
AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO – ES
DD. Luiz Carlos Piassi

Através do presente,  apresentamos a V.  Exª.  relatório  de Auditoria realizada por esta
Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castelo, que versa sobre
o  atendimento  ao  TAC –  Termo de  Ajuste  de  Conduta  firmada  entre  o  Município  de
Castelo e o Ministério Público do Espírito Santo – Promotoria Cumulativa de Castelo.

A Clausula Primeira do TAC fixa diversas obrigações para o Município de Castelo:

1.1 O MUNICÍPIO DE CASTELO compromete-se a
elaborar, no prazo de 240 (duzentos e quarenta)
dias,  o  Estudo  de  Adequação  de  Recursos
Humanos,  que  servirá  de  fundamento  para  o
Projeto  de  Lei  a  ser  posteriormente
encaminhado a Camara Municipal.

Conforme o texto informa, o presente documento deverá ser realizado até 28 de Maio de
2017 e isso colabora para não prejudicar os demais prazos estipulados nos itens 1.1.1 e
1.2 do T.A.C.

O item 1.3 versa sobre percentuais mínimos para provimento de cargos em Comissão:

A  Lei  Municipal  deverá  estabelecer  os
percentuais  mínimos  para  provimentos  de
cargos em comissão a serem preenchidos por
servidores  de  carreira,  em  percentual  não
inferior a 50% (cinquenta por cento).

Nesse  contexto,  relatamos  que  até  a  presente  data,  nenhum  projeto  de  Lei  foi
encaminhado  a  Câmara  Municipal  de  Castelo  visando  o  cumprimento  dessa
obrigatoriedade  contida  no  TA.  Isso  inviabiliza  qualquer  manifestação  da  Comissão
nomeada para acompanhamento das cláusulas firmadas no TAC.

Com relação ao item 1.3.1, destacamos que a auditoria realizada, constatou que todas a
Funções  Gratificadas  foram  destinadas  somente  a  servidores  efetivos,  estando  o
Município dentro das ações pretendidas pelo Ministério Público Estadual.

Com relação ao desvio de função, citamos as regras determinadas no TAC:

1.7  Os  ocupantes  de  cargo  ou  funções  que
estiverem  exercendo  atribuições  no  Município
deverão exercer as suas reais funções (aquelas
específicas para o cargo que ocupam) para o fim
de corrigir o desvio de função.



A) Os servidores públicos em situação de desvio
de função deverão retornar para o exercício de
suas legítimas funções,  no prazo de 30 (trinta)
dias.

A clausula acima foi cumprida após a assinatura do TAC a exceção dos professores cujo
retorno ao seu cargo origem somente se deu a partir de 23 de Dezembro de 2016. Prazo
concedido pelo Ministério Público aos membros do Magistério para que não causasse
qualquer espécie de prejuízo aos estudantes já que o ano letivo estava findando e a troca
de professores poderia causar sérios danos ao sistema educacional em pleno andamento.

Abordando  os  profissionais  em  desvio  de  função  da  SEME,  informamos  que  os
Professores se apresentarão a SEME na data de 02 de Janeiro de 2017 e aguardarão o
início  do  ano  letivo  para  retorno  as  suas  respectivas  atividades.  Já  os  demais
profissionais,  retornaram as suas respectivas  funções de origem a exceção daqueles
profissionais que apresentaram laudos médicos reportando a impossibilidade de retorno
as  suas  antigas  funções,  situações  que  serão  levadas  ao  conhecimento  do  Instituto
Nacional de Previdência Social para ações voltadas as devidas reabilitações em outras
funções na forma estipulada em Lei.

Com relação ao item 1.10 que pactua sobre exonerações e rescisões de agentes públicos
nomeados irregularmente para cargos em Comissão e temporários, citamos:

1.10  O  Primeiro  Compromissário  promoverá  a
exoneração  dos  agentes  públicos  nomeados
irregularmente  para  cargos  em  comissão  e
temporários, ou seja, em desconformidade com
o art. 37, II, V, e IX da Carta Magna, da seguinte
forma:  40%  até  dezembro/2016,  mais  40%  até
março/2017;  e  os  20%  remanescentes  até
julho/2017.

