse a categorização de cargo ou ocupação de cada funcionário, 

o controle de ponto ou frequência de jornada de trabalho e a apuração sobre as horas 

trabalhadas de cada um (OTTO, 2020). 

Para executar o fechamento do ponto, é utilizado um sistema digital para os 

colaboradores realizarem o registro do ponto digitalmente, e para os que não são 

cadastrados neste sistema, as horas anotadas nas folhas manuais de ponto são 

repassadas em planilhas para conferência. A partir deste fechamento do ponto, é 

possível extrair o período de trabalho, tal como as horas extras, as faltas, atrasos e 

adicionais para dar continuidade ao desenvolvimento da contábil da folha de 

pagamento, e após enviadas estas informações diretamente ao programa utilizado 

para a elaboração da folha, no qual é desenvolvido o cálculo dos descontos se for o 

caso (OTTO, 2020).  

Vejamos então, que para desenvolver a elaboração da folha de pagamento é 

fundamental acompanhar determinadas fases, para que no fim não se encontrem 



21 
 

 

incorreções. Portanto, é visto que certos pontos equivocados no documento são 

capazes de ocasionar adversidades trabalhistas, deste modo segue alguns métodos 

para desenvolver a elaboração da folha de pagamento: 

● Monitoramento acerca das admissões e demissões; 

● Determinação da categoria do colaborador; 

● Apuração das horas trabalhadas; 

● Entendimento dos encargos e descontos; 

● Dedução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

● Realização da separação entre o salário base do líquido (COMO..., 

2021). 

É exigido no momento em que é fechado a folha de pagamento, que seja 

emitido em duas vias, ficando uma via com a empresa e outra com o funcionário. 

Deste modo, ao executar este fechamento da folha, significa que a organização tende 

a finalizar e registrar a jornada de trabalho do funcionário do mês competente, pois 

existe um período para contabilização das horas trabalhadas tanto como o cálculo dos 

descontos ou acréscimos do colaborador (MARQUES, 2021). 

Portanto, os pagamentos dos salários necessitam ser executados até o período 

do quinto dia útil do mês subsequente, por essa razão é preciso que o responsável 

pelo setor, possua competência para efetuar o fechamento da folha no prazo 

estabelecido, assim, para ser concluído toda a contabilização da folha de pagamento 

(COMO..., 2020). 

1.3.1 Rotinas Do Departamento Pessoal  

As rotinas do departamento pessoal são de grande valor nas organizações e 

precisam constantemente permanecer de acordo com a legislação trabalhista vigente. 

Além do mais, quem exerce essa função na organização é também responsável por 

interpor a relação entre os órgãos públicos e a empresa, deste modo, realizando a 

emissão de guias e declarações para conservar a organização de forma regulamentar 

(BARROS, 2020). 

O Departamento Pessoal - DP é um setor que abrange assuntos 

administrativos em relação aos profissionais, ou seja, esse setor aborda sobre a lei do 

trabalho e previdência, tendo em vista alguns dos seus procedimentos de rotinas 

como: a emissão das folhas de pagamento, o registro na carteira de trabalho dos 
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funcionários, a organização e cálculo de guias do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e cuida da parte de 

admissões e demissões quando for preciso (FLÔRES, 2021). 

Em relação às rotinas do setor de departamento pessoal, as principais 

atividades desenvolvidas são: admissão de pessoal, gerenciamento, controle de ponto 

e jornada de trabalho dos funcionários, contabilização da folha de pagamento, entre 

outras atividades burocráticas (GUIMARÃES, 2022). A seguir será explanado sobre 

algumas destas atividades desenvolvidas. 

1.3.1.1 Admissão de pessoal  

Um fato importante, em referência da admissão de pessoal, é que dentro da 

organização é obrigatório em todas as tarefas ou funções, o chamado “registro” onde 

são identificados cada funcionário, podendo ser utilizado, livros ou formulários, 

sistemas de tecnologia eletrônico, de acordo com as normativas a serem enviadas ao 

Ministério do Trabalho (SENA, 2012). 

Portanto, sabe-se que o contrato da admissão do empregado ocorre por meio 

do registro de seus dados, então, deve-se conter as seguintes informações em sua 

ficha cadastral: nome do funcionário, nacionalidade, data de nascimento, filiação, local 

de nascimento, número do Programa de Integração Social - PIS ou Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, numeração e série da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data da admissão, cargo e função, 

remuneração, a jornada de trabalho, férias, entre outras informações (MARINHO, 

2007). 

Diante disso, pode-se afirmar que uma organização necessita de um 

funcionário que realize essas funções, tendo um amplo entendimento sobre as 

questões de admissões e tudo que envolve os seus funcionários, além do mais, é 

necessário ter muita compreensão sobre a legislação trabalhista e sempre estar se 

atualizando (EDGAR HENRIQUE, 2022).  

Para ilustrar melhor essa questão no processo de admissão, apresentamos a 

seguir os tipos de contratos de trabalho. Temos os seguintes contratos: por tempo 

indeterminado, por tempo determinado, temporário, trabalho autônomo, teletrabalho e 

de estágio. Vamos tratar brevemente cada um desses tipos de contratos. 
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1.3.1.2 Contrato por tempo indeterminado 

Correspondente ao tipo de contrato onde não há um prazo estabelecido, isto é, 

que tem uma data inicial e não possui uma data final. Deste modo, poderá ocorrer o 

encerramento se houver pedido de dispensa ou até mesmo em situações de 

demissões (SILVA, 2017). 

O contrato por tempo indeterminado é considerado o tipo de contrato mais 

utilizado pelas empresas e funcionários, pois com esse padrão não existe um período 

determinado para a finalização do contrato, entretanto, sendo capaz de permanecer 

até que uma das partes precise ou queira rescindir o mesmo (WITT; NAGAI; SOUZA, 

2021). 

Neste caso, o prazo estabelecido para o contrato de experiência é no período 

de até 90 dias, desta maneira, ao ocorrer o término deste contrato estipulado, cabe a 

empresa e seu empregado afirmarem se continuam com o vínculo, se afirmativo, o 

contrato passará a ser por prazo indeterminado (ARRUDA, 2021). 

1.3.1.3 Contrato por tempo determinado 

Corresponde a um contrato com o prazo estipulado, desde que não ultrapasse 

dois anos, e se for inferior a esse período há a possibilidade de ter a prorrogação 

apenas uma vez. Através desse contrato, o colaborador tem de executar na 

organização tarefas de breve duração (SILVA, 2017).  

É visto que, este tipo de contrato por prazo determinado, é utilizado de modo 

que a empresa contratante consiga ter uma flexibilidade organizacional com o seu 

contratado, assim, firmando acordo legalmente, somente para determinados períodos 

que forem precisos (ENTENDA..., 2022). 

Portanto, sabe-se também que no contrato por tempo determinado, os 

funcionários não possuem a regalia de receber o aviso prévio, o seguro-desemprego 

e nem os 40% da multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (TIPOS..., 

2021). 

1.3.1.4 Contrato de trabalho temporário 

O contrato de trabalho temporário, corresponde à contratação de pessoa física 

por previsão de período, ou seja, trabalho provisório, onde é designado a prestar 

serviços até o fim de seu contrato (SILVA, 2017). 
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Em referência aos seus direitos, é de extrema importância ressaltar que neste 

tipo de contrato o empregado possui os mesmos direitos e obrigações que os outros 

trabalhadores, porém, somente não possui o direito de receber o aviso prévio (WITT; 

NAGAI; SOUZA, 2021).  

Deste modo, é considerado uma modalidade fundamental, bem como para o 

colaborador bem como para as entidades, pois ele dispõe de muitas possibilidades, 

onde as pessoas que não possuem experiência, dentro desse período, tornam-se 

fixas no quadro dos colaboradores (EDGAR HENRIQUE, 2021). 

1.3.1.5 Contrato de trabalho autônomo 

O contrato de trabalho autônomo refere-se ao trabalho exercido por uma 

pessoa física que desempenha atividade profissional com remuneração, de forma 

liberal, sem vínculo empregatício, onde presta serviços para pessoas físicas e 

jurídicas (SILVA, 2017). 

A principal característica do trabalho autônomo é a sua autonomia, pois além 

de possuir certas competências, práticas técnicas e manuais, o indivíduo trabalha por 

conta própria e assume os seus próprios riscos (HASHIMOTO, 2021). 

Além disso, neste tipo de contrato uma das principais vantagens é a 

possibilidade de executar vários trabalhos ou serviços eventuais, ou seja, o 

trabalhador não necessita seguir um horário fixo como é definido pelas empresas. 

Deste modo, há possibilidades de associar as suas atividades profissionais e seus 

deveres do dia a dia, com isso, aumentando a sua renda mensal (WITT; NAGAI; 

SOUZA, 2021). 

1.3.1.6 Contrato de teletrabalho 

Caracterizado pela prestação de serviços de forma predominante em ambiente 

externo das dependências da empresa ou empregador, utilizando-se de 

equipamentos técnicos de informações e comunicações, de maneira que não sejam 

constituídos como serviço externo (O QUE..., 2021). 

O teletrabalho, é considerado um tipo de contrato que pode ser feito em vários 

lugares, ou seja, não necessita ser realizado completamente fora da empresa, pois o 

que realmente predomina para tal características deste regime de teletrabalho é a 

importância do predomínio do serviço mesmo que distante (CARDOSO, 2018). 
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Portanto, o contrato de teletrabalho, é simplesmente o ato do profissional 

realizar o seu trabalho no exterior da empresa, ou seja, não é preciso ser feito dentro 

de casa, mas sim, em algum lugar que o empregado achar melhor, usando 

mecanismos tecnológicos para estar interligado ao empregador (QUAIS..., 2021). 

1.3.1.7 Contrato de estágio remunerado 

O contrato de estágio refere-se a um contrato de estagiários que estão 

matriculados em algum curso ou que estão prestes a concluí-lo, tem como função 

proporcionar o conhecimento lógico das funcionalidades profissionais, concedendo 

informações diárias que são repassadas aos estudantes durante o curso, na forma de 

prática (SILVA, 2017). 

O estágio possui as modalidades de ser obrigatório - não recebe remuneração, 

e não obrigatório - recebe remuneração, tanto uma como a outra, contribuem para a 

aprendizagem e auxiliam no processo de engrandecimento do estudante durante o 

período de estágio (WITT; NAGAI; SOUZA, 2021). 

Outro ponto relevante neste modelo de contrato, é que deve ser cumprida a 

carga horária conforme determina a Lei 11.788/2008, os 30 dias de recesso 

remunerado após um ano de estágio, e o seguro contra acidentes (SILVA, 2017). 

Em vista disso, esse modelo de contratação, durante a prática é considerado 

fundamental, pois mesmo em período de curto prazo, ele prepara de certa forma o 

indivíduo para seu progresso e desenvolvimento na carreira profissional, assim, 

adquirindo muitas experiências e competências durante esse tempo (CONTRATO..., 

2020). 

1.3.1.8 Da verificação de documentos 

A admissão de pessoal é uma das principais rotinas do departamento pessoal, 

sendo assim, para a realização correta e impedir que ocorram problemas divergentes 

com a legislação trabalhista, é necessário conhecer a check list dos documentos que 

necessitam ser pedidos ao funcionário ao ser admitido (ADMISSÃO..., 2022). 

Para o processo de registro, é preciso vários comprovantes, desse modo, o 

empregado deve estar munido dos seguintes documentos no ato da admissão: 

● Foto 3x4; 

● Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
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● Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

● Comprovante de Residência; 

● Comprovante do grau de instrução; 

● Título de eleitor; 

● Certidão de nascimento (quando solteiro); 

● Certidão de casamento ou declaração de união estável (WITT; NAGAI; 

SOUZA, 2021).  

Os documentos são um dos primeiros passos para validar o contrato do 

empregado no processo de admissão, pois através deles, são constituídos 

informações e dados onde serão preenchidos na ficha de registro de cada indivíduo, 

deste modo devem estar atualizados e de maneira correta (CARRIJO, 2021). 

