
                            

                                 MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  

                           Controladoria Interna 

                            Rua Fernando de Abreu, n.º 18, Centro, Rio Novo do Sul, Espírito Santo – CEP 29.290-000   

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 

 

 

RELATÓRIO: RA-01/2020  

 

MODALIDADE DE AUDITORIA: Conformidade 

 

PLANO DE AUDITORIA: PAAI/2020 

 

JURISDICIONADOS: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 

(Procuradoria Geral Municipal) 

 

OBJETO: Avaliar a legislação específica do órgão 

disciplinando a contratação por tempo 

determinado observando se as contratações 

destinam-se ao atendimento de necessidade 

temporária e de excepcional interesse público. 

  

DATA DA AUDITORIA: JANEIRO DE 2020 A MAIO de 2020. 

 

RESPONSÁVEIS ATUAIS PELOS 

SETORES FISCALIZADOS: 

Ernandes Vassoler Mozer 

Procurador Geral Municipal de Rio Novo do 

Sul/ES 

 

EQUIPE DE AUDITORIA:  

 

Mauricio Rodrigues Wiskow 

Controlador Geral do Município 
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Decreto Nº. 2925/16 

 

Raissa Mombrini Portela Milfont 

Auditora Pública Interna 

Decreto Nº. 2813/15 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

  

 Por ocasião da construção do Plano Anual de Auditoria 

Interna em dezembro de 2019-PAAI/2020, a UCCI - Unidade 

Central de Controle Interno - deliberou que, em janeiro de 

2020, iria promover à auditoria na legislação específica de 

Rio Novo do Sul a fim de avaliar se a contratação por tempo 

determinado destina-se ao atendimento de necessidade 

temporária e de excepcional interesse público. 

 

 Assim foi que, em cumprimento ao PAAI/2020, a UCCI deu 

início aos trabalhos de auditoria segundo o que foi 

estabelecido no plano. 

 

 Trata-se de uma AUDITORIA DE CONFORMIDADE, que tem como 

critérios estabelecidos as leis, regulamentos ou outras 

exigências estabelecidas por terceiros, chegando o auditor a 

uma opinião acerca da conformidade do objeto auditado às 

normas aplicáveis, compreendendo, conforme o caso, avaliação 

da conduta dos responsáveis (ESPÍRITO SANTO. Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. Manual de auditoria de 
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conformidade. Disponível em <https://www.tce.es.gov.br/wp-

content/uploads/2017/06/Manual-auditoria_web.pdf>. Acesso em: 

20 fev. 2020)  

 

A Auditoria de Conformidade também pode ser conceituada, 

segundo a INTOSAI (Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores), ao emitir a ISSAI 100 - tradução 

em 2016 pelo Tribunal de Contas da União-, como:  

 

Auditoria de conformidade: foca em determinar se um 

particular objeto está em conformidade com normas 

identificadas como critérios. A auditoria de 

conformidade é realizada para avaliar se 

atividades, transações financeiras e informações 

cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas 

que regem a entidade auditada. Essas normas podem 

incluir regras, leis, regulamentos, resoluções 

orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, 

acordos ou os princípios gerais que regem a gestão 

financeira responsável do setor público e a conduta 

dos agentes públicos.   

 

 Espera-se, por fim, que os resultados desta auditoria 

ajudem o setor fiscalizado a aprimorar o cumprimento do ponto 

de controle, que foi extraído da CRFB/88, art. 37, inciso IX.  

 

2. ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

 O procedimento de auditoria teve início com o envio de 

ofício à Procuradoria Geral Municipal no dia 14 (quatorze) de 

janeiro de 2020 solicitando a legislação municipal específica 

que disciplina a contratação por tempo determinado. 

 

A partir da determinação prévia do ponto de controle, 

seguem os achados. 

https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Manual-auditoria_web.pdf
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Manual-auditoria_web.pdf
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2.1 Ponto de Controle 01 – Avaliar a legislação específica do 

órgão disciplinando a contratação por tempo determinado 

observando se as contratações destinam-se ao atendimento de 

necessidade temporária e de excepcional interesse público. 

 

 

Em resposta ao ofício enviado à Procuradoria, por 

intermédio do qual solicitou-se a legislação municipal 

específica que disciplina a contratação por tempo determinado, 

foram encaminhadas as seguintes normas: Lei nº 270, de 09 de 

junho de 2006; Lei nº 314, de 06 de dezembro de 2007; Lei nº 

526, de 09 de agosto de 2013; e Lei nº 550, de 07 de novembro 

de 2013.  

 

A análise do ponto de controle será feita considerando a 

ordem cronológica de publicação das leis. Destarte, inicia-se 

o procedimento com a Lei nº 270, de 09 de junho de 2006.  

 

A Lei nº 270/2006 estabelece normas para contratação 

temporária de pessoal para atender às necessidades das 

secretarias municipais e dá outras providências. Na leitura do 

primeiro artigo, é declarado que tal contratação é autorizada 

nos casos de atendimento de necessidades de excepcional 

interesse público, o que vai ao encontro do ponto de controle 

em questão (“observando se as contratações destinam-se ao 

atendimento de necessidade temporária e de excepcional 

interesse público”)(grifo nosso). 
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O requisito da necessidade temporária se confirma no 

artigo 6º onde é afirmado que o contrato será extinto, sem 

direito à indenização, pelo término do prazo contratual; por 

iniciativa do contratado; por conveniência da Administração; 

quando o contratado incorrer em falta disciplinar; quando da 

homologação do concurso público para provimento dos cargos, na 

convocação dos aprovados. 