Informamos que na data de 30 de Setembro de 2016, o Município de Castelo contava em
seu Quadro Funcional com os seguintes servidores:

SECRETARIAS EFETIVOS EFETIVOS 
CC

CC CONTRA
TADOS

TOTAL

SEMMA 06 - 08 02 0016

SEMSA 291 04 25 37 0357

SEMESP 17 - 14 07 0038

SEME 518 04 20 421 0963

PROCON 03 02 02 - 0007

GAB.PREFEITO 01 02 03 - 0006

SEMOB 08 02 03 02 0015

SEMFI 11 04 09 02 0026

SEMAD 23 07 20 03 0053

P.G.M 06 02 07 - 0015



SEMAG 16 01 08 06 0031

SEMTURC 15 02 04 10 0031

SEMPLAN 02 - 03 - 0005

SEMSUR 96 15 14 0125

SEMAS 16 02 12 35 0065

CONS. TUTELAR - 05 - 0005

SEMINT 29 09 06 0044

CONTROLE INT. 01 0001

TOTAL GERAL 1058 31 167 545 1811

Destacamos  que  a  Prefeitura  continha,  especificamente,  no  mês  de  Setembro  os
seguintes cargos em comissão:

CARGOS EFETIVOS COMISSION
ADOS

F.G 200,00
*400,00

F.G 800,00

Secretários, PG e Auditor 04 11 - -

Assessora de Comunicação 01

Agente de Ordem 01

Chefia de Gabinete 01

Coordenador de Tecnologia 01

Gerencia de Departamento 15 22

Gerencia de Relações Instituc. 05 05

Assistência Técnica de Serviços 10 52

Agente de Serviços Gerenciais 32

Auxiliar Operl de Serviços 01 29

Ass. Planej. Inform em Saúde 01

Coord. Núcleo Viga em Saúde 01

Coord. Nucl Atenção Integrad S 01

Coord. Núcleo R. C. A. M. 01

Coord. Núcl Adm. Orç. Finanças 01

Diretores de Escola 21 -

Gabinete do Prefeito………...01 - - - -

SEMAD………………………..06 01 01

SEMFI…...…………………….08 03 04

SEME………………………….11 03 04

SEMSA………………………..21 07 + 01* 09

SEMAS……………………......02 01 -

SEMAG………………………..03 01 01

SEMMA……………………….02 - -



SEMOB………………………..02 01 -

SEMSUR………………………03 - 01

SEMPLAN…………………….02 - -

SEMINT……………………….02 - -

SEMESP………………………02 02 -

SEMTURC…………………….02 - -

P. G. DO MUNICIPIO………..02 - 02

TOTAL GERAL 60 156 20 22
 
Desse  total  apurado,  destacamos  a  existência  de  contratos  temporários  com  prazos
curtos  e  destinados  a  substituição  de  servidores  afastados  por  problemas de  saúde,
atestados médicos até 15 dias, afastamentos em virtude de doença na família, licenças
sem vencimentos  para  trato  de  assuntos  particulares,  licenças  com vencimento  para
estudo e/ou especializações, etc. O Município não poderia deixar de prestar tais serviços
razão que existiu a necessidade de contratações que assim promoveram alterações no
quado de pessoal de forma significativa.

Citamos que no período compreendido entre o último trimestre de 2016, o Município de
Castelo contava, aproximadamente, com a seguinte situação:

- 05 servidores afastado de suas funções, com vencimento, para estudo. No presente
caso foram 04 servidores mas 05 vínculos, considerando que uma professora havia dois
vínculos. Essa situação levou a contratação de cinco profissionais e contagem em dobro
já que a Administração teve gasto com 10 vínculos para 05 funções;

- 23 servidores afastados de suas funções em virtude de afastamento de suas funções
por prazo superior a quinze dias. Remuneração dos profissionais por conta do INSS e dos
contratados em substituição, por conta do Município de Castelo;

- 52 servidores afastados de suas funções, por licença sem vencimentos, destacando 15
vínculos da Educação e 14 vínculos ligados à Saúde;

-  A Prefeitura Municipal  de Castelo conta com diversos profissionais cedidos a outros
órgãos  públicos  como  também,  a  existência  de  vários  servidores  de  outros  órgãos
cedidos para Castelo. Assim, a contagem apresentada no quadro, lista o somatório dos
servidores efetivos colocados à disposição de outros entes e, aqueles profissionais que
recebem seus salários dos cofres de Municipalidade. 

 
Em 28 de Setembro de 2016, data da assinatura do TAC e, frente as diversas Notificações
e Pareceres Alertas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente a queda
de arrecadação e a manutenção do percentual de folha de pagamento acima de 51,30%
da RCL, a administração municipal começou a tomar medidas de contenção de despesa,
principalmente quanto a exoneração de cargos comissionados e a rescisão de contratos
com objetivo único de reequilíbrio das contas públicas e fiel atendimento ao TAC junto ao
Ministério Público Estadual.