1.3.1.9 Da carteira de trabalho e previdência social - CTPS 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, tem a função de comprovar 

as relações de trabalho que o profissional realizou ou realiza atualmente. Dentro deste 

documento devem constar, os dados do empregado, a data de admissão e demissão, 

a função exercida, a remuneração, alterações de salário e férias, informações do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, entre outras (SILVA, 2017). 

Sob o mesmo ponto de vista, a carteira de trabalho é considerada um 

documento de identificação profissional, em que é demonstrado as atividades 

profissionais do indivíduo, como também, consta o contrato de trabalho que exerce 

atualmente (MAGANO, 1991). 

Deste modo, a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, é 

considerada o documento de muita importância na vida de um profissional, pois é ali 

que consta os dados referente às suas experiências de trabalho vivenciadas além 

disso os garante vários direitos (O QUE..., 2022). 

1.3.1.10 Do exame admissional 

O exame admissional é outra fase de grande importância no processo da 

admissão de novos funcionários, pois é com ele que a empresa contratante junto ao 

médico, analisam se o colaborador está capacitado para desempenhar o cargo no 

qual será contratado (PROCESSO..., 2021). 

Depois da realização do exame admissional, o médico responsável efetua a 
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emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em que constam informações e 

dados do funcionário, a descrição do histórico de saúde, o número da identidade, e 

também os riscos que possa ter no seu cargo atual, e assim por diante (GUIMARÃES, 

2022). 

Sendo assim, a realização do referido exame, demonstrar-se-á no momento da 

admissão se o empregado está ou não apto para ocupar o cargo proposto, também é 

necessário realizar o exame periodicamente, na troca de função e quando ocorrer a 

sua demissão (EXAME..., 2022). 

Basicamente, os exames realizados pelo médico são feitos em cenários de 

contratação, frequentemente, em alterações de função, no regresso das atividades e 

em casos de dispensa (GUIMARÃES, 2022). 

Em relação aos prazos de encaminhamento do Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO no eSocial, é de grande importância ressaltar que os eventos 

necessitam serem enviados até o dia 15 do mês subsequente ao da efetuação do 

exame (TUDO..., 2021). 

1.3.1.11 Do treinamento 

O treinamento no processo de admissão, acontece na fase da seleção dos 

funcionários, ou seja, mesmo que o funcionário a ser contratado obtenha experiência 

na função, é necessário expor a ele como funcionam os processos e ferramentas no 

interior da empresa (BARROS, 2019). 

O treinamento admissional, também conhecido como treinamento de 

integração, refere-se ao processamento de preparar um novo empregado, de modo 

que ele consiga fazer o seu serviço de forma eficaz, e auxilia na adaptação com seu 

local de trabalho e sua equipe (FERNANDES, 2019). 

Deste modo, é essencial o treinamento e desenvolvimento do novo 

colaborador, pois ao aprender todos os métodos e procedimentos trará bons 

resultados para a empresa (BARROS, 2019). 

Entretanto, o treinamento é caracterizado por ser um processo de sistemas, 

onde engloba transformações de práticas, conhecimentos e compreensões, ações e 

posicionamentos dos funcionários, deste modo, fazendo com que sejam capazes de 

proporcionar resultados positivos para a organização (CHIAVENATO, 2010). 
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1.3.1.12 Gerenciamento, controle de ponto e jornada de trabalho dos funcionários 

A tempos atrás, a folha ponto era realizada por um empregado, onde ele ficava 

observando as horas no relógio e registrando os horários das atividades do restante 

dos funcionários. Alguns tempos depois, as organizações desfrutaram do sistema no 

qual cada um dos trabalhadores registrava em um livro os horários de chegada na 

empresa e horários de saída (A EVOLUÇÃO..., 2016). 

Conforme os anos foram passando, a versão da folha ponto foi tendo mais 

modificações tecnológicas no mundo corporativo, pois como uso dessa ferramenta, o 

departamento responsável pelo pagamento dos funcionários, tinha facilidade no 

fechamento das folhas, além de reduzir a probabilidade de equívocos em relação a 

jornada de trabalho de cada funcionário (COMO..., 2020). 

Seguidamente, começou a ser executada a versão do relógio ponto, onde uma 

das versões primárias foi a máquina, que era aberta na parte de cima ou dos lados, 

em que o cartão era colocado pelo empregado de tal forma era feito de cartolina e 

essa máquina carimbava os horários e datas conforme era inserido nela (A 

EVOLUÇÃO..., 2016). 

Entende-se, portanto, que a folha ponto ou controle do ponto é realizada diante 

da execução de anotar os horários que os funcionários constituem em cada dia de 

trabalho, normalmente nos períodos de entrada, pausa para descanso, retorno do 

descanso e saída (FERNANDES, 2019). 

1.3.1.13 Contabilização da folha de pagamento 

Em relação à contabilização da folha de pagamento, é preciso entender a 

maneira apropriada para contabilizá-la, deste modo, o setor de departamento pessoal 

faz a subdivisão em três partes: os proventos, os descontos e as bases. Visto que 

também, é necessário que haja dentro deste documento a informação dos valores 

referentes ao aviso prévio, 13º salário, férias, Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (RICARDO JUNIOR, 2019). 

Sendo assim, para facilitar e agilizar a contabilização da folha de pagamento, 

supõe-se alguns procedimentos para serem realizados: primeiramente pode ser feito 

a classificação do colaborador, em seguida, analisar as horas trabalhadas, verificar os 

descontos de impostos e encargos, realizar o cálculo do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS e por fim, deduzir os benefícios legais (FURTADO, 2022). 
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De modo geral, o pagamento do salário é realizado no máximo até o 5º dia útil 

do mês subsequente ao de referência, a não ser em situações que ocorram 

negociações ou acordos entre as partes que implementam períodos mínimos. Ainda 

assim, a contabilização da folha de pagamento precisa ser elaborada atentando-se ao 

regime de competência, isto é, os pagamentos dos salários necessitam ter a 

contabilização no mês de referência independentemente se seu pagamento foi 

realizado no mês subsequente (FREITAS, 2016).  

Diante disso, percebe-se que o setor de departamento pessoal necessita tomar 

atenção em relação às suas atividades realizadas, principalmente em referência a 

contabilização da folha de pagamento, onde sejam cumpridos os prazos, atentando 

as datas e períodos, pois essas atividades, podem passar por alterações, em casos 

de ausências do próprio responsável pelo setor ou até mesmo por registros incorretos 

(GREIN, 2021). 

Vejamos também, que os encargos e salários que incidem acerca dos mesmos, 

ou seja, são considerados como despesas operacionais na ocasião relacionada aos 

colaboradores das partes de comercialização e administração, e considerado como 

gastos de produções ou serviços, quando relacionados aos colaboradores das seções 

de produção e os que são concedidos no cumprimento de serviços da organização 

(FREITAS, 2016). 

1.3.1.14 Tributos sobre a folha de pagamento 

Os tributos sobre a folha de pagamento referem-se aos tributos pagos acerca 

dos salários. Entre eles estão: 

1.3.1.14.1 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

É considerado o valor que é pago pelo funcionário com registro na carteira, e 

que de certa forma é descontado em folha de pagamento de acordo com os 

percentuais previstos na lei (WITT; NAGAI; SOUZA, 2021). 

Essa contribuição previdenciária embora seja de responsabilidade do 

empregado, no entanto, a empresa fica no dever de fazer o cálculo e o recolhimento, 

assim, utiliza-se como suporte, o valor do salário bruto dos funcionários e descontado 

na folha de pagamento deles. Em relação a porcentagem dos valores que são 

descontados, eles sofrem modificações a cada instante que ocorrem as alterações no 
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valor do salário-mínimo, e os mesmos, são expostos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS (DI PAOLO, 2020). 

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS refere-se a um tributo, onde a 

empresa deve descontar na folha de pagamento de seus colaboradores contratados 

com base no regulamento da Consolidação de Leis Trabalhistas - CLT. Deste modo, 

é importante que o responsável pelo setor de Departamento Pessoal – DP tenha 

noção de como realizar o cálculo deste tributo e como deve ser recolhido da maneira 

certa (BARROS, 2019). 

1.3.1.14.2 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, é um benefício ao 

trabalhador, depositado pelo empregador através de uma conta da caixa econômica 

federal cadastrada em nome do colaborador, o mesmo pode ser sacado conforme 

situações previstas na Lei, como por exemplo: demissões sem justa causa, 

aposentadorias, doenças graves, aquisição do primeiro imóvel juntamente com a 

caixa econômica, entre outras (ALVES, 2013). 

Portanto, entende-se que se ocorrer a demissão sem justa causa, este fundo é 

considerado como um amparo para ao trabalhador, pois é mensalmente recolhido pelo 

empregador e atribuído em conta específica do funcionário. Neste caso poderá ser 

sacado o valor total que há na conta, e receberá o valor da multa rescisória 

correspondente a 40% ou 20% por meio de acordo, acerca do valor total da conta de 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do trabalhador (IMPOSTOS..., 2022). 

Deste modo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS refere-se a 

um benefício gerado pelo governo, que atribui ao colaborador uma certa garantia do 

tempo de serviço efetuado na empresa, sendo assim, é realizado o cálculo através da 

porcentagem de 8% sobre o valor total dos proventos do colaborador (CÁLCULO..., 

2019). 

1.3.1.14.3 Imposto de Renda – IR  

É considerado pelos brasileiros um dos tributos mais populares, porém, possui 

certas modificações acerca da contribuição, ou seja, por meio de alíquotas. Vejamos 

no caso dos colaboradores que possuem a carteira assinada, em relação ao 

percentual destes impostos, é feito o desconto a cada mês do rendimento, desta 
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forma, permitindo que a empresa faça o desconto dessa taxa acerca da folha de 

pagamento do empregado (GRANDCHAMP, 2020). 

Por outro lado, as tabelas de alíquotas são determinadas propriamente pelo 

Governo Federal, e são fundamentadas conforme as faixas salariais. Entretanto, este 

tipo de tributo refere-se a uma contribuição social onde é descontada do empregado 

e paga pelo empregador quando do Regime Geral de Previdência Social – RGPS 

(CARRIJO, 2020). 

Vejamos que fazer o cálculo do Imposto de Renda - IR sobre a folha de 

pagamento é considerado uma das atividades do setor de Departamento Pessoal - 

DP. Entretanto, este tributo não pode deixar de ser retido, visto que a empresa fica na 

obrigação de fazer a retenção nos eventos cabíveis, desse modo, o profissional do 

setor responsável necessita compreender como realizar o cálculo de maneira exata 

(BARROS, 2019). 

1.3.1.14.4 Risco Ambiental do Trabalho - RAT 

Refere-se a uma contribuição da previdência, que tem como função arcar com 

o custeio para se tratar diante dos acidentes de trabalho ou das doenças que se 

manifestaram ao decorrer do serviço exercido pelo funcionário (DI PAOLO, 2020). 

É de suma importância salientar também, que este tributo tem de aumentar a 

alíquota em conformidade com o crescimento dos perigos a saúde e bem-estar dos 

funcionários na organização, e os percentuais são atribuídos de acordo com o grau 

de ocupação realizada (FURTADO, 2018). 

O Risco Ambiental do Trabalho - RAT é considerado uma contribuição 

previdenciária, na qual sua alíquota reconhece os perigos que compreendem os 

serviços realizados pelo colaborador na empresa. Isto é, tem como propósito fornecer 

os custos dos acidentes resultantes do trabalho ou adoecimentos ocupacionais 

obtidos pelos empregados (OLIVEIRA, 2021). 

