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ASPECTOS PARA GESTÃO DE PESSOAS

1. As pessoas como seres humanos
As pessoas não são recursos. São seres
dotados de individualidades, histórias
particulares, habilidades e conhecimentos
diferentes.

Prof Idalberto Chiavenato
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II. As pessoas como ativadores inteligentes
de recursos organizacionais
São as pessoas que impulsionam as
organizações. Não são elementos inertes e
passivos. São o elemento fundamental para
inovação e competitividade.

Prof Idalberto Chiavenato

ASPECTOS PARA GESTÃO DE PESSOAS

III.
As pessoas como parceiros da
organização
São elas que dotam a organização de
inteligência e a conduzem ao sucesso.
Como parceiros, fazem investimento e
esperam um retorno em forma de salário,
benefícios e reconhecimento.
Prof Idalberto Chiavenato

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Agregar Pessoas.
São os processos utilizados para incluir
novas pessoas na organização. Inclui os
processos de recrutamento e seleção de
pessoas.

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Aplicar Pessoas.
São os processos usados para desenhar as
atividades das pessoas nas organizações,
orientar e acompanhar seu desempenho.
Refere-se aos processos de desenho
organizacional, desenho de cargos, análise e
descrição de cargos, orientação das pessoas
e avaliação de desempenho.

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Recompensar Pessoas.
São usados para incentivar as pessoas e
satisfazer suas necessidades. Inclui
recompensas, remuneração, benefícios e
serviços sociais.

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Desenvolver Pessoas.
São utilizados para capacitar e incrementar
o desenvolvimento pessoal dos
colaboradores.
Inclui os processos de treinamento e
desenvolvimento, programas de mudanças e
desenvolvimento de carreiras e programas
de comunicação e consonância.

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Manter Pessoas.
São usados para criar condições ambientais
e psicológicas satisfatórias para que as
pessoas realizem suas atividades. Inclui os
processos de administração da disciplina,
higiene, segurança e qualidade de vida no
trabalho e relações sindicais.

POLÍTICAS E PRÁTICAS COM PESSOAS

Processos de Monitorar Pessoas.
Usados para acompanhar e controlar as
atividades das pessoas e monitorar
resultados. Inclui banco de dados e sistemas
de informações gerenciais.

O QUE É GESTÃO PÚBLICA ?

O Estado é, para Aristóteles, a
entidade que se encontra acima dos
indivíduos, sendo que o bem estar
comum predomina em relação ao
particular, dando resposta à
necessidade de ordem intrínseca e à
formação dela.
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Podemos dizer que no contexto público a
Gestão do Conhecimento possui um viés,
como não poderia deixar de ser,
amplamente social, objetivando ganhos
globais, os quais retornam à sociedade
como benefícios, possibilitando maior
rapidez e qualidade no atendimento das
suas necessidades.

RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO PÚBLICA ATUAL

Podemos constatar ainda a enorme
complexidade e importância da Gestão de
Pessoas na Administração Pública, além do
grande desafio na implementação de
projetos de Gestão do Conhecimento,
preponderantemente devido à prevalência
de critérios, na maioria das vezes, visando
interesses políticos e não as necessidades
da sociedade.
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São diversas as razões que atrapalham a
implantação da Gestão do Conhecimento
no ambiente público, dentre os quais
destacam-se: a existência de uma cultural
organizacional impregnada de acomodação
e continuísmo, com a tendência a se realizar
o mínimo de acordo com as exigências da
burocracia, em que não existe estímulo ao
aprendizado contínuo e nem à formalização
e produção de conhecimento.

RECURSOS HUMANOS NA GESTÃO PÚBLICA ATUAL

A certeza de uma eficaz Gestão de Pessoas,
suportada pela Gestão do Conhecimento
evoluindo para a Gestão por Competências,
na Administração Pública, possui grande
dependência de mudanças e reformulações
organizacionais as quais possibilitem a
implantação dos projetos de gestão que em
grande parte dos casos, se localizam
somente no papel, não tendo de fato
aplicação prática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA

CF Art.5 - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
CF Art.37 - A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o
disposto no art. 5o, X e XXXIII;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
CF Art.216 - Constituem patrimônio cultural

brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei,
a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
LRF 101/2000 - Art.1º Esta Lei Complementar estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e
condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em
Restos a Pagar.
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 9784/1999 - Art.2º A Administração Pública