 

A Lei nº 314/2007 alterou o artigo 1º da Lei nº 270/2006 

ao acrescentar que deve haver a obediência aos ditames da Lei 

Federal nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993. Essa normativa 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá 

outras providências.  

 

A alteração do artigo 1º da Lei nº 270/2006 foi positiva 

ao incluir a obediência à Lei Federal nº 8.745/1993, a qual 

defende que as contratações por tempo determinado destinem-se 

ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional 

interesse público – ponto de controle desta auditoria.  

 

A próxima norma a ser analisada é a Lei nº 526/2013, de 09 

de agosto de 2013, que alterou a redação do artigo 1° da Lei 

nº 486/2012 da seguinte forma: 

 

“Art. 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a 

contratar, temporariamente, e em caso de 

excepcional interesse público, profissionais para 

prestar serviços no Quadro Permanente de Pessoal, 

nos casos de afastamento de servidoras para gozo de 

licença-maternidade; de servidores em gozo de 

licença para tratar de assuntos particulares; para 
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tratamento de saúde; por motivo de acidente em 

serviço; por motivo de doença em pessoa da família, 

e em vagas surgidas por pedido de aposentadoria e 

desligamento voluntário. 

 

Parágrafo único: O prazo da contratação temporária 

de pessoal dar-se-á pelo período de afastamento da 

servidora titular do cargo/função ou até que seja 

realizado concurso público.” 

 

Infere-se, em razão da leitura do artigo supra, que as 

hipóteses citadas justificadoras da contratação são pontuais de 

caráter temporário e, portanto, fazem jus à exigência do atendimento 

de necessidade temporária e de excepcional interesse público. 

 

A última norma a ser analisada é a Lei nº 550/2013, de 

07 de novembro de 2013, que alterou, mais uma vez, o artigo 1º 

da Lei 486/2012, cuja redação passou a ser: 

 

“Art. 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a 

contratar, temporariamente, e em caso de 

excepcional interesse público, profissionais para 

prestar serviços no Quadro Permanente de Pessoal, 

nos casos de afastamento de servidoras para gozo de 

licença-maternidade; de servidores em gozo de 

licença-prêmio; de servidores em gozo de licença 

para tratar de assuntos particulares; para 

tratamento de saúde; por motivo de acidente em 

serviço; por motivo de doença em pessoa da família, 

e em vagas surgidas por pedido de aposentadoria e 

desligamento voluntário. 

 

Parágrafo único: O prazo da contratação temporária 

de pessoal dar-se-á pelo período de afastamento da 

servidora titular do cargo/função ou até que seja 

realizado concurso público.” 

 

É possível constatar que a mudança feita foi o acréscimo 

da hipótese do servidor que goza licença-prêmio, o que também 

é uma situação de caráter temporário e de excepcional 

interesse público.  
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Sendo assim, nota-se que a legislação municipal específica 

que disciplina a contratação por tempo determinado é dotada 

dos aspectos condicionantes que tornam efetivo o cumprimento 

do ponto desta auditoria, quais sejam: a necessidade 

temporária e o excepcional interesse público. 

 

 

 

3. CONCLUSÃO: 

  

A Unidade Central de Controle Interno de Rio Novo do Sul 

busca pautar o seu Plano Anual de Auditoria em pontos de 

controle recomendados pelo TCE-ES na Tabela Referencial que 

faz parte da prestação de contas anual do Município. 

 

Seguindo tal pensamento, o objeto desta auditoria 

corresponde ao item 2.6.3 da tabela em referência, que busca 

“Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a 

contratação por tempo determinado observando se as 

contratações destinam-se ao atendimento de necessidade 

temporária e de excepcional interesse público”.  

 

Quanto a este ponto de controle, foram analisadas as 

seguintes normas: Lei nº 270, de 09 de junho de 2006; Lei nº 

314, de 06 de dezembro de 2007; Lei nº 526, de 09 de agosto de 

2013; e Lei nº 550, de 07 de novembro de 2013. Após a leitura 

das mesmas, foi possível constatar a busca para que as 

contratações por tempo determinado estejam alinhadas ao 

atendimento de necessidade temporária e de excepcional 

interesse público.  
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Dessa forma, ante as conclusões apontadas, resta relatar 

que, considerando os papéis de trabalho analisados, não foram 

encontradas irregularidades/ilegalidades no ponto de controle 

avaliado. 

 

 

Rio Novo do Sul-ES, 29 de junho de 2020. 

 

 

Equipe de auditoria: 

 

 

 

Mauricio Rodrigues Wiskow 

Controlador Geral do Município 

Decreto Individual nº. 2926/16 

 

Raissa Mombrini Portela Milfont 

Auditora Pública Interna 

Decreto Individual nº. 2813/15 

 

 

 

 