1.3.1.15 Atestados Médicos  

O atestado médico está relacionado a um documento em que há a assinatura 

de um profissional de saúde, onde o trabalhador necessita se afastar do cargo 

ocupacional por determinada causa. Portanto, ele retrata que o funcionário é incapaz 

de realizar certa ocupação e é destinado para comprovar o afastamento da empresa 
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nas principais situações: quando o funcionário possui atendimento médico rotineiro; 

em casos em que o funcionário necessite estar junto com um familiar na consulta 

médica; se por acaso o funcionário sofrer um incidente; e na situação em que o 

funcionário necessita repousar e se tratar (AGOSTINI, 2021). 

De acordo com o Decreto n° 1658/2008, é estabelecido em que o atestado 

médico necessita possuir 3 informações básicas: o período de licença preciso para o 

paciente se recuperar; a identificação do profissional de saúde com assinatura, 

número de registro no CRM e carimbo; e a identificação do paciente (SAIBA..., 2022). 

Vejamos que o atestado médico é considerado uma ferramenta que auxilia a 

abonação das faltas, deste modo, livra o funcionário que esteve ausente, do desconto 

em seu pagamento. Assim, contribui o trabalho do Departamento Pessoal - DP e 

impossibilita erros na apuração do pagamento (REIS, 2021). 

1.3.1.16 Afastamentos 

O afastamento do trabalho está relacionado a ocorrência em que o funcionário 

não se apresenta na empresa e nem executa suas funções em determinado período, 

por certa razão garantido por lei. Entretanto, para usufruir deste benefício, o 

colaborador tem necessidade de confirmar seu afastamento, e está sujeito à falta 

injustificada, se porventura a confirmação não aconteça de acordo como previsto em 

lei (AFASTAMENTO..., 2021). 

Como visto acima o afastamento do trabalho ocorre quando o funcionário se 

encontra inapto para executar suas tarefas por certa causa, seja de maneira provisória 

ou definitivamente. Assim sendo, o afastamento do trabalho é considerado um direito 

do colaborador que presta serviços com registro na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social - CTPS. Contudo, para ter acesso e permanecer recebendo o pagamento, o 

trabalhador precisa declarar, através de perícia ou parecer médico, a incapacidade 

em desenvolver seu trabalho (OSORIO, 2022). 

Vejamos que cada um dos acontecimentos de afastamento do trabalho possui 

suas normas e especificidades. Deste modo, as possibilidades de afastamento em 

regulamento com a legislação do trabalho são: afastamento por acidente ou doença, 

afastamento do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, licença 

maternidade e afastamento por invalidez (ALVES, 2021). A seguir é apresentado os 

tipos de afastamentos. 
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1.3.1.16.1 Afastamento por acidente ou doença 

 Acontece quando o funcionário é afetado por uma doença ou até mesmo é 

vítima de um acidente que o deixou incapacitado de realizar sua profissão, nessa 

situação a empresa tem a responsabilidade de cobrir sua ausência no intervalo de até 

15 dias, realizando normalmente o pagamento do salário do funcionário. Contudo, se 

precisar se afastar, que ultrapasse os 15 dias, essa obrigação fica de responsabilidade 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (KAORU, 2020). 

O auxílio acidentário é concedido para trabalhadores sujeitos a doença por 

afastamento, onde cuja doença tenha sido causada por suas tarefas de trabalho. 

Nessa situação, na qual o funcionário é afastado de seu cargo em ocorrência de ter 

sofrido acidente no local de trabalho é o principal motivo que causa a sua incapacidade 

de prestação de serviços (NEVES, 2022). 

No entanto, o benefício do auxílio-doença, é disponibilizado ao segurado que 

está na situação de incapacidade para exercer seu trabalho acima de 15 dias 

decorrentes. Assim, a contar do 16º dia de ausência, havendo o afastamento de suas 

atividades no trabalho por doença que ocasiona a falta de capacidade laboral, sendo 

assim, o colaborador fica com seu contrato de trabalho suspendido (GRANDCHAMP, 

2022). 

1.3.1.16.2 Afastamento do trabalho pelo INSS 

 No afastamento do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, é 

concedido um benefício que é destinado ao trabalhador que necessita se ausentar 

dos serviços laborais pela causa acidentes ou doenças, sejam essas causas 

provocadas por seu trabalho ou não e que ultrapasse mais de quinze dias decorrentes. 

Sendo assim, quando isso acontece, o trabalhador segurado possui a garantia ao 

mantimento do seu pagamento, de outros benefícios e do recolhimento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (MARTINS, 2022). 

Ocorre durante intervalos de afastamento acima de quinze dias, ou seja, o 

pagamento do funcionário é de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. Além disso, para que isso se realize, o funcionário precisa dar abertura 

no auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e em seguida passar 

por perícia médica para confirmar o seu caso e a partir disso, o benefício é pago para 

quem está temporariamente incapaz de trabalhar (RICARDO JUNIOR, 2019). 
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Em relação a duração do afastamento do trabalho pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, depende muito dos casos de cada indivíduo, ou seja, é através 

do atestado médico e restante de documentos, juntamente com à perícia (se for o 

caso) onde será determinado o período de afastamento (NEVES, 2022). 

1.3.1.16.3 Licença maternidade 

A licença maternidade é relacionada ao tempo de ausência das atividades de 

determinado profissional, ou seja, a mãe depois de requisitar para a empresa onde 

ela trabalha ou para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, adquire o salário-

maternidade, considerado o valor recebido por mês, como benefício. Sendo assim, a 

licença inicia a contar no período em qual a funcionária se afastou do seu cargo 

(LICENÇA..., 2020). 

Vejamos que a licença maternidade é considerada um benefício próprio para 

às trabalhadoras de vínculo empregatício formal, que ao decorrer de certo período se 

tornaram mães. Deste modo, esse benefício se mostra tanto no momento da adoção 

do filho quanto no momento do nascimento da criança, assim, possibilita o 

afastamento da trabalhadora de seus serviços laborais sem que a prejudique de 

receber seu pagamento que é utilizado como sustento da família no decorrer desse 

período de licença (MESQUITA, 2022). 

Neste caso, a funcionária gestante e que é contribuinte do INSS possui a regalia 

de receber à licença maternidade no período de 120 dias, sendo capaz, em vista disso, 

de se afastar das suas atividades no trabalho pelo mesmo período, sem que haja o 

prejuízo no seu emprego e pagamento (AFASTAMENTO..., 2021). 

1.3.1.16.4 Afastamento por invalidez 

O afastamento por invalidez é considerado em situações em que o funcionário 

é afastado por motivo à aposentadoria por invalidez, diante disso, a empresa realiza 

o cancelamento do contrato de trabalho, e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

fica como responsável pelo pagamento do funcionário nos próximos anos 

(CONHEÇA..., 2015). 

Neste caso, é concedido este benefício ao trabalhador segurado, que esteja 

insuficiente ou não possua qualquer capacidade de realizar seus serviços laborais, 

sendo assim, para que aconteça o afastamento pelo Instituto Nacional do Seguro 
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Social – INSS é preciso que seja efetuado a definição logo após a perícia médica. 

Portanto, há possibilidades em que o trabalhador segurado precise se apresentar de 

períodos em períodos, para comprovação no seguimento da sua incapacidade 

(NEVES, 2022). 

Assim, ocorre o afastamento por invalidez quando o trabalhador declara possuir 

a incapacidade definitiva, estando inapto de continuar com os seus serviços no 

trabalho. Deste modo, é feito o término do contrato de trabalho e o afastamento do 

indivíduo é finalizado mediante a aposentadoria por invalidez (AFASTAMENTO..., 

2021). 

1.3.1.17 Férias 

As férias são consideradas um determinado período de repouso destinado ao 

funcionário, seguidamente do desempenho de atividades mediante um ano, isto é, no 

período de 12 meses. Entretanto, no decorrer desse repouso, o funcionário consegue 

se afastar da realização de suas atividades sem que haja prejuízo de sua 

remuneração em pausa, assim, ganham um aumento em seu salário, que seria o ⅓ 

constitucional de férias (BARROS, 2020). 

Vejamos que os colaboradores que possuam regime de trabalho Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, tem o privilégio de tirar férias toda vez que tiver 12 meses 

trabalhados, seguidamente, ao concluir esse período, tem a possibilidade de tirar no 

máximo até 30 dias de repouso. Entretanto ao iniciar as férias, o trabalhador possui o 

direito da sua remuneração normalmente e mais ao valor do adicional de férias, que 

está relacionado a ⅓ do salário bruto (SAIBA..., 2022). 

Deste modo, é realizado o cálculo das férias do funcionário, conforme à 

integralidade do salário bruto recebido mensalmente, complementado de uma parcela 

no valor de ⅓ desta soma. A respeito do montante, o profissional responsável pelo 

cálculo das férias que desconta os percentuais relacionados ao Imposto de Renda 

Pessoa Física - IRPF e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (SOARES, 2022). 

1.4 FGTS: REGIME CELETISTA X REGIME ESTATUTÁRIO  

Em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, sabe-se que 

este é considerado um benefício atribuído aos trabalhadores de regime celetista. 

Portanto, em relação ao servidor público, este não tem o recebimento deste Fundo 
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por consequência do seu regimento estatutário (POR QUE..., 2022). 

Assim sendo, o servidor público admitido ou contratado através de um 

concurso, que se integra no regime estatutário não possui o direito ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em razão de ser beneficiário de outras 

atribuições, inclusive ao ser concursado, este não pode temer a inexistência de verba 

ou também de demissão (BASTOS, 2021). 

Embora os servidores não obtenham esse Fundo, eles dispõem-se de outras 

garantias posteriormente ao ciclo comprobatório, especificamente à permanência. Em 

outras palavras, o servidor somente é capaz de ficar sem o emprego se porventura 

forem casos particulares, ou seja, é propriamente devido a essa causa que ele não 

obtenha o Fundo, portanto, cabe salientar, que esta norma não se aprofunda a todos 

os servidores (POR QUE..., 2022). 

Vejamos então, que o servidor público executa um papel distinto em relação à 

sua maneira de conduta, análise e resolução de problemas. Tal pelo motivo de que as 

atribuições dos servidores da Administração Pública direta são determinadas de 

acordo com as normatizações distintivas que dissertam diante dos direitos e deveres 

de cada concepção no serviço público (POR QUE..., 2022). 

Deste modo, o pagamento deste Fundo é realizado aos funcionários de 

empresas privadas e públicas devido à ausência de algumas atribuições, sendo 

assim, em contrapartida com relação ao servidor público que possui a estabilidade, 

que é um direito estabelecido na Constituição Federal contendo a garantia de que o 

servidor obtenha circunstâncias e serenidade para realizar as suas tarefas (BASTOS, 

2021).  

Vejamos então, que o servidor público realiza uma função específica em 

referência ao seu modo de desempenho, análise e resolução de divergências. A fim 

de que o serviço realizado pelos servidores da Administração Pública direta é 

determinado de acordo com as normas e regulamentos particulares onde se 

apresentam diante dos direitos e obrigações de cada posicionamento no serviço 

público, sendo assim, diferente do funcionário do setor privado, firmado em regimento 

celetista, o servidor público contratado por regime estatutário, é vinculado à 

Administração Pública do Município, Estado e Federação, onde é administrado por 

um estatuto e não pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (SERVIDOR..., 

2020). 
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1.5 O REFLEXO DO ESOCIAL NA ADMISSÃO DE PESSOAL E SOBRE A FOLHA 

DE PAGAMENTO 

O Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Federal 8.373/14, em 11 

de dezembro de 2014, um novo sistema de escrituração digital chamado eSocial, o 

mesmo originou-se diante da Receita Federal, Caixa Econômica, Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS e o Ministério do Trabalho, e tem como objetivo principal unificar 

as obrigações acessórias relacionadas às obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias (SANCEVERINO, 2019). 

Em relação a ter os dados que são gerados pelo eSocial em um único lugar, 

entende-se que desta maneira, será mais rápido para buscar os dados e elevará o 

controle fiscal diante dos contribuintes e das organizações (SOUZA, 2013). 