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a
renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público,
vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 9784/1999 - Art.2º
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro
e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas
as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de
alegações finais, à produção de provas e à interposição de
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais,
ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem
prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que
melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 12.527/2011- Art.1o Esta Lei dispõe sobre os
procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art.
5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as
Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA

Lei 4898/1965
Art.3º Constitui abuso de autoridade qualquer
atentado:
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao
exercício profissional
Art.4º Constitui também Abuso de autoridade:
h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa
natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou
desvio de poder ou sem competência legal.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA

Lei 4898/1965
Art.5º Considera-se autoridade, para os efeitos
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função
pública, de natureza civil, ou militar, ainda que
transitoriamente e sem remuneração.
Art.6º O abuso de autoridade sujeitará o seu
autor à sanção administrativa civil e penal.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA

Lei 201/1967 – Crime de Responsabilidade aos
gestores
Art.1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara
dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviálos em proveito próprio ou alheio;
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou
alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou
verbas públicas;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos gestores
IV - empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos
de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou
programas a que se destinam;
V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou
realiza-Ias em desacordo com as normas financeiras
pertinentes;
VI - deixar de prestar contas anuais da administração
financeira do Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão
que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições
estabelecidos;
VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão
competente, da aplicação de recursos, empréstimos
subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a
qualquer titulo;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos
gestores
VIII - Contrair empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o
Município por títulos de crédito, sem autorização da
Câmara, ou em desacordo com a lei;
IX - Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem
autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais,
sem autorização da Câmara, ou em desacordo com a lei;
XI - Adquirir bens, ou realizar serviços e obras, sem
concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em
lei;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos
gestores
XII - Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a
credores do Município, sem vantagem para o erário;
XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra
expressa disposição de lei;
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem
dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por
escrito, à autoridade competente;
XV - Deixar de fornecer certidões de atos ou
contratos municipais, dentro do prazo estabelecido
em lei.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos gestores
XVI – deixar de ordenar a redução do montante da dívida
consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o
montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do
limite máximo fixado pelo Senado Federal;
XVII – ordenar ou autorizar a abertura de crédito em
desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal,
sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito
adicional ou com inobservância de prescrição legal;
XVIII – deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o
cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva
para anular os efeitos de operação de crédito realizada com
inobservância de limite, condição ou montante estabelecido
em lei;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos gestores
XIX – deixar de promover ou de ordenar a liquidação
integral de operação de crédito por antecipação de receita
orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais
encargos, até o encerramento do exercício financeiro;
XX – ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a
realização de operação de crédito com qualquer um dos
demais entes da Federação, inclusive suas entidades da
administração indireta, ainda que na forma de novação,
refinanciamento ou postergação de dívida contraída
anteriormente;
XXI – captar recursos a título de antecipação de receita de
tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido;

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 201/1967 – Art.1º Crime de Responsabilidade aos
gestores
XXII – ordenar ou autorizar a destinação de recursos
provenientes da emissão de títulos para finalidade
diversa da prevista na lei que a autorizou;

XXIII – realizar ou receber transferência voluntária
em desacordo com limite ou condição estabelecida
em lei.

LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO PÚBLICA
Lei 13.655/2018 Acrescentou artigos ao Decreto
Lei 4.657/1942

Art.28 - O agente público responderá
pessoalmente por suas decisões ou opiniões
técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

eSocial
É um projeto do governo federal instituído
pelo Decreto Nº 8373/2014, que tem por
objetivo desenvolver um sistema de
informações
trabalhistas,
previdenciárias,
tributárias e fiscais.

Não se trata de uma nova obrigação tributária,
mas uma nova forma de cumprir as obrigações
já existentes.

eSocial - Orgãos

X
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eSocial - Sistemas

eSocial - Formulários

eSocial - Saúde
PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL
ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
CAT – COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE
AMBIENTAIS

INSALUBRIDADE

PERICULOSIDADE

APOSENTADORIA
ESPECIAL

Estrutura Administrativa

Realize uma análise da estrutura
administrativa definindo claramente os
objetivos, princípios e diretrizes assim
com a definição dos cargos, obedecendo
às normas trabalhistas, estatuto dos
servidores, plano de cargos e salários e
legislação de cada ente federativo e suas
implicações.
Atenção com os desvios de Função.