Com as demissões do período entre a assinatura do TAC até o dia 31 de Dezembro de
2016, o quadro sofreu alterações e o quadro de servidores foi entregue a nova gestão



com as seguintes quantidades de servidores:

SECRETARIAS EFETIVOS EFETIVOS 
CC

CC CONTRA
TADOS

TOTAL

SEMMA 06 - 07 - 0013

SEMSA 306 06 13 13 0338

SEMESP 17 - 06 - 0023

SEME 500 04 19 43 0566

PROCON 03 02 - - 0005

GAB.PREFEITO 01 02 03 - 0006

SEMOB 09 02 02 01 0014

SEMFI 10 04 07 - 0021

SEMAD 19 07 15 - 0041

P.G.M 08 02 04 - 0014

SEMAG 15 02 04 01 0022

SEMTURC 15 01 04 - 0020

SEMPLAN 02 - 05 - 0007

SEMSUR 95 10 - 0105

SEMAS 16 02 07 25 0050

CONS. TUTELAR - 05 - 0005

SEMINT 29 08 - 0037

CONTROLE INT. 01 0001

TOTAL GERAL 1051 35 119 83 1288

Visando atender o item 1.1 e visando a redução e ajuste do Quadro de Pessoal, cujo
limite havia ultrapassado em todos os meses do ultimo quadrimestre, o percentual  de
51,30%, o Chefe do Executivo Municipal promoveu ações para redução em 20% do cargo
de comissionados para atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal e redução de 40%
dos cargos que não fossem considerados de Chefia, Direção e Assessoramento, visando
atender ao TAC. Tomadas as medidas, o quadro de Comissionados passou a conter::

CARGOS EFETIVOS COMISSION
ADOS

F.G 200,00
*400,00

F.G 800,00

Secretários, PG e Auditor 04 11 - -

Assessora de Comunicação 01

Agente de Ordem 01

Chefia de Gabinete 01

Coordenador de Tecnologia 01

Gerencia de Departamento 15 21



Gerencia de Relações 
Institucionais

05 05

Assistência Técnica de Serviços 10 35

Agente de Serviços Gerenciais 16

Auxiliar Operacional de 
Serviços

01 14

Ass. Planej. Inform em Saúde 01

Coord. Núcleo Vig em Saúde

Coord. Nucl Atenção Integrad S 01

Coord. Núcleo R. C. A. M. 01

Coord. Núcl Adm. Orç. Finanças 01

Diretores de Escola 21

Gabinete do Prefeito………...01

SEMAD………………………..06 01 01

SEMFI…...…………………….08 03 04

SEME………………………….11 03 04

SEMSA…...…………………...21 07 + 01* 09

SEMAS………………...……...02 01 -

SEMAG………………………..03 01 01

SEMMA……………………….02 - -

SEMOB………………………..02 01 -

SEMSUR………………………03 - 01

SEMPLAN…………………….02 - -

SEMINT……………………….02 - -

SEMESP…………...………….02 02 -

SEMTURC…………………….02 - -

P. G. DO MUNICIPIO………..02 - 02

TOTAL GERAL 60 106 20 22

O Quadro a seguir contem informações da nomenclatura dos cargos, quantos efetivos
estão  em cargos  comissionados,  percentual  de  ocupantes  dos  cargos  comissionados
ocupados  por  efetivos  e  percentual  de  cargos  comissionados  exonerados  entre  a
assinatura do TAC e a data de 31 de Dezembro de 2016: 

CARGOS EFETIVOS COMISSION
ADOS

%
EFETIVOS

%
EXONER.