Entretanto, o eSocial tem a intenção de proporcionar a facilidade de o Governo 

Federal controlar essas obrigações, tendo em vista o aperfeiçoamento no controle 

dessas referências que são originadas por meio das empresas e órgãos públicos 

(SANCEVERINO, 2019). 

É visto que os profissionais necessitam ser capacitados para utilização desta 

ferramenta, pois apesar de trazer mudanças que de certa forma facilitará o trabalho 

ou serviço desenvolvido, deve gerar uma incomodidade na sua fase inicial por ser algo 

novo (SANCEVERINO, 2019). 

Vejamos então, que o eSocial não possui apenas obrigações, ele também tem 

benefícios para o profissional do departamento pessoal, este sistema além de 

metodizar e unificar os dados dos empregados, ele diminui a burocracia de envio de 

documentos diante do governo, a atualização do cadastramento dos empregados, e 

assim por diante (O ESOCIAL..., 2021).  

1.5.1 Admissões  

As admissões ou contratações dos funcionários, serão explanadas 

primeiramente no eSocial, ou seja, antes do período de admissão do empregado. É 

necessário para o envio agilizado dos dados e informações, dentro do prazo 

estabelecido, a utilização de algumas ferramentas (MANUAL..., 2021). 

A consulta da qualificação cadastral do empregado no eSocial é considerada 

um procedimento, que garante confiança dos dados, no ato de regulamentar o 

cadastramento profissional no sistema de informações da organização, na qual ele 
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atua (O QUE..., 2021). 

Vejamos também, que é obrigatório no eSocial a informação do CPF, em 

contrapartida, se o colaborador ainda não possua um número, ou os seus dados que 

foram apresentados estejam incoerentes, o mesmo necessita comparecer até uma 

agência da Caixa, Banco do Brasil ou Correios e solicitar seu registro ou retificação 

(MANUAL..., 2022). 

1.5.2 Folha de Pagamento 

A Folha de Pagamento no eSocial é considerada a união de dados e 

informações, em que retratam o pagamento dos colaboradores que realizaram 

serviços onde foi declarado pelo responsável do setor em cuja competência, visto que, 

todo funcionário é abordado particularmente, de maneira que o ajuste do pagamento 

de um funcionário não prejudique o restante (COMO..., 2022). 

Vejamos que os dados e informações para a folha de pagamento dentro do 

sistema do eSocial, necessitam ser encaminhadas ao setor de Departamento Pessoal 

- DP no máximo até o dia 01. Nisso, ao receber as informações do apontamento e 

obtenção da folha de pagamento, é pedido que seja enviado mediante ao Sistema 

Domínio Atendimento, e se por acaso a empresa não utilizar essa opção, deve entrar 

em contato com o sistema eSocial para sanar suas dúvidas (MANUAL..., 2021). 

Desta maneira, se porventura os dados ou as informações forem 

encaminhadas posteriormente ao dia 1º ou aconteça em ter que fazer a geração do 

cálculo da folha novamente, com isso, é capaz de ocasionar um certo atraso no 

momento de enviar as informações para o eSocial e consequentemente pode 

ocasionar a cobrança de multa (MANUAL..., 2021). 

Para ter o acesso a folha de pagamento, primeiramente deve-se acessar ao 

sistema do eSocial, em seguida, informar os dados do empregador, e após isso, fazer 

o cadastramento ou admissão do empregado. Dando sequência, clicar na opção de 

folha de pagamento e informa as verbas remuneratórias dele, deste modo, fará o 

encerramento das remunerações mensais, e por fim, emitir a guia DAE (Documento 

de Arrecadação do eSocial) (MANUAL..., 2022). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizados os seguintes 

procedimentos de pesquisas: tipo de pesquisa; abordagem; local, população e 

amostra; técnicas e/ou instrumentos de coleta de dados; e a metodologia de análise 

de dados. 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 Na elaboração deste trabalho foram utilizadas: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa descritiva, levantamento (survey), pesquisa ação, pesquisa participante e 

estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica é desempenhada tendo como apoio um material já 

preparado, integrado essencialmente de obras ou livros e artigos científicos, deste 

modo, não se aconselha trabalhos provindos da internet (GIL, 2008). 

Segundo a pesquisa descritiva, nesse modelo de pesquisa não existe o 

envolvimento do pesquisador, ou melhor, ele apresenta o objeto de pesquisa e busca 

achar o regulamento de acordo com o acontecimento, as suas propriedades, a sua 

essência, razões, coerências com outros fenômenos (BARROS; LEHFELD, 2006). 

No que se refere a pesquisa de levantamento, é realizado um tipo de pesquisa 

onde se obtém conhecimentos e coleta de dados através de atributos ou pontos de 

vista de cada pessoa, deste modo, escolhido como encarregado de uma sociedade 

(MEDEIROS, 2019). 

  A pesquisa ação é uma modalidade de pesquisa com base experimental, onde 

é configurada e elaborada sobre uma pequena associação em relação a uma ação, 

ou melhor, com a determinação de uma adversidade coletiva em que os exploradores 

de pesquisas e representantes do ambiente ou problema estão incluídos de maneira 

colaborativa e interativa (THIOLLENT, 1986). 

  Analisamos que a pesquisa participante é considerada um tipo de pesquisa 

que se refere a um procedimento de averiguações ou buscas de explorações 

empíricas. Sendo assim, tem como principal objetivo a contribuição de identificações 

de problemas ou adversidades, a partir da interatividade entre o pesquisador e os 

integrantes das situações investigadas, na busca de soluções apropriadas, conforme 

esses integrantes identificam os problemas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

No que diz a respeito ao estudo de caso, este é definido como uma busca ou 
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verificação baseado na experiência de fatos correntes da realidade internamente, 

deste modo, é visto que as medidas a meio de acontecimentos e o contexto não ficam 

obviamente certos (YIN, 2001). 

2.2 À ABORDAGEM 

A natureza do presente trabalho é qualitativa, que terá como suporte 

interpretação de conteúdo; análise de documentos; entrevistas – estruturada; 

observações; conversas informais. 

A pesquisa qualitativa é considerada um tipo de pesquisa que em sua 

percepção, envolve o local originário onde são coletados os dados, assim, tendo 

também como instrumento básico o pesquisador, visto que, estes dados apurados são 

preponderantemente feitos de forma descritiva (CRESWEL, 2007). 

No que diz respeito a sua função, a pesquisa qualitativa dispõe-se de averiguar 

os dados descritos e detalhados de certo ambiente ou acontecimento, abrangendo a 

comunicação direta de quem está pesquisando com o cenário investigado. Deste 

modo, evidencia-se o procedimento ou a maneira como acontece o evento e atenta-

se em absorver o ponto de vista dos participantes da pesquisa (CALIL; ARRUDA, 

2004). 

Vejamos que a pesquisa qualitativa, ressalta-se determinados passos que são 

essenciais para usufruir de uma favorável pesquisa qualitativa, entre eles estão:  a 

credibilidade: que serve para demonstrar os resultados distintos da confiança; a 

transferibilidade: é a confiabilidade relacionada ao procedimento realizado pelo 

responsável da pesquisa; a confiabilidade dos resultados:  abrange a avaliação dos 

resultados se estão relativos com os dados recolhidos; a explicitação cuidadosa da 

metodologia: detalha com cuidado de como a pesquisa foi feita; e a relevância das 

questões de pesquisa: está relacionada aos estudos antecedentes (GODOY, 2005). 

2.3 LOCAL, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O local de pesquisa foi no Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Públicos Municipais de Caçador – IPASC; com uma funcionária da autarquia; do 

município de Caçador/SC.  

As informações de modo sensato, foram adquiridas a partir de quatorze 

perguntas descritivas, ou seja, uma entrevista estruturada, pertencente ao assunto de 
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estudo. A pesquisa foi realizada entre 07 de outubro de 2022 até 14 de outubro de 

2022, no intervalo de tempo de mais disponibilidade da funcionária. 

2.3.2 Técnicas E/Ou Instrumento De Coletas De Dados 

Para a coleta de dados qualitativos foram utilizados na pesquisa a aplicação de 

entrevista estruturada.  

A entrevista é definida como um procedimento em que o pesquisador se 

manifesta diante do investigado e lhe articula perguntas, assim, com a intenção de 

coletar os dados que se relacionam com a pesquisa.  Deste modo, a entrevista é 

considerada uma forma de relação sociável, ou seja, é um meio onde uma parte 

realiza a pesquisa de coletar os dados e a outra se expõe como seguimento de 

informação (GIL, 2008). 

É visto que a entrevista é considerada uma das primordiais técnicas de 

instrumentos para coleta de dados, pois é diante disso, que o aluno adquire dados ou 

informações pertinentes realizando as entrevistas com as pessoas. Para isso, deve 

ser elaborada uma listagem de perguntas, ou melhor, um roteiro a ser seguido 

(MORETTI, 2022).  

Deste modo, uma das técnicas e/ou instrumentos utilizados para a coleta de 

dados da pesquisa foi a entrevista estruturada, cuja elaboração contou com a 

ferramenta disponível no Windows de forma gratuita, acessando aos programas e 

arquivos, o Word 2013. A entrevista foi composta por 14 perguntas, sendo elas 

descritivas. 

As entrevistas estruturadas são elaboradas a começar pela realização de um 

questionário de modo previamente organizado, sendo assim, os atributos primordiais 

da entrevista estruturada é que necessita ter atenção e a flexibilização do responsável 

pela entrevista em delimitá-la às perguntas expostas (COELHO, 2020). 

Então, a entrevista estruturada tem como principal propósito de executar esse 

modelo de entrevista para possibilitar as relações dos resultados adquiridos. Isso 

devido, a contar do mesmo grupo de perguntas feitas, assim, o recurso da pesquisa 

está exclusivamente no diagnóstico das respostas (COELHO, 2020). 

Com a utilização das entrevistas, é possível de constatar os fatos que 

aconteceram, compreender o ponto de vista das pessoas diante dos fatos, entender 

a vivência da pessoa diante do fato ou o seu sentido para ela, encontrar quais foram, 

seriam ou são as atuações das pessoas, mesmo que sejam antigas, atuais ou 
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projetadas e achar razões que inspiram as ideias, emoções ou práticas das pessoas 

(LAKATOS; MARCONI, 2010). 

2.3.3 Metodologia De Análise De Dados 

A pesquisa qualitativa é, comumente, mais profunda, isto é, pelo motivo que os 

dados nela analisados, raramente tendem a ser retratados em números. Geralmente, 

os questionamentos nesta esfera de pesquisa concedem respostas satisfatórias, 

discursivas e formais. Por essa razão, ela postula distintos modelos de estudo de 

dados qualitativos com a finalidade de poder explanar os componentes que ela aborda 

(TIPOS..., 2021). 

A análise de dados é definida como o processamento da aplicabilidade de 

métodos estatísticos e de coerências, para analisar dados ou informações adquiridas 

a partir de tais procedimentos. O propósito da prática é recolher informações 

importantes com base nos dados obtidos e através destas informações, é provável a 

tomada de decisões mais afirmativas e conduzidas para bons resultados (SILVA, 

2021). 

 O procedimento de análise de dados é formado por algumas fases 

importantes, entre elas estão: encontrar o conceito do objeto que será analisado, logo 

após isso, verificar o selecionamento do modelo de dados que vão ser analisados, em 

seguida, ver a designação de como será mensurado os dados e realizar o 

recolhimento destes dados e analisá-los, e por fim, interpretar os resultados 

alcançados (LUBK, 2022). 

Entre os dias 07 e 14 de outubro de 2022, eu, Amanda Camargo Bento, 

estagiária lotada no setor de Contabilidade do IPASC, realizei uma entrevista 

estruturada com a profissional responsável pelo setor do Departamento Pessoal do 

Instituto, com o objetivo de apresentar suas rotinas de atividades nessa respectiva 

pesquisa.  