Qualificação Cadastral

É o processo de regularização do
cadastro dos servidores no banco de
dados do empregador.
Esse processo visa garantir a
consistência dos dados cadastrais em
relação aos dados existentes na base
do CPF e do CNIS.

Qualificação Cadastral

A Qualificação Cadastral deve ser
realizada antes de enviar qualquer
evento ao eSocial. Pois os dados
constantes em seus sistemas, enviados
ao eSocial, serão confrontados com os
dados contidos pelo próprio eSocial e,
se houver qualquer divergência, o
evento será rejeitado.

Qualificação Cadastral

COMO FAZER: Preocupados com a
grande quantidade de empresas que
ainda não realizaram esse processo, a
Receita Federal disponibilizou, no
Portal do eSocial, uma ferramenta
gratuita de Consulta de Qualificação
Cadastral.

Qualificação Cadastral

A ferramenta permite a verificação
dos dados do servidor que estão em
posse do empregador com aos dados
em posse dos os órgãos oficiais ligados
ao trabalho, previdência e outros.
Resumindo, a ferramenta permite
verificar se o seu cadastro está
correto, e indicará onde estão as
inconsistências, caso existam.

Qualificação Cadastral
A Qualificação Cadastral pode ser utilizada
de duas formas:
Módulo Web
Ideal para órgãos com poucos servidores, o
módulo é visual e manual. Consistindo em
um breve formulário para preenchimento
individual dos dados de cada trabalhador.
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/p
ages/index.xhtml

Qualificação Cadastral
Módulo Lote
Para órgãos com número muito grande de
servidores, seria extremamente trabalhoso
e até inviável preencher as informações dos
trabalhadores manualmente. Por isso, a
Receita Federal permite o envio de um
arquivo de texto contendo os dados de
todos os trabalhadores. Que são verificados
em um prazo de até 2 dias.

Qualificação Cadastral
Módulo Lote
Cabe aos desenvolvedores de software
implementar a geração deste arquivo de
texto a partir do banco de dados do
usuário do sistema, conforme o layout
indicado no portal do eSocial.
Uma vez corrigidos todos os erros
indicados pela Qualificação Cadastral, você
está pronto para gerar e enviar os eventos
do eSocial.

Mudanças na Admissão

INICIO
EFETIVO
TRABALHO
INFORMAÇÕES
DE ADMISSÃO
ENVIADOS
CADASTRO
QUALIFICADO
REALIZADO

MULTAS
• O servidor só pode começar a trabalhar após
informações do contrato - R$ 3.000,00
• Envio das informações da folha de pagamento de acordo
com o calendário (até dia 7 – antecipar) – R$ 1.812,17

• Rescisão até 10 dias após desligamento – 1 salário do
servidor por atraso.
• CAT (comunicação de acidente de trabalho) é de
24horas – R$ 402,54 (CAT incorreta ou com atraso) –
investigar, testemunhas e registro de imagens

MULTAS
• Informe alterações nos dados cadastrais na vigência do
contrato – R$ 402,54 por informação errada por
vínculo.
• Excesso de jornada de trabalho além de 2h extras e
repouso entre jornadas inferior a 11h – R$ 37,83 por
servidor.
• Alteração de cargo e salário deve ser feito no mês
anterior à vigência – R$ 402,54 por servidor com
informação errada.
• Aviso de férias com até 30 dias antes do início, não é
permitido tirar férias e continuar trabalhando – R$ 10,64
e 106,41 por servidor trabalhando de férias.

MULTAS
• ASO (atestado de saúde ocupacional) usado na
admissão, demissão, mudança de função, retorno após
afastamento – R$ 402,53 a R$ 4.025,33
• Afastamento temporário (férias, auxílio-doença, licença
maternidade) no mês do evento –
R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63

PRAZOS
2020
JANEIRO
2020

MARÇO
2020
MAIO
2020

JULHO
2020
JULHO

Cadastro de empregador e tabelas

Dados dos servidores e seus vínculos

Folha de Pagamento
Substituição Gfip e compensação
cruzada
Dados de Segurança e saúde do servidor

Dilson Franco
Muito obrigado!!!
dilson@forthinformatica.com.br
(98) 99116-0140
(98) 3246-5083