Secretários, PG e Auditor 04 11 27%

Assessora de Comunicação 01 0%

Agente de Ordem 01 100%

Chefia de Gabinete 01 0%



Coordenador de Tecnologia 01 0%

Gerencia de Departamento 15 21 41% 2,9%

Gerencia de Rel. Institucionais 05 05 50% 0%

Assistência Técnica de Serviços 10 35 16,2% 27,5%

Agente de Serviços Gerenciais 16 0% 50%

Auxiliar Oper. de Serviços 01 14 3,5% 50%

Ass. Planej. Infor. em Saúde 01 100%

Coord. Núc. Vigil. em Saúde 100%

Coord. Nuc. Atenção Integ. S 01 100%

Coord. Núcleo R. C. A. M. 01 0%

Coord. Núcleo Adm. Orç. Finan. 01 100%

Diretores de Escola 21 100%

TOTAL GERAL 60 106 36,2% 23,2%

Considerando  que  as  Funções  Gratificadas  são  destinadas  apenas  aos  efetivos  dos
quadros  do  Município,  esta  Controladoria  decidiu  por  excluí-los  do  relatório  para
exposição  do  cumprimento  ou  não  do  TAC  ressalvando  a  existência  no  Quadro  de
servidores  recebendo acúmulo  de  Comissões,   Comissionados  recebendo  Comissões
Especiais  e  Jetons  e,  profissionais  que  recebem  produtividade  também  recebendo
Gratificações e Comissões. Esses fatos serão analisados pela Comissão nomeada para
avaliação na forma determinada pelo Termo de Ajustamento de Conduta.

Considerando o entendimento que o cargo de Agente Técnico de Serviços (Remuneração
de  R$  999,37)  tem  nomenclatura  não  adequada  mas  a  analise  das  funções
desempenhadas nos remetem a considera-lo como cargo de assessoramento e, que o
cargo Auxiliar Operacional de Serviços (Remuneração de R$ 672,60) não foi considerado
por esta Controladoria como cargo que possa ser classificado como de Chefia, Direção e
Assessoramento,  esta  Unidade de Controle  entendeu que o  TAC foi  atendido  já  que
existiram exonerações de 50% dos referidos cargos, conforme demonstrado na tabela
acima.

Em  relação  ao  que  determina  o  item  1.3  versa  sobre  percentuais  mínimos  para
provimento de cargos em Comissão:

A  Lei  Municipal  deverá  estabelecer  os
percentuais  mínimos  para  provimentos  de
cargos em comissão a  serem preenchidos  por
servidores  de  carreira,  em  percentual  não
inferior a 50% (cinquenta por cento).

Considerando que o item citado versa sobre a edição de um projeto de Lei a ser remetido
pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo em prazo vincendo, não há do que se avaliar a
ocupação dos cargos em comissão face a inexistência de dispositivo legal.

Contudo,  a  analise  desse  quesito  nos  reporta  ao  entendimento  de  que  a  ocupação
mínima dos cargos com 50% por efetivos, o TAC no ano de 2016, não foi cumprido, não
sendo alvo de penalidade já que o instrumento assinado com o Ministério Público, prevê



que a partir de novas nomeações, que o item deverá ser fielmente executado.

Em  relação  ao  número  de  contratados,  observamos  que  existiam  cerca  de  545
contratados no início do mês de Outubro de 2016 e na data de 31 de Dezembro de 2016
foram rescindidos um total de 462 contratos, promovendo uma redução de  84,77% do
total  de  contratos  com a Municipalidade.  Sendo assim,  o TAC foi  cumprindo em sua
integralidade  já  que  o  percentual  exigido  para  rescisão era  de 40% até  o  dia  31  de
Dezembro de 2016.

Com  relação  ao  total  de  Comissionados,  observamos  que  os  servidores  lotados  em
cargos  exclusivamente  comissionados,  somavam  um  total  de  167  não  efetivos  e  31
efetivos no início do mês de Outubro e de 119 não efetivos e 35 efetivos no mês de
Dezembro  de  2016,  o  que,  desprezando  os  efetivos  lotados  em cargo  de  comissão,
representa uma redução em 28,75% do quantitativo geral de cargos comissionados não
efetivos.

O TAC, em seu item 1.12 e seguinte determina:

1.12 O MUNICÍPIO DE CASTELO compromete-se
a  instituir,  mediante  Decreto,  no  prazo  de  30
(trinta)  dias,  Comissão  de  Avaliação  de
Regularidade  da  Situação  Funcional,  com  a
finalidade  de  avaliar,  em  cada  Secretaria
Municipal,  a  legalidade  da  nomeação  para
cargos em comissão, designação de função de
confiança/gratificada,  contrato  temporário  e
nepotismo.

1.12.1  –  A  Comissão  de  Avaliação  de
Regularidade  da  Situação  Funcional  será
composta de:

a)  um representante  da Procuradoria  Geral  do
Município  de  Castelo,  com  seu  respectivo
suplente,

b) um representante da Secretaria Municipal de
Administração, com seu respectivo suplente,

c) um representante da Secretaria Municipal de
Finanças, com seu respectivo suplente,

d) um representante da Secretaria Municipal de
Educação, com seu respectivo suplente,

e) um representante da Secretaria Municipal de
Saúde, com seu respectivo suplente,

e) um representante da Secretaria Municipal de
Assistência  Social,  com  seu  respectivo
suplente,



f)  um representante da Controladoria Geral  do
Município  de  Castelo,  com  seu  respectivo
suplente.