Deste modo, por meio da entrevista estruturada, foram realizadas as análises 

dos dados qualitativos extraídos a partir das informações respondentes da 

responsável pelo setor de Departamento Pessoal. Assim, as análises dos dados 

resultaram na proposição de métodos e procedimentos que de certa forma irá dar 

visibilidade para iniciativas de modificações dentro deste setor, pois podem facilitar a 

compreensão detalhada deste cenário, proporcionando conhecimentos e sobre a 

necessidade em se ter ferramentas para auxiliar nas atividades diárias do profissional.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo será demonstrado o conhecimento das rotinas na elaboração da 

folha de pagamento, os métodos que facilitem a elaboração da folha de pagamento e 

os procedimentos de rotinas para o setor de departamento pessoal de uma autarquia 

municipal. 

3.1 CONHECIMENTO DAS ROTINAS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO NO IPASC  

O desenvolvimento da folha de pagamento é de grande relevância para a 

organização. Deste modo, a sua realização requisita ter muita atenção e agilidade, 

visto que os dados relacionados ao pagamento do funcionário, servidor, aposentados 

ou pensionistas se integram neste documento (FOLHA..., 2021). 

Atualmente o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Caçador - IPASC, é constituído por 7 servidores ativos (Administração 

e Gestão), 1 funcionária de empresa terceirizada, 2 estagiárias e 630 beneficiários 

(aposentados e pensionistas).  

O sistema de ponto eletrônico não é integrado com o sistema de folha de 

pagamento, haja vista que apenas os sete servidores ativos fazem seu registro. 

Devido a demanda ser relativamente pequena, a coleta de registros, tratamento e 

demais ajustes são feitos diariamente. 

Os lançamentos de férias, licença-prêmio, atestados e justificativas de 

ausência, também são realizados diariamente, considerando o período em que 

ocorrem. São raros os casos de pagamentos além das rubricas/eventos de 

remuneração mensal. No que se refere a adiantamentos (vale), este não é feito, as 

verbas são pagas em remessa única e mensal, exceto na competência do 13º salário. 

Em relação à organização, elaboração e conferência da folha de pagamento, 

considera-se uma das atividades fundamentais e de grande importância dentro do 

setor de Departamento Pessoal - DP. Assim, este documento necessita ser 

desenvolvido contendo os valores relacionados às remunerações e os dados ou 

informações requisitadas pela lei, como: os cálculos referentes às férias, eSocial, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, 13º salário que contemplam a folha de pagamento (GUIMARÃES, 2021). 

Além do tratamento do ponto, tem-se os eventos de descontos (mensalidades 
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do sindicato e associação dos servidores, empréstimos consignados e cartão Util Card 

– Acic) que são importantes para o Sistema de folha, via arquivo encaminhado por 

todas as instituições responsáveis por via e-mail ou através dos sites conveniados.  

O desconto de previdência (IPASC) referente a folha dos servidores, fica retido 

no próprio Instituto, não sendo necessário pagamento de guia à parte. Portanto, não 

há desconto do INSS no Instituto pois este é regido por Regime Próprio de Previdência 

Social – RGPS, onde tem somente o desconto da previdência (IPASC) que fica retido 

no respectivo instituto. 

Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, o departamento 

pessoal que realiza o cálculo, onde solicita a guia referente a competência de 

apuração diretamente ao setor de Tributos da Prefeitura Municipal, sendo assim, essa 

guia é paga sempre até o 5º dia útil do mês subsequente, conforme valores oriundos 

dos relatórios de fechamento. 

Vejamos que o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, é considerado um 

tributo devido acerca dos rendimentos de determinado trabalhador, ou seja, este 

tributo precisa ter sua apuração e retenção realizados pela entidade encarregada por 

efetuar os repasses de valores ou as remunerações para a Receita Federal. Deste 

modo, para apurá-lo na folha de pagamento, é fundamental fazer a conferência da 

tabela das contribuições mensais, onde constam os valores das alíquotas para 

pagamento, variando conforme o salário de contribuição de cada indivíduo (PERINI; 

SILVA, 2022). 

Desta forma, para que os procedimentos de lançamentos e fechamento de 

folha ocorram sem atrasos, todas as demandas externas, devem ser encaminhadas 

ao Departamento Pessoal - DP, até no máximo dia 25 do mês de apuração. 

Assim sendo, após os processos mensais onde ocorrem todos os lançamentos 

e o fechamento do cálculo da folha, é realizada a conferência de toda a demanda e a 

emissão de relatórios para o devido registro na contabilidade. 

As conferências são realizadas através dos relatórios parametrizados pela 

servidora responsável, bem como a manualização de todos os procedimentos 

pertencentes ao Departamento Pessoal - DP. 

O arquivo bancário está sempre pronto (fechado) e disponível para transmissão 

um dia antes do crédito na conta dos servidores, aposentados e pensionistas, assim, 

o crédito é feito sempre a cada mês, especificamente no último dia útil. 
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3.2 MÉTODOS QUE FACILITEM A ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DE UMA AUTARQUIA MUNICIPAL 

3.2.1 Fluxograma Da Elaboração Da Folha De Pagamento No IPASC 

O fluxograma é definido como um mapeamento do passo a passo de um 

processo, onde possibilita uma observação das demarcações e divisas, atribuindo 

uma concepção geral por onde ocorre o objeto (COUTINHO, 2020). 

Vejamos então que o fluxograma proporciona que o processo seja 

continuadamente examinado, viabilizando, desse modo, a observação crítica, a 

verificação de incorreções e as oportunidades de melhorias. Portanto, há possibilidade 

de ser mantido, com atualização e aprimoramento para a vivência da organização 

(WERNECK, 2021). 

Assim, um fluxograma de processos é relacionado como um instrumento de 

muita importância para a estruturação de atividades ou tarefas no interior de um 

âmbito empresarial, ou seja, ele contribui na verificação de como os procedimentos 

ocorrem, a partir do momento que inicia a demanda até o seu término (SILVA, 2021). 

A seguir demonstra-se na Figura 1 o Fluxograma da elaboração da folha de 

pagamento, utilizado como método para facilitar ao profissional do departamento 

pessoal em suas rotinas. 
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Figura 1 – Fluxograma da Elaboração da Folha de Pagamento 

 

Fonte: Elaborado pela autora conforme Danese (2022). 

Continua... 
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Figura 1 – Fluxograma da Elaboração da Folha de Pagamento  

 

Fonte: Elaborada pela autora conforme Danese (2022). 
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3.2.2 Entrevista  

Para encontrar os resultados almejados, entrevistou-se a colaboradora 

responsável pelo Departamento Pessoal - DP, por meio de um questionário com 

perguntas relacionadas ao setor estudado. Entre os principais resultados estão o fato 

de que todas as responsabilidades dentro do setor de Departamento Pessoal, são de 

obrigação da referida colaboradora. Algumas das atividades diárias que ela menciona 

estão: “Recebimento dos relatórios via e-mail ou por meio de sites conveniados e 

arquivos para lançamento; Lançamentos diversos na folha (sistema); Conferências; 

Elaboração de planilhas e; envio de arquivo ao banco”. 

 Observou-se também que a atividade que a funcionária considera mais 

importante dentro do setor, “é a expertise e habilidade nos lançamentos para que não 

ocorram erros, prejudicando os beneficiários”. 

 Seguidamente a funcionária relata que “dentre as atividades realizadas no seu 

setor, a qual requisita mais tempo é a apuração do ponto e conferência de relatórios, 

pois a mesma menciona que são muitos os detalhes que mesmo tabulados em 

planilhas, demandam muito tempo”. 

 Um desafio citado pela funcionária em suas funções, que “é necessário sempre 

estar atualizada com as leis e normativas que são publicadas, em relação a concessão 

de ajustes, alterações de estruturas e cargos e também a inclusão de novos 

segurados”. 

 É destacado também como a funcionária estrutura seu plano de ação para 

alcançar metas e mensurar os resultados, em que salienta que “o planejamento é 

tudo, e aponta que através da organização da rotina é possível facilitar as demandas 

e obter sucesso em cada competência dentro do Departamento Pessoal – DP”. 

 Essa profissional ressalta que “as habilidades mais importantes para ocupar 

esse cargo estão entre concentração, agilidade e paciência, ou seja, tudo no 

Departamento Pessoal – DP demanda rotina e tempo, então sem essas três virtudes, 

fica tudo mais difícil e moroso”. 

 Diante disso, ela conclui que “seu trabalho é de grande importância no Instituto, 

pois o Departamento Pessoal - DP é o “coração da empresa”, sendo que grande parte 

dos problemas e das soluções evoluem nesse departamento”. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ROTINAS PARA O SETOR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL DE UMA AUTARQUIA MUNICIPAL  

Abordar-se-á nesse subitem os procedimentos pautados em legislação, bem 

como na doutrina, a fim de que venha a contribuir no processo de execução das 

atividades realizadas junto ao departamento pessoal na autarquia municipal ora 

pesquisada. 

Tal procedimento vem ao encontro de alterações e mudanças de 

comportamento da estrutura hoje vivenciada, devendo torná-la mais prática e objetiva, 

facilitando o trabalho do dia a dia. 

Em razão do trabalho realizado estar bem elaborado com 24 páginas, torna-se 

mais eficaz se este pertencer ao apêndice A, podendo ser apenas impresso e 

entregue à referida autarquia como contribuição de Trabalho de Conclusão de Curso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso realizado junto ao Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Caçador – IPASC, apontou muitas interpretações 

e ensinamentos pertinentes quanto aos relevantes processos presentes nas rotinas 

do Departamento Pessoal da instituição e principalmente o destaque sobre a rotina 

da elaboração na folha de pagamento. 

O objetivo principal foi o de encontrar métodos que facilitem a rotina do 

departamento pessoal da autarquia do município de Caçador / SC, baseando-se nas 

rotinas das principais atividades da responsável pelo setor. 

A estruturação das rotinas do Departamento Pessoal - DP é um dos pontos 

fundamentais para a evolução de uma organização. É visto que este setor se 

encarrega de funções estratégicas a cada instante, contribuindo com a autoridade nas 

tomadas de decisões, em vista disso, é necessário que possua rotinas e estruturação 

concretas. 

Portanto, pode-se afirmar que o presente trabalho atingiu seus objetivos 

específicos, visto que foram brevemente contextualizados os temas sobre o 

departamento pessoal e a autarquia municipal,  além do conhecimento das atividades 

e fluxos realizados no departamento pessoal da referida instituição, bem como foram 

descritas estas atividades, em que foi possível propor métodos com o propósito de 

facilitar as rotinas para elaboração da folha de pagamento, e por fim, foram elaborados 

os procedimentos de rotinas para contribuir nas atividades realizadas dentro deste 

setor. 

 Contudo, através da entrevista realizada e por meio de observações e 

pesquisas foram apresentadas as rotinas, os fluxos das atividades e todos os 

procedimentos analisados referentes ao Departamento Pessoal – DP. No entanto, 

para ser atendido a coleta desses procedimentos necessitou-se insistir na busca dos 

dados, pois a profissional do setor quase não tinha tempo disponível para atender a 

situação, mas de forma insistente foi possível absorver todas as informações e dados 

necessários e tirar as dúvidas para conseguir elaborar os procedimentos de rotinas 

para o setor estudado, onde irá servir como base para as respectivas atividades e 

também, foi proposto como método o fluxograma para facilitar na elaboração da folha 

de pagamento, além de agilizar essa tarefa que é uma das atividades que ocupam 

mais o tempo dentro do setor. 
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O setor de departamento pessoal é responsável por diversas atividades e 

obrigações em relação aos empregados, a contar de sua admissão, das férias e do 

13º salário, da folha de pagamento, e dos horários de trabalho dos funcionários, entre 

outros. Assim, é visto que o departamento pessoal, fica com a parte burocrática 

referente aos empregados, então é de grande importância compreender sua função e 

como atua, para manter a organização e estruturação deste setor.  

