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OF. UCCI N° 084/2019 

 
 

Afonso Cláudio, 13 de junho de 2019. 
 
Senhor Secretário, 
 
Objetivando cumprir as obrigações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo – TCEES, através da Instrução Normativa nº 43/2017, que regulamentou o envio da 
Prestação de Contas Anual (PCA) de 2018, vimos a Vossa Senhoria, apresentar os achados e 
realizar as RECOMENDAÇÕES referentes às funções de confiança, cargos em comissão e 
contratação por tempo determinado, evitando posteriormente que as mesmas 
inconsistências sejam detectadas na Prestação de Contas Anual (PCA) de 2019: 
 
 

2.6. Demais atos de Gestão 

Código  Ponto de controle  Base legal  Procedimento  

2.6.1  Pessoal – função de 
confiança e cargos 
em comissão 

CRFB/88, art. 37, 
inciso V. 

Avaliar se as funções de confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

 

1) Achados: Constatou-se que grande parte dos cargos em comissão da estrutura 
administrativa, não contemplam atribuições, o que prejudica a análise da efetiva atribuição 
do cargo em questão.  
 
Proposição: Que sejam promovidas as devidas alterações legais, a fim de constar as 
atribuições dos cargos em comissão. 
 
2) Achados: Apuramos que consta na “listagem de servidores gratificados”, em anexo, 
encaminhada pelo Departamento de Recursos Humanos, um servidor que embora seja 
efetivo, ocupa cargo em comissão.  
 
A Lei 1.448/97, no art. 144, dispõe que a gratificação por exercício de cargo em comissão 
será concedida ao servidor que optar pelo vencimento de seu cargo efetivo, o que 
provavelmente ocorreu, pois subentende-se através de análise no Portal da Transparência.  
 
Entretanto, ao verificar a Portaria n° 124/2018, que concede a gratificação ao servidor, 
contrapõe o entendimento inicial, estando em discordância com a função disposta no 
Portal e com a disposição legal.  
 
Proposição: Encaminha-se a situação ao setor Jurídico, para analise da legalidade, bem 
como para adaptação e ajustamento do Decreto, se for o caso.  
 
3) Achados: Verificou-se que a nomenclatura dos cargos em comissão, não condizem com 
suas funções.  
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O exemplo mais evidente trata-se de dois cargos de "Chefe Seção Auditoria Controle 
Avaliação", constante na relação de comissionados de dezembro de 2018, do Fundo 
Municipal de Saúde, uma vez que os únicos servidores que desempenham essas atividades 
são as duas servidoras da Unidade Central de Controle Interno. 
 
Ressalta-se que o Conselho Regional de Contabilidade – CRC-ES realizou fiscalização com 
base em informações extraídas no Portal da Transparência Municipal, sobre a atuação dos 
ocupantes dos cargos ou funçõesrelativos às atividades das Controladorias Internas, e 
apurou tal servidor como ocupante da UCCI, devido a nomenclatura do cargo em comissão 
que ele ocupa, o que não é verídico. 
 
Proposição: Que sejam promovidas as devidas alterações legais, a fim de constar as 
atribuições dos cargos em comissão e sejam atualizadas as nomenclaturas dos cargos 
existentes de Direção Chefia ou Assessoramento de acordo com suas atribuições. 
 

2.6. Demais atos de Gestão 

Código  Ponto de controle  Base legal  Procedimento  

2.6.2 Pessoal – função de 
confiança e cargos 
em comissão 

Lei 1.437/1997            
 

Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando 
condições e percentual mínimo dos cargos em 
comissão a serem preenchidos por servidores de 
carreira avaliar se a legislação específica está sendo 
observada. 

 
1) Achados: O Município não dispõe de legislação específica disciplinando as condições e 
percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de 
carreira. Salienta-se que a UCCI já realizou tal recomendação através dos ofícios OF UCCI N° 
113/2018 e OF UCCI N° 167/2018. 
 
O Procurador Geral, através do OF. PG N° 07/2019, informou que o projeto está sendo 
elaborado, mas até o momento não foi encaminhado a Câmara de Vereadores. 
 
Proposição: Reiteramos que seja editada norma, regulamentando os critérios para as 
nomeações e condições de preenchimento dos cargos em comissão. 
 