O Chefe do Executivo Municipal, cumprindo com suas obrigações, procedeu a nomeação
da Comissão através do Decreto nº  15.095 de 17 de Outubro de 2016, sendo assim
nomeados:

a) um Representante da Procuradoria-Geral do Município de Castelo, com seu suplente:
Titular: Fabrício Calegario Sena
Suplente: Dayvson Faccin Azevedo

b) um Representante da Secretaria Municipal de Administração, com seu suplente:
Titular: Maria José Delazaro Altoé
Suplente: Carine Pinon Guarnier

c) um Representante da Secretaria Municipal de Finanças, com seu suplente:
Titular: Neila Bissoli
Suplente: Nésio Araújo

d) um Representante da Secretaria Municipal de Educação, com seu suplente:
Titular: Marli Cosseti Laquini Schettino
Suplente: Nágela Guizardi Cogo

e) um Representante da Secretaria Municipal de Saúde, com seu suplente:
Titular: Cleonice Machado Rodrigues
Suplente: Maura Faitanin Cesconetti

f) um Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, com seu suplente:
Titular: Janine Gazola Eller
Suplente: Maria Aparecida de Paula

g) um Representante da Controladoria-Geral, com seu suplente:
Titular: Ronilson Oliveira
Suplente: Eduardo Puppin Pereira

Observamos que não há exigência por parte do Ministério Público Estadual  de que a
Comissão fosse composta somente por servidores efetivos, sendo omisso no TAC os
critérios  para  grau  de  instrução,  tipo  de  vínculo  e  situação  funcional  dos  futuros
integrantes  da Comissão  mas,  o  Prefeito,  visando  melhor  atendimento  ao TAC fez  a
nomeação de servidores efetivos com apenas uma exceção, que foi do servidor Eduardo
Puppin Pereira que foi convocado para compor a comissão pela sua atuação junto ao
GEOBRAS e assessoria na confecção de contratos e convênios do Município.

Na data de 17 de outubro de 2016, foi editado o Decreto nº 15.109/2016 que promoveu
aumento e alteração de membros na referida Comissão, passando esta a ser composta
por:

a) um Representante da Procuradoria-Geral do Município de Castelo, com seu suplente:
Titular: Luiz Antônio Fittipaldi Binda
Suplente: Dayvson Faccin Azevedo



b) um Representante da Secretaria Municipal de Administração, com seu suplente:
Titular: Maria José Delazaro Altoé
Suplente: Carmozina Maria Pires Martins Vieira

c) um Representante do Departamento de Recursos Humanos, com seu suplente:
Titular: Carine Pinon Guarnier
Suplente: Luciene Bruneli

d) um Representante da Secretaria Municipal de Finanças, com seu suplente:
Titular: Neila Bissoli
Suplente: Nésio Araújo

e) um Representante da Secretaria Municipal de Educação, com seu suplente:
Titular: Marli Cosseti Laquini Schettino
Suplente: Nágela Guizardi Cogo

f) um Representante da Secretaria Municipal de Saúde, com seu suplente:
Titular: Cleonice Machado Rodrigues
Suplente: Maura Faitanin Cesconetti

g) um Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, com seu suplente:
Titular: Janine Gazola Eller
Suplente: Maria Aparecida de Paula

h) um Representante da Controladoria-Geral, com seu suplente:
Titular: Ronilson Oliveira
Suplente: Eduardo Puppin Pereira

Destacamos que no período de Outubro a Dezembro de 2016, a Comissão nomeada
realizou duas reuniões visando o início de seus trabalhos e decisão quanto aos ajustes
que seriam adotados. Nestas, ficou decidido que a UCCI seria a responsável pela edição
do relatório para apreciação do Chefe do Executivo Municipal, Membros da Comissão e
posterior encaminhamento ao Ministério Público.

Ressaltamos  que  nenhum  ato  de  nomeação,  exoneração  ou  rescisão  foi  levado  ao
conhecimento da Comissão de Avaliação tendo em vista as Notificações do Tribunal de
Contas do Espirito Santo sobre a queda de arrecadação e o percentual de gasto com
pessoal ter ultrapassado 51,30% da RCL. E estando acima, as ações para redução foram
notificadas pela UCCI ao Sr. Prefeito que também tomou ciência através dos processos
administrativos originados através das notificações do TCES.