Deste modo, percebe-se que os resultados das pesquisas proporcionaram 

encontrar métodos, através da entrevista, nas buscas dos dados e informações, que, 

no entanto, facilitem as atividades para este setor, com a intenção de aperfeiçoar os 

processos de qualidade tanto para o setor estudado, quanto para a empresa e seus 

colaboradores. 

Assim, sabe-se que os procedimentos pautados em legislação, bem como na 

doutrina, foram elaborados a fim de que venha a colaborar no processo de realização 

das tarefas executadas junto ao departamento pessoal na autarquia municipal ora 

pesquisada. Portanto, tais procedimentos vêm ao encontro de transformações e 

modificações de conduta da estruturação hoje vivenciada, no compromisso de torná-

la de forma mais objetiva e acessível, possibilitando o trabalho do dia a dia. 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que o setor de Departamento 

Pessoal - DP é considerado um setor de grande importância para a instituição, visto 

que contribui na sua evolução. Além disso, com esse estudo de caso, foi possível 

compreender as rotinas dentro do setor, em que foi identificado alguns aspectos que 

já possuem estruturação, mas que necessitam ser otimizados em relação as 

atividades exercidas na área apresentada. 

Nesse sentido após a conclusão da pesquisa observou-se que os objetivos 

específicos foram tratados e explorados de forma detalhada, atingindo o êxito no 

trabalho. Sendo assim, importante mencionar que se faz necessário a entrega de 

cópia das rotinas de procedimentos à Autarquia Municipal e após apresentar à 

Biblioteca da Instituição de Ensino Uniarp para que sirva de base de leitura e consulta 

por acadêmicos e a comunidade em geral despertando o conhecimento e agregando 

valores a estes. 
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Apresentação 

Os procedimentos da elaboração da folha de pagamento, foram desenvolvidos 

com o propósito de facilitar as rotinas de elaboração da folha de pagamento, que são 

exercidas pelo profissional no setor de Departamento Pessoal - DP. 

O objetivo principal é o de auxiliar nos dados e informações organizacionais, 

em busca da competência e eficiência do Departamento de Pessoal - DP, assim, 

demonstrando as rotinas e fluxos das suas principais atividades para melhor 

entendimento. Com esse objetivo, foram realizadas pesquisas e verificações das 

rotinas principais do setor estudado, assim tendo como foco, como são as rotinas da 

elaboração da folha de pagamento. 

Também tem como objetivo contribuir com a idealização de métodos que 

facilitem a elaboração da folha de pagamento no Departamento de Pessoal - DP da 

Autarquia Municipal. 

Vejamos que foram explanados os procedimentos, sendo um documento 

simples de entender, portando como objetivo, de auxiliar tanto ao profissional que 

tenha experiência nos procedimentos relacionados a folha de pagamento, quanto ao 

profissional que iniciará esse procedimento. 

O propósito é o de demonstrar os procedimentos relacionados a elaboração da 

folha de pagamento, em relação à apropriação dos proventos, assim como, certos 

benefícios, dos regimes estatutários lotados no Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC. 

 Os procedimentos foram estruturados em 4 partes fundamentais. No Capítulo 

1, será apresentado a caracterização da empresa e alguns conceitos básicos, no 

Capítulo 2 será demonstrado as rotinas dentro do setor de departamento pessoal. 

 No Capítulo 3 compreende-se as instruções para preenchimento dos dados e 

informações dos aposentados e pensionistas no sistema e inclusive, foi desenvolvido 

a Check list de lançamentos, servindo como base de simplificar as rotinas a serem 

elaboradas no decorrer do processo de pagamento da folha de pagamento e; por fim 

o 4 capítulo aborda sobre as rotinas integrantes para a realização do pagamento da 

folha e o fluxograma elaborado como o método para facilitar na elaboração da folha.  
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1. CAPÍTULO I – CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de 

Caçador - IPASC, foi estabelecido através da Lei Complementar Municipal nº 10 de 

2000. Sendo assim, este órgão tem a responsabilidade de recolher, gerenciar e aplicar 

as contribuições de previdência dos Servidores Públicos do Município de Caçador 

(IPASC, 2021). 

O seguimento que originou a sua geração no ano de 1990, foi através do 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, onde começou os serviços juntamente 

ao Município de Caçador, em conformidade ao Regulamento Federal de 1988, que 

designou aos patrimônios públicos a associação de regimento judicial unicamente 

exclusivo (IPASC, 2021). 

O instituto é unido ao Poder Executivo do Município de Caçador, deste modo, 

este refere-se a uma Autarquia que sucedeu o extinto Fundo de Assistência Médica e 

Previdenciária dos Servidores Públicos Municipais – FAMPS, além disso, tem 

capacidade jurídica exclusiva, atribuída da autonomia na área financeira e 

administrativa, inclusive, rege e administra o Regime Próprio de Previdência Social - 

RPPS do servidor público do Município de Caçador, assim como, possui  o encargo 

de conceder aos servidores públicos excelente qualificação em seus benefícios de 

pensões ou aposentadorias. Na atualidade, o Instituto foi reformulado através da Lei 

Complementar Municipal nº 291, de 2015 (IPASC, 2021). 

A incumbência, aos encargos e privilégios das funções estão prenunciadas nos 

arts. 86 e na Lei Complementar Municipal nº 291, de 2015. Entretanto, para a 

execução dos encargos que a gestão do Instituto requisita, a Diretoria Executiva 

dispõe da contribuição de 07 servidores (IPASC, 2021). 

1.1 ORGANOGRAMA GERAL 

De acordo com Closs (2019), organograma é definido como uma visão da 

organização de uma determinada entidade, isto é, tem como função representar a 

estrutura das classificações de cargos e setores interiormente. 

Atualmente, para o desenvolvimento dos encargos que a gerência do Instituto 

impõe, a Diretoria Executiva dispõe ainda com o apoio dos servidores, estagiários e 

colaboradores em geral: 

No Quadro 1 demonstra-se a estrutura dos cargos e seus ocupantes. 
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Quadro 1 – Cargos e seus ocupantes 

Cargo Nome 
Diretor Presidente Antonio Carlos Castilho 
Diretor Administrativo e Financeiro Fábio Deniz Casagrande 
Contadora Karen Fernanda Ribeiro 
Advogada Diala Marchi Gonçalves Bridi 
Analista Previdenciário Leonardo Felipe Duarte 
Assistente Administrativo Fernanda Fiorelli 
Servidora Cedida pelo Município de Caçador - Rh Adriele Belli Carlim Danese 
Serviços Gerais Iara Lara dos Santos 
Estagiária Amanda Camargo Bento 
Estagiária Kamilly Cardoso 

Fonte: Autora (2022). 

A partir da Figura 1 demonstra-se o organograma da empresa. 

Figura 1 – Organograma da empresa 

 
Fonte: IPASC (2019). 

Nas palavras de Cury (2000), o organograma é uma demonstração de gráficos 

da estrutura da empresa, de forma sucinta, por meio de divisões de setores, cargos e 

funções, ele aponta ainda, que existem vários tipos de organogramas, isso vária de 

acordo com cada organização. 

1.1.1 Conhecendo a Estrutura 

1.1.2.1 Autarquia municipal 

O surgimento da expressão autarquia no Brasil, ocorreu pelo Decreto Lei nº 

6.016/43, onde a conceituava como serviço estatal descentralizado, assim sendo, foi 

composta por intermédio de legislação específica tendo sua competência jurídica de 

direito público, seu patrimônio privativo e suas obrigações estatais (COSTA, 2012). 

Deste modo, a constituição da autarquia teve a sua legalização, por intermédio 
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da determinação da Lei nº 200/1967. Com isso, o gerenciamento da administração 

pública sofreu por modificações e transigências, assim, reestruturando a 

administração direta e amplificando a indireta (AUTARQUIA..., 2020). 

Entende-se por fim, que as autarquias são de personalidade jurídica e de direito 

público, originando-se do ente estatal, sendo assim, suas prioridades e circunstâncias 

são herdadas por este, salvo naquele que ocorreu conclusiva eliminação. Entretanto, 

as autarquias são criadas e aniquiladas por lei intrínseca, sendo capazes, nos termos 

da lei que as geraram, de realizar a cobrança de tarifas ou tributos, tendo que analisar 

as normas e regras dos Códigos Tributários Municipais e Nacionais e além disso da 

Constituição Federal (ANDRADE, 2016). 

Com esse propósito, estes procedimentos pretendem contribuir para auxiliar 

nas atividades do setor de Departamento Pessoal da Autarquia Municipal, em virtude 

de que ajudará os servidores responsáveis pelo setor, a encarar mudanças e 

acrescentá-las de maneira favorável para um mais adequado progresso de suas 

atividades e rotinas, como também para cumprir seus objetivos de forma eficaz. 

1.1.2.2 Conceito De Autarquia Municipal 

Em conformidade com o Decreto 200/67, determina-se autarquia como um 

serviço autônomo, de originalidade jurídica, receita e patrimônio próprios, ou seja, as 

autarquias são criadas por lei com a intenção de desempenhar as tarefas da 

administração pública de forma dispersa (OLIVEIRA, 2022). 

Em vista disso, a autarquia municipal é considerada uma instituição em que 

possui competência de autogoverno e é capaz de exercer também o papel como órgão 

federal. Desse modo, deve vir dela, totalmente a autoridade de investimentos, 

manutenções e acolhimentos deste campo (REIS, 2020).  

No sentido etimológico, a palavra autarquia simboliza independência. No que 

diz a respeito, é insuficiente para definir a autarquia e enfatizar das outras instituições 

que integram a administração indireta, visto que a maioria delas são de personalidade 

jurídica, desenvolvidas por descentralização legal, com a competência de auto 

gerência (OLIVEIRA, 2018). 

1.1.2.3 Agentes Públicos 
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Considera-se a pessoa que é vinculada a determinado cargo, onde exerce 

função pela Administração pública, ou seja, realiza as atividades nas instituições 

públicas de forma temporária ou permanente. Dentro da administração pública há 

duas categorias de vínculos empregatícios: Estatuário e Celetista (SOUZA, 2018). 

• Estatutário: são considerados os contratos administrados pelo regulamento 

público de servidores, em geral, são os servidores efetivos; em relação aos 

servidores comissionados, este não é preciso ter tido aprovação em concurso 

específico para ocupar o cargo; e os servidores efetivos que recebem 

gratificação, são os servidores efetivos que realizam outros serviços ou 

atividades em que eles são gratificados; 

• Celetista: são os contratos administrados pela CLT, onde normalmente são os 

contratos temporários (SOUZA, 2018). 

1.1.2.4 Aposentados 

O aposentado é considerado o indivíduo que cessou seu trabalho e ganha sua 

aposentadoria, seja ela, por invalidez, idade ou tempo de contribuição (MARIANA 

JOHN, 2021). 

1.1.2.5 Pensionistas 

Os pensionistas são considerados os indivíduos que ganham uma pensão por 

morte, decorrente da morte de um servidor público estadual (MARIANA JOHN, 2021). 

1.1.2.6 Estagiários 

O estagiário é considerado o estudante que vivencia e aplica na prática, as 

atividades relacionadas a área profissional na qual trabalhará, através dos 

aprendizados em teoria que teve em sala de aula, desenvolvendo seus talentos e 

conhecimentos (SILVA, 2017). 

1.1.2.7 Terceirizados  

O trabalhador terceirizado é considerado o indivíduo que é contratado através 

de licitação, por uma empresa que disponibiliza seus serviços para outra (QUAIS..., 

2020). 
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1.1.2.8 Departamento Pessoal 

O Departamento Pessoal é considerado o setor com a função de gerenciar os 

encargos trabalhistas e previdenciários relacionados aos colaboradores de uma 

entidade. Aliás, tem a responsabilidade de assegurar a conformidade dos 

procedimentos além disso, opera na aceleração e faz com que as tarefas burocráticas 

dentro da organização sejam mais eficientes (VERONA; BOFF, 2022). 

O Departamento Pessoal, é também denominado como setor de pessoal ou 

reconhecido através da sigla Departamento Pessoal - DP, sendo assim, ele é 

responsável por cuidar dos procedimentos burocráticos e dos vínculos trabalhistas 

que a organização institui. Entretanto, é também considerado um dos principais 

setores encarregados de realizar a entrega das obrigações acessórias da organização 

(BARROS, 2020). 

Dentre as atribuições relacionadas ao departamento pessoal, dispõe-se de 

cuidar também, com a atuação de estratégias e melhorias para obtenção de 

resultados organizacionais eficazes e no aproveitamento das prestações de serviços, 

sendo assim, este setor funciona de forma estratégica que fornece suporte para a 

permanência de uma empresa (FLÔRES, 2021). 

1.2 MISSÃO 

A Missão é a comunicação da razão da existência de uma determinada 

empresa, qualquer coisa que ela pretende oferecer para o mercado, assim dizendo, 

tem como finalidade ensinar e demonstrar suas medidas dentro da organização 

(CLOSS, 2019). 

O IPASC (2021, n.p) tem como missão “gerir o Regime Próprio de Previdência 

Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador assegura aos seus 

beneficiários os meios imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, 

idade, tempo de contribuição e falecimento”. 

Vejamos que a missão atua como propósito para as atividades e compromissos 

da empresa, e tem como função o esclarecimento nítido e a comunicabilidade das 

metas e objetivos, bem como os seus princípios e seus planejamentos dentro da 

entidade (CHIAVENATO, 2005). 

A seguir explana-se a visão da organização. 
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1.3 VISÃO 

Destaca-se que a visão de uma organização é a definição da perspectiva do 

futuro, isto é, definir as metas e objetivos que necessitam ser claros e suficientes para 

a empresa, desta forma orientando seus funcionários a ir mais adiante para obtenção 

do sucesso (CLOSS, 2019). 

O IPASC (2021, n.p) contém a seguinte visão: “O reconhecimento como 

patrimônio do servidor público, pela excelência no atendimento de seus segurados, 

sustentabilidade financeira e excelência na gestão dos recursos”   

Segundo Rodrigues et al. (2009), a visão da organização é o esclarecimento 

dos seus propósitos ou intenções futuramente, ou seja, a maneira que ela espera sua 

visibilidade, e visa algo que as motive e que seus objetivos e metas sejam alcançados. 

Para concluir destacam-se os valores da empresa cedente. 

1.4 VALORES 

Os valores de uma empresa definem-se como normas e convicções que 

auxiliam na relação entre todas as partes incluídas dentro de uma organização, em 

outras palavras, tem como função a influência das atitudes, das condutas e das 

decisões tomadas onde devem ser prestadas e mantidas pelos colaboradores 

(CLOSS, 2019). 

O IPASC (2021, n.p) é expresso pelos seguintes valores, “a Integridade, o 

Profissionalismo, o Aperfeiçoamento na relação com os Servidores, a 

Sustentabilidade, a Segurança e o Compromisso, onde seus servidores e demais 

colaboradores, devem praticar estes princípios definidos”. 

Vejamos que eles representam o agrupamento de definições, das doutrinas e 

religiões em geral que a empresa considera e prática, e deste modo estão superiores 

aos padrões habituais em direção de alcançar lucros em um curto período 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009). 
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2. CAPÍTULO II – ROTINAS DO DEPARTAMENTO PESSOAL IPASC 

2.1 TIPOS DE CONTRATOS DE ADMISSÕES DE PESSOAL 

2.1.2 Servidores 

No departamento pessoal da empresa IPASC, as admissões ocorrem apenas 

através de Concurso Público e Processo Seletivo. Para os cargos de Diretoria 

Executiva, os servidores já estáveis ou inativos, são indicados pelo Prefeito e 

mediante a aprovação/votação na Câmara de Vereadores. 

Sendo assim, o processo inicia com a Publicação da convocação dos 

aprovados, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC). Deste 

modo, aplica-se o prazo de 30 dias para o comparecimento ao IPASC, para dúvidas e 

esclarecimentos, bem como a entrega de check list dos documentos necessários para 

inclusão da pessoa no sistema de folha. 

Após esse primeiro momento que ocorre com o aceite da pessoa em assumir 

o cargo de provimento efetivo (estatutário), da entrega da documentação e dos 

esclarecimentos de dúvidas, aplica-se o prazo de 30 dias para a entrega e publicação 

da Portaria de Nomeação. Em seguida, após a nomeação, dá-se a posse e o efetivo 

exercício no cargo. 

Entretanto, o Instituto não possui servidores contratados, ou seja, regidos pelo 

RGPS (CLT). Todos são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 

Complementar nº 56). A seguir demonstra-se o processo para inclusão no sistema 

folha. Na figura 3 demonstra-se as fases do processo de admissão no setor de 

Departamento Pessoal. 

Figura 3 – Fases do processo de admissão do Departamento Pessoal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora conforme Danese (2022). 



75 
 

 

2.1.3 Contrato de Estágio 

 
No contrato de estágio, é feito o processo seletivo, junto ao Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), que é uma associação do setor privado e sem 

fins lucrativos, onde o indivíduo realiza sua inscrição pelo site do CIEE, assim, quando 

selecionado o candidato, este deverá comparecer ao IPASC para a realização de 

entrevista. 

Após a realização de entrevista, o candidato deverá estar munido dos 

documentos solicitados, para elaboração do Termo de Contrato de Estágio (TCE), e 

assim, que todas as partes assinarem o documento, o candidato poderá iniciar as 

atividades dentro do setor para o qual foi contratado. 

2.1.4 Contrato de Terceirização 

O IPASC, possui também o contrato de terceirização, ou seja, é um processo 

de licitação de pregão, que ocorre quando a empresa contratada, firma contrato junto 

a ele, para realização de serviços, onde o funcionário presta serviços dentro da 

autarquia. 

2.2 CONTROLE DE PONTO  

2.2.1 Servidores 

O IPASC, é constituído por 7 servidores ativos (Administração e Gestão), 1 

funcionária de empresa terceirizada, 2 estagiárias e 630 beneficiários (aposentados e 

pensionistas). 

O sistema de ponto eletrônico não é integrado com o sistema de folha de 

pagamento, haja vista que apenas os 7 servidores ativos fazem o registro nele. Devido 

a demanda ser relativamente pequena, a coleta de registros, tratamento e demais 

ajustes são feitos diariamente. 

O meio utilizado para registrar os horários de trabalho dos servidores é o 

Sistema DIMEP, a apuração e controle de ponto é diária (coleta de dados).  

O procedimento pelo sistema DIMEP, ocorre inicialmente no dia 1º de cada 

mês, as coletas são realizadas de modo diário, com lançamento das justificativas, já 

no caso de trabalho extraordinário, ocorre a inclusão em banco de horas, para folga. 

A respeito dos atestados, tem-se o prazo de 05 dias para serem entregues e as 
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justificativas de ausência para compensação em banco de horas, devem ser 

protocoladas online via Sistema 1DOC. 

2.2.3 Estagiários 

Em relação a folha de frequência manual dos estagiários, todo mês é 

repassado ao CIEE, pela empresa concedente, onde é feito o depósito do valor da 

bolsa auxílio para a conta cadastrada de cada estagiário. Se houver casos de faltas, 

e forem justificadas, podem ou não gerar desconto, isso dependerá do entendimento 

entre as partes. 

2.2.4 Funcionário terceirizado 

Na folha ponto manual do funcionário terceirizado, é realizado um controle de 

ponto, que fica arquivado no Instituto. Para melhor entendimento, nesse tipo de 

contrato é feito uma licitação, deste modo, o pagamento do salário ao funcionário 

contratado, é de responsabilidade da empresa contratada, pois ela presta serviços ao 

IPASC. 

Sendo assim, a empresa contratada fica responsável de enviar a Nota Fiscal 

todo mês para o IPASC, referente aos serviços prestados dentro do instituto pelo seu 

funcionário, para que a responsável pelo DP efetue o pagamento da nota, que será 

depositado na conta da empresa contratada, onde ficará responsável em realizar a 

transferência dos proventos para a conta do funcionário. 

2.3 ROTINA MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 

A folha de pagamento é elaborada mensalmente, conforme o cronograma 

anual. Sendo assim, para que os usuários acompanhem as principais datas limites 

para registrar os dados referentes a elaboração da folha de pagamento, utiliza-se o 

calendário de realização da rotina, que é lançado no Sistema Sênior. 

Os relatórios de apoio à averiguação da folha de pagamento; os relatórios 

operacionais usados para validação da apuração do cálculo e da contabilização da 

folha de pagamento; os arquivos para crédito bancário; os dados ou informações 

financeiras que são anotados na base de dados do sistema Sênior, onde são 

aproveitados na constituição de produtos gerencias e restantes documentos de 

atribuições legais, especificamente a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido 
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na Fonte – DIRF, a Declaração de Rendimentos, a Relação Anual de Informações 

Sociais - RAIS, a Guia de Recolhimento do FGTS e a Guia de Informações à 

Previdência Social – GFIP; assim, sendo todos estes os produtos que são derivados 

da realização da rotina da folha de pagamento onde ocorre uma vez por mês. 

2.3.1 Folha de Pagamento 

Apuração da contabilização dos benefícios e descontos a que tem direito os 

servidores no mês.  

• Os procedimentos de lançamentos e fechamento de folha para que não 

ocorram atrasos, todas as demandas externas, devem ser encaminhadas ao 

Departamento Pessoal - DP, até no máximo dia 25 do mês de apuração. 

• Após os processos mensais onde ocorrem todos os lançamentos e o 

fechamento do cálculo da folha, é realizada a conferência de toda a demanda 

e a emissão de relatórios para o devido registro na contabilidade. 

• As conferências são realizadas através dos relatórios parametrizados pela 

servidora responsável, bem como a manualização de todos os procedimentos 

destinados ao Departamento Pessoal - DP. 

2.3.2 Impostos e Contribuições do Departamento Pessoal 

No que diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, o 

Departamento Pessoal – DP do Instituto que realiza o cálculo, onde solicita a guia 

referente a competência de apuração diretamente ao setor de Tributos da Prefeitura 

Municipal, sendo assim, essa guia é paga sempre até o quinto dia útil do mês 

subsequente, conforme valores oriundos dos relatórios de fechamento. 

O desconto da previdência referente a folha dos servidores ativos, aposentados 

e pensionistas fica retido no próprio Instituto, não sendo necessário pagamento de 

guia à parte. Portanto, não há desconto para o Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS (INSS), pois este é regido por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, 

onde tem somente o desconto para o Regime Próprio de Previdência (IPASC). 

2.3.3 Férias, Licença-prêmio, Atestados e Justificativas de Ausência 
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Os lançamentos de férias, licença-prêmio, atestados e justificativas de ausência, 

também são realizados diariamente, considerando o período em que ocorrem. São 

raros os casos de pagamentos além das rubricas/eventos de remuneração mensal. 

2.3.4 Jornada de trabalho 

O meio utilizado para registrar os horários de trabalho dos funcionários é o Sistema 

DIMEP, a apuração e controle de ponto é diária (coleta de dados). 

O horário de trabalho dos funcionários é das 13h00 às 19h00, sendo a jornada de 

trabalho 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. 

2.3.5 Proventos 

 O arquivo bancário está sempre pronto (fechado) e disponível para transmissão um 

dia antes do crédito na conta dos servidores, aposentados e pensionistas, assim, o 

crédito é feito sempre no último dia útil de cada mês.   

2.3.6 Adiantamento Salarial 

No que se refere a adiantamentos (vale), este não é feito, as verbas são pagas em 

remessa única e mensal, exceto na competência do 13º salário. 

2.3.7 Vale transporte 

O benefício do vale-transporte é pago aos estagiários para o deslocamento ao local 

de trabalho, sendo contados os dias trabalhados no mês, para dar o valor juntamente 

com o valor da bolsa auxílio. 

2.3.8 Benefícios Previdenciários 

São as aposentadorias voluntárias, por invalidez e pensão por falecimento, 

diante das normas do que previsto na Lei Complementar Municipal nº 291/2015. 

Portanto, estes benefícios são concedidos por meio de processo administrativo em 

qual será apresentado pelo servidor o preenchimento dos preceitos. 
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3. CAPÍTULO III - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS E 

INFORMAÇÕES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO SISTEMA E 

CHECK LIST DE LANÇAMENTOS  

1. Cadastrar os novos aposentados e pensionistas no sistema 
 

1.1 Ficha 
1.1.1 Matrícula, nome, data de admissão, vínculo (aposentado/pensionista com 

ou sem paridade), sexo, estado civil, grau de instrução, data de 
nascimento, CPF, PIS, modo de pagamento (relação bancária), dados 
bancários. 
 

1.2 Ficha complementar  
1.2.1 Endereço, fone p/ contato, cidade e estado de nascimento, RG, título de 

eleitor, certificado reservista. 
 

1.3 Dependentes 
1.3.1 Nome da mãe e data de nascimento. 

  
2. Importar arquivos 

 
a. Importar arquivo remessa consignado caixa econômica federal e gastos 

Utilcard. 
 

3. Lançamentos fixos 

3.1 Plano de saúde ASPP Unimed, Fampec/Agemed Titular, Fampec/Agemed 

Dependentes, mensalidade sindical, ASPP contribuição, pensão judicial, consignados 

de outros bancos (Banco Bradesco, Banco do Brasil, Sicredi) e valores repassados 

para a Prefeitura (pagamento indevido e processo administrativo). Lembrando que os 

descontos de IR e Previdência (IPASC) é calculado automaticamente pelo sistema 

conforme tabela. 

4. Lançamentos Variáveis 
4.1 Despesas médicas, gastos pladisa e Unimed. 

5. Cálculos  
5.1 Reajuste e rescisões. 

6. Cálculo Da Folha  
6.1 Efetuar o cálculo total da folha referente ao mês dos lançamentos. 

7. Conferência folha 
7.1 Conferência de todos os lançamentos fixos, variáveis, dos requerimentos 

internos, protocolos, portarias. 
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8. Cálculo final da folha 
9. Gerar arquivo crédito bancário 

9.1 Gerar arquivo pagamento dos beneficiários preenchendo os campos no sistema. 

10. Conferência do arquivo  
10.1 Conferência do arquivo através do programa “ Validador de arquivo remessa” 

da Caixa Econômica Federal. 

11. Envio do arquivo 
11.1 Envio do arquivo através do programa “Apus Client 4.0.15” da Caixa Econômica 

Federal. 

 

 

 



81 
 

 

4. CAPÍTULO IV – FLUXOGRAMA DA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

Fonte: Elaborada pela autora conforme Danese (2022). 
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Fonte: Elaborada pela autora conforme Danese (2022).
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1. A rotina da elaboração da folha do departamento pessoal acontece durante 

todo mês, ou seja, de 01 a 30 de todos os meses. 

 

2. Entre os dias 15 e 25, são encaminhados ao departamento pessoal, todos os 

relatórios para lançamentos na folha de pagamento. São eles: empréstimos 

consignados das instituições credenciadas, despesas da utilização do cartão 

UTILCARD (mercado, abastecimento de combustível, farmácia, entre outros), 

despesas com mensalidade dos planos de saúde e despesas médicas deles, 

mensalidade da associação dos servidores (ASPPC), mensalidade e novas filiações 

ou desfiliações do sindicato, que são enviadas por via e-mail ao DP ou emitidas 

através dos sites conveniados. 

 

3. Neste período também deve ser entregue para lançamento, as certidões de 

óbito dos falecidos na competência, para emissão das rescisões, processo completo 

com ato oficial publicado para lançamento de novos beneficiários, alterações em 

benefícios, descontos de pensão judicial e descontos apurados através de processos 

de sindicância. 

 

4. Entre os dias 25 e 29 todos os lançamentos, importação dos arquivos e 

emissão de relatórios de conferência, são realizados no Sistema de folha de 

pagamento para envio da remessa de crédito ao Banco. 

 

5. No dia 29, é feito a apuração do ponto do mês, para análise de horas extras, 

descontos de faltas, atestados e banco de horas. 

 

6. É enviado a remessa de crédito dos proventos ao banco, sempre um dia antes 

do último dia útil do mês da competência. 

 

7. Entre os dias 30 do mês de competência, até o quarto dia útil do mês 

subsequente, são emitidos os relatórios de folha, ou seja, tudo que foi incluído no 

sistema para a finalização da folha de pagamento e após isso é enviado para a 

contabilidade para os demais procedimentos (empenho, liquidação e conciliação).  
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8. Do 5º dia do mês até o dia 10, são elaboradas as planilhas pertinentes ao 

departamento pessoal, de conciliação de relatórios. Neste período é encaminhado a 

todas as instituições credenciadas, a comprovação de que os descontos enviados, 

foram devidamente lançados nas folhas dos beneficiários. 

 

9. Entre os dias 10 e 14, são feitos os backups de dados do sistema, envio de 

informações ao Portal de Transparência do Município e envio das remessas ao 

Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão - e-Sfinge, para conferência do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC. 

  
10.  É neste período também que é realizado a organização e arquivamento dos 

documentos mensais, para preparação para a próxima folha. E, tem algumas 

informações que são enviadas de modo diário ao eSocial e controle interno do 

Município. 

 
11. Após todo o processo e envio do arquivo para o banco, é encaminhado para o 

site do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador 

- IPASC, através da folha WEB, onde todos podem acessar sua folha de pagamento, 

sem precisar se dirigir ao Instituto. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Para a elaboração dos procedimentos algumas questões foram analisadas, 

como as rotinas do departamento pessoal da instituição. O conhecimento das rotinas 

de elaboração da folha de pagamento, forneceu ideias, onde foi possível elaborar as 

rotinas e procedimentos com foco na elaboração da folha. Portanto os procedimentos 

elaborados foram pertinentes à realidade da instituição e serão capazes de ajudar nas 

rotinas diárias do colaborador. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

Este questionário faz parte de um trabalho de Conclusão de Curso da Acadêmica 
Amanda Camargo Bento, do Curso de Ciências Contábeis, com esta entrevista 
pretende-se alcançar o máximo de respostas sobre o entendimento do Estudo de 
Caso das Rotinas do Departamento Pessoal de uma Autarquia Municipal, para 
contribuir com aqueles que necessitam de esclarecimentos. 

 
1 – Qual o seu gênero? 
Resposta: Feminino. 

2 – Qual sua faixa etária? 
Resposta: 32 anos. 

3 – Qual seu estado civil? 
Resposta: Casada. 

4 – Você tem filhos? Se sim, quantos. 
Resposta: Sim, 2. 

5 – Qual seu grau de escolaridade? 
Resposta: Superior em andamento. 

6 – Tempo de serviço na empresa em que atua? 
Resposta: 10 anos. 

7 – Quais são as principais responsabilidades no setor de Departamento Pessoal? 
Resposta: Como sou a única responsável pelo DP, todas as rotinas são de minha 
responsabilidade: recebimento dos relatórios e arquivos para lançamento, 
lançamentos diversos na folha (sistema), conferências, elaboração de planilhas, envio 
do arquivo ao banco. 

8 – Relate um pouco sobre as rotinas dentro do setor de Departamento Pessoal. 
Hoje, no IPASC (Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 
de Caçador), temos 07 servidores ativos (Administração e Gestão), 01 funcionária de 
empresa terceirizada, 02 estagiárias e 630 beneficiários (aposentados e pensionistas). 
O sistema de ponto eletrônico não é integrado com o sistema de folha de pagamento, 
haja vista que apenas os sete servidores ativos fazem seu registro. Devido a demanda 
ser relativamente pequena, a coleta de registros, tratamento e demais ajustes são 
feitos diariamente. 
Os lançamentos de férias, licença-prêmio, atestados e justificativas de ausência, 
também são realizados diariamente, considerando o período em que ocorrem. São 
raros os casos de pagamentos além das rubricas/eventos de remuneração mensal. 
No que se refere a adiantamentos (vale), este não é feito, as verbas são pagas em 
remessa única e mensal, exceto na competência do 13º salário. 
Em relação à organização, elaboração e conferência da folha de pagamento, 
considera-se uma das atividades fundamentais e de grande importância dentro do 
setor de Departamento Pessoal - DP.  
Além do tratamento do ponto, tem-se os eventos de descontos (mensalidades do 
sindicato e associação dos servidores, empréstimos consignados e cartão Util Card – 
Acic) que são importantes para o Sistema de folha, via arquivo encaminhado por todas 
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as instituições responsáveis por via e-mail ou através dos sites conveniados. 
O desconto de previdência (IPASC) referente a folha dos servidores, fica retido no 
próprio Instituto, não sendo necessário pagamento de guia à parte. Portanto, não há 
desconto do INSS no Instituto pois este é regido por Regime Próprio de Previdência 
Social – RGPS, onde tem somente o desconto da previdência (IPASC) que fica retido 
no respectivo instituto. 
Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, o departamento pessoal 
que realiza o cálculo, onde solicita a guia referente a competência de apuração 
diretamente ao setor de Tributos da Prefeitura Municipal, sendo assim, essa guia é 
paga sempre até o 5º dia útil do mês subsequente, conforme valores oriundos dos 
relatórios de fechamento. 
Desta forma, para que os procedimentos de lançamentos e fechamento de folha 
ocorram sem atrasos, todas as demandas externas, devem ser encaminhadas ao 
Departamento Pessoal – DP, até no máximo dia 25 do mês de apuração. Assim sendo, 
após os processos mensais onde ocorrem todos os lançamentos e o fechamento do 
cálculo da folha, é realizada a conferência de toda a demanda e a emissão de 
relatórios para o devido registro na contabilidade. As conferências são realizadas 
através dos relatórios parametrizados pela servidora responsável, bem como a 
manualização de todos os procedimentos pertencentes ao Departamento Pessoal – 
DP. O arquivo bancário está sempre pronto (fechado) e disponível para transmissão 
um dia antes do crédito na conta dos servidores, aposentados e pensionistas, assim, 
o crédito é feito sempre a cada mês, especificamente no último dia útil. 

9 – Dentro das rotinas do DP, qual você considera mais importante ? 
Resposta: A expertise e habilidade nos lançamentos para que não ocorram erros, 
prejudicando os beneficiários. 

10 – Dentro das atividades realizadas do Departamento Pessoal, qual requisita mais 
tempo? Justifique sua resposta. 
Resposta: A apuração do ponto e conferência de relatórios, são muito detalhes que 
mesmo tabulados em planilhas, demandam muito tempo. 

11- Qual parte da sua função você acredita ser a mais desafiadora? Por quê? 
Resposta: É necessário sempre estar atualizada com as leis e normativas que são 
publicadas. Exemplo: Concessão de reajustes, alteração de estruturas e cargos e 
inclusão de novos segurados. 

12 – Como você estrutura um plano de ação para alcançar metas e como mensura os 
resultados? 
Resposta: Planejamento é tudo. Através da organização da rotina é possível facilitar 
as demandas e obter sucesso em cada competência dentro do DP. 

13 – Quais habilidades você acredita serem mais importantes para esse cargo? 
Resposta: Concentração, agilidade e paciência. Tudo no DP demanda rotina e tempo, 
então sem essas três virtudes, fica tudo mais difícil e moroso. 

14 – Você considera seu trabalho importante para a empresa? Justifique sua resposta. 
Resposta: Com toda certeza. O RH/DP é o “coração da empresa”, grande parte dos 
problemas e também das soluções evoluem neste departamento. 


