
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO Nº 008/2019

Entidade envolvida: 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e
Secretaria da Fazenda.

Data:
08/07/2019

Finalidade:
Manifestação  quanto a forma de pagamento do Décimo Terceiro Salário  aos servidores
contratados da Prefeitura de Domingos Martins.

Origem:
Pagamento do Décimo Terceiro Salário sendo realizado integralmente no mês de dezembro
para os servidores contratados.

Tendo  em  vista  as  competências  do  Controle  Interno,  previstas  no  Manual  de
Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015, Capítulo III, Seção I,
tópico  12.12,  cabe  a  equipe  de  auditoria:  “Emitir  opiniões  sobre  documentos  ou
situações  examinadas  apoiando-se  em  fatos  e  evidências  que  permitam  o
convencimento  razoável  da  realidade ou a  veracidade dos fatos.” Apropriando-se
destas funções emitimos a recomendação a seguir:

- Considerando a Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, que institui a Gratificação de
Natal para os Trabalhadores;

-  Considerando  a  Lei  4.749,  de  12  de  agosto  de  1965, que  dispõe  sobre  o
Pagamento da Gratificação Prevista na Lei n º 4.090, de 13 de julho de 1962;

- Considerando o inciso VIII, Art. 7º da Constituição Federal, que estabelece como
direito dos trabalhadores urbanos e rurais o décimo terceiro salário.

Com  base  na  análise  da  rotina  de  pagamento  do  Décimo  Terceiro  Salário  dos
servidores  contratados  por  tempo  determinado  na  Prefeitura  de  Domingos  Martins,
observou-se que a quitação da gratificação é realizada um uma única parcela no mês de
dezembro, proporcionalmente aos meses trabalhados no ano.

Realizadas  as  consultas  à  legislação  acerca do pagamento  do Décimo Terceiro
Salário, esta Controladoria verificou que as disposições da Lei 4.749, de 1962, expõe as
informações a seguir:
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“Art. 1º A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de
julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de
cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento,
o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.
Parágrafo único. (Vetado).

Art.  2º  Entre  os  meses  de  fevereiro  e  novembro  de  cada  ano,  o
empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no
artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo
respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º  O empregador  não  estará  obrigado  a pagar  o  adiantamento,  no
mesmo mês, a todos os seus empregados.

§  2º  O adiantamento  será  pago ao  ensejo  das  férias  do empregado,
sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

Art. 3º Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento
de  que  trata  o  Art.  1º  desta  Lei,  o  empregador  poderá  compensar  o
adiantamento mencionado com a gratificação devida nos termos do Art.
3º da Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, e, se não bastar, com
outro  crédito  de  natureza  trabalhista  que  possua  o  respectivo
empregado.”

Ante ao exposto, a lei determina a divisão em duas parcelas da obrigação, sendo
que a primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda,
até o dia 20 de dezembro, ou, no caso de pagamento integral, que seja obedecida a
data limite de até 30 de novembro do ano.

Sendo assim, a Controladoria Interna deste município recomenda que o pagamento
do Décimo Terceiro Salário aos servidores contratados por tempo determinado obedeça as
regras  da legislação  em vigor,  onde  o pagamento só deve ser  realizado no mês de
dezembro,  se  a  Prefeitura  realizar  o  desmembramento  do  pagamento  em  duas
parcelas,  sendo  a  primeira  parcela  adiantada  até  o  dia  30  de  novembro,  restando
apenas  o  valor  da  diferença  até  o  dia  20  de  dezembro.  Caso  haja  a  opção  pelo
pagamento integral que ele ocorra até a data de 30 de novembro.

Ademais, deve-se atentar para que nos dias assinalados no parágrafo anterior
como o prazo limite para o pagamento da gratificação, parcelado ou integral, o dinheiro
esteja de fato disponível para o servidor, já considerando os dias necessários para as
compensações bancárias, quando em agências diferentes.

Por fim, ressaltamos que o pagamento integral do valor no mês de dezembro,
conforme está sendo realizado,  poderá acarretar transtornos para a Prefeitura, por não
estar amparado por lei.
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