2.6. Demais atos de Gestão 

Código  Ponto de controle  Base legal  Procedimento  

2.6.3 Pessoal – 
contratação por 
tempo determinado 

CRFB/88, art. 37, 
inciso IX. 

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. 

 
Neste exercício, em análise deste item, verificou-se que a Legislação Municipal está em 
conformidade com o inciso IX, art. 37, da CRFB/88, determinando que as contratações 
sejam destinadas a necessidade temporária e de excepcional interesse público. 
Ressaltamos que já realizamos Auditoria Interna em Contratação por Tempo Determinado 
(PRA) - OS SCI N° 004/2018 e realizamos tais recomendações, entretanto, ainda 
constatamos: 
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1) Achados: Embora devidamente tipificado em lei, nota-se que nos Pareceres da 
Procuradoria, em alguns casos, a fundamentação é genérica nos artigos 1° e 2° da Lei 
Municipal n° 1.727/06, e no artigo 28 da Lei Municipal 1.886/2010, em outras 
circunstâncias, apenas cita da Lei n° 1.727/2006, sem especificar em qual artigo ou inciso 
que trata da hipótese que realmente justifica a contratação. 
 
Proposição: Incluir no parecer jurídico a fundamentação exata que justifica a contratação 
temporária, demonstrando a necessidade e interesse público, conforme disposto na 
legislação. 
 
2) Achados: Alta a demanda que considera a variação expressiva de matrículas, sendo 
possível realizar um planejamento mais específico, evitando este alto índice de contratação 
temporária. 
 
Proposição: Realizar o planejamento, para de fato verificar a necessidade de contratação 
para o cargo, que anualmente demonstra necessidade para suprir essa carência, 
procedendo a nomeação dos concursados, caso seja recorrentemente e constante. 
 
3) Achados: A Lei Municipal nº 1.727/2006, no inciso V, do artigo 2°, considera necessidade 
temporária de excepcional interesse público outras situações de urgência que vierem a ser 
definidas. 
 
Proposição: Definir mais especificamente na Lei Municipal, quais são as hipóteses legais 
que permitem a contratação temporária demonstrando o excepcional interesse público. 
 
4) Achados: Não há um método ou procedimento específico para seleção dos contratados. 
Em alguns casos há a informação que a escolha foi realizada através de análise de 
currículos, em outras situações ocorre à contratação com base na lista de aprovados no 
concurso, e em alguns processos não há sequer a informação de como ocorreu o 
procedimento para a contratação. 
 
Proposição: Atualizar as Instruções Normativas do Sistema de Recursos Humanos, com o 
envolvimento dos servidores do setor, para elaborar procedimentos gerais e uniformes 
para contratação temporária. Como sugestão, indicamos que o Setor de Tecnologia de 
Informação disponibiliza sistema eletrônico que realiza a inscrição e a classificação 
totalmente informatizadas, já utilizada pela Educação, que poderia se estender para os 
demais processos de seleção dos contratados. 

 
 
O Tribunal de Contas - TCEES, progressivamente vem imputando ao Controle Interno a 

obrigatoriedade em efetuar o monitoramento e acompanhamento das recomendações 

resultantes da PCA, dessa forma informamos que necessitamos de resposta formal por 

ofício, de cada remetente deste ato, explanando qual andamento sua respectiva 

Secretaria/Setor forneceu, em auxílio a implementação destes itens, e nos encaminhe até 

o dia 05 de julho do corrente ano, para que assim possamos registrar no Processo  

exclusivo de Monitoramento nº 002/2019, Protocolo nº 004899, criado para esse fim, 
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visando analisar e monitorar as providências adotadas pelos setores responsáveis para 

encaminhamento das providências da PCA 2019. 

 

Valemo-nos, desta oportunidade, para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 
 
 
SIMONI ALTAFIM LOPES TRISTÃO           MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 
Controladora Interna Municipal          Auditora Pública Interna 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO        
AO: PROCURADORIA GERAL 
Ilmo. Sr. Sebastião Wéliton Coutinho 
 
AO: DEPARTAMENTO DE RH 
Ilma Srª. Laila M. Stange Petter 
 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO            
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto    