Também  não  existiram  processos  administrativos  para  ingresso  de  servidores  nos
quadros de pessoal do município sendo que qualquer nomeação realizada no período,
não foi devidamente instruída ou avaliada pela Comissão.

A Comissão procedeu o encaminhamento de cópia do TAC para todos os órgãos da



administração municipal além de exigir o fiel cumprimento do que determina os itens 1.14
e 1.14.1 que determinam:

1.14  O  MUNICIPIO  DE  CASTELO  deverá  exigir
dos  servidores  públicos  nomeados  para  cargo
em  comissão,  função  de  confiança  e/ou
gratificada,  declaração de que não incidem em
nepotismo;

1.14.1 Com relação aos servidores públicos que
se encontrem em exercício para os cargos em
comissão  ou  designados  para  exercício  de
função  de  confiança/gratificada,  deverá  o
MUNICIPIO  DE CASTELO exigir  seja  firmada  a
declaração referida no item 1.13, no prazo de 30
(trinta) dias.

 

Com base nos itens acima transcrito, a Secretaria Municipal de Administração, passou a
exigir que qualquer cargo que fosse ser preenchido, deveria ser assinado e apresentado a
declaração  de  não  incidência  em  nepotismo  em  conjunto  com  a  declaração  de  não
acumulatividade de cargo público. Sem as declarações qualquer ato de nomeação não
era confeccionado, encaminhado ao Chefe do Executivo e publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Espírito Santo, 

Destacamos que por força da Legislação Eleitoral, alguns contratos com servidores não
puderam ser rescindido antes do prazo de expiração da vigência, destacando ainda que
nenhum  ato  de  nomeação  para  qualquer  espécie  de  cargo  público  foi  levada  ao
conhecimento, ciência ou manifestação da Comissão instituída por determinação do item
1.12 do TAC. 

A referida Comissão não foi objeto de Lei Municipal com normas e procedimentos que o
Executivo  deveria  tomar,  ações  da  Comissão  e  respectiva  remuneração  através  de
fixação de jetons ou comissões. Faltou o cumprimento do que determina o item 1.12.3 do
TAC que determina:

A Comissão  de  Avaliação  de  Regularidade  da
Situação  Funcional  será  formalmente
constituída, preferencialmente por lei, até março
de  2017,  sendo  que,  a  partir  da  constituição,
deverá  produzir  relatório  por  Secretaria
Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, com
posterior  encaminhamento  de  cópia  a  1ª
Promotoria de Justiça de Castelo, no prazo de
10 (dez) dias;

Esta Controladoria apurou que o Chefe do Executivo não encaminhou projeto de lei ao
Poder Legislativo Municipal criando a Comissão de Avaliação de Regularidade Funcional,
em virtude de ter que cumprir a Legislação Eleitoral que impede a concessão de benefício
a  servidor  público  no  período  de  90  dias  antes  e  depois  do  Pleito  e  ainda,  face  ao
cumprimento  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  cujo  Artigo  22  determina  que  se  a
despesa com pessoal em relação à RCL ultrapassar 95% de cada um desses limites,
ao respectivo poder ou órgão é vetado: 



I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo
os  derivados  de  sentença  judicial  ou  de
determinação  legal  ou  contratual,  ressalvada  a
revisão  prevista  no  inciso  X  do  art.  37  da
Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III  -  alteração  de  estrutura  de  carreira  que
implique aumento de despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou
contratação  de  pessoal  a  qualquer  título,
ressalvada  a  reposição  decorrente  de
aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança; 

V -  contratação de hora extra, salvo no caso do
disposto  no  inciso  II  do  §  6o  do  art.  57  da
Constituição  e  as  situações  previstas  na  lei  de
diretrizes orçamentárias. 

Com  relação  as  adoções  exigidas  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  estas  foram
notificadas tanto ao Chefe do Executivo com gestão até 31 de Dezembro de 2016 e para
o novo Prefeito com mandato a partir de 01 de Janeiro de 2017.

Por  fim,  retornando  a  abordagem  sobre  a  Comissão  de  Avaliação  de  Regularidade
Funcional,  reafirmamos  que  não  foram  e  não  estão  sendo  encaminhados  qualquer
espécie de processo para admissão de servidores e que não existe ato regulamentador
dos trabalhos dessa Comissão, principalmente uma Lei Municipal que preveja sanções
administrativas e penais aos gestores públicos pela não observância das ações exigidas
no TAC para a referida Comissão.

Esse é o relatório.

Castelo, ES, 16 de Janeiro de 2017. 

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno


