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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 002/2018 

Período Inspecionado: 

Janeiro a Abril de 2018 

Período de realização da 

Inspeção: 

21/05/2018 a 26/06/2018 

Objeto a ser Inspecionados: 

Procedimentos de Concessão de Vale-

Transporte aos Servidores efetivos da 

Prefeitura Municipal de Domingos 

Martins e do Fundo Municipal de Saúde 

 

Responsável pelos órgãos/entidades inspecionados 

Nome: 

Elizandro Belshoff – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SECOBU; 

Daniel Wruck Bringe – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA; 

Luciene Klein Tagarro – Secretaria Municipal de Governo – SECGOV; 

Franva Antônio da Silva Cardoso – Secretaria Municipal da Fazenda – SECFAZ; 

Ademiro Dettmann – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – SECDER; 

Rejane Entringer Lopes Ewald – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR; 

Adenilde Stein Silva – Secretaria Municipal de Educação e Esporte – SECEDU; 

Ézio Fischer – Secretaria Municipal de Interior e Transportes – SECINT; 

Adimar Alves de Sousa – Secretaria Municipal de Saúde – SECSAU; 

Jakeliny Schneider dos Santos – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SECMADS; 

Hiarley Macedo da Silva – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico – 

SECPDE; 

Cláudia Uliana Guarnier – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SECADM; 

 

 

Equipe Técnica 

Nome Cargo Matrícula 

Renata Peterle Ronchi Auditora Pública Interna 10526 

Márcia d’Assumpção Controladora Interna 00310 
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1. INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO DA INSPEÇÃO – CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES 

 

Entende-se como despesa com transporte a soma mensal dos recursos empregados no custeio 

dos deslocamentos dos servidores por um ou mais meios de transportes coletivos no percurso 

entre sua residência e seu local de trabalho. Especificamente, o vale-transporte, objeto desta 

inspeção, compreende o pagamento pela Administração das despesas com transporte do 

servidor ocupante de cargo efetivo, que excedam a 6% (seis por cento) dos vencimentos 

percebidos pelo mesmo.  

 

A Lei Municipal nº 2.250, de 12 de maio de 2010, prevê que somente os servidores efetivos 

farão jus ao vale-transporte: 

 

Art. 1º O Vale-Transporte instituído pela Lei Municipal nº 

1.032, de 22 de agosto de 1989 e alterado pela Lei 2.155, 19 

de janeiro de 2009, passa a ser devido a todos os servidores 

públicos efetivos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 

Município de Domingos Martins, a partir de 01 de maio de 

2010. 

 

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins em conjunto com o Fundo Municipal de Saúde 

possui atualmente 678 servidores efetivos em seu Quadro de Pessoal, sendo que destes 

aproximadamente 4% utilizam o vale-transporte. Considerando a materialidade e relevância, 

inerentes aos procedimentos de controle de concessão deste benefício, em especial, seus 

aspectos de fornecimento, utilização pelo servidor e de sua prestação de contas, a 

Controladoria, promoveu a presente Inspeção com o intuito de avaliar as concessões no 

primeiro quadrimestre de 2018, bem como os procedimentos específicos pertinentes a esta 

atividade. 
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Para a instrução deste trabalho, de forma a avaliar o contexto das concessões de vale-

transporte para os servidores da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, a Controladoria 

analisou os dispositivos legais Municipais que versam sobre a matéria: Lei Municipal nº 

1.032, de 22 de agosto de 1989, alterada pela Lei 2.155, 19 de janeiro de 2009; bem como 

encaminhou os seguintes documentos para levantamento de informações: 

a) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através da 

CI/PMDM/CONINT/Nº 001/2018 (Processo nº 2.455/2018), na qual solicitamos 

informações específicas referentes à concessão de Vale-Transporte, tais como: 

 

“- Para fazer jus ao Vale-Transportes os servidores e a Administração estão 

atendendo o que preceitua o Artigo nº 5º da Lei nº 1032/1989 alterada pela Lei nº 

2.155/2009? 

 Art. 5º. Para fazer jus ao vale transporte, o servidor deverá informar por 

escrito à Secretaria Municipal de Administração: 

a) nome e cargo 

b) endereço residencial 

c) percurso e modalidade de locomoção mais adequada ao 

deslocamento entre sua residência e o local de trabalho. 

§ 1º. As informações deverão ser atualizadas sempre que 

ocorrer qualquer alteração nas indicações previstas no caput deste 

artigo. 

§ 2º. No ato em que prestar as informações o servidor firmará 

compromisso de utilização do vale transporte exclusivamente, para seu 

efetivo deslocamento de residência e vice-versa. 

§ 3º. As informações inexatas que induzam a Administração 

Pública em erro ou uso indevido do Vale Transporte, constituirão falta 

grave, acarretando ao infrator a perda do benefício, além das 

penalidades previstas na legislação específica. 

§ 4º. O servidor poderá requerer a qualquer época junto à 

Secretaria Municipal de Administração, a suspensão de benefício. 

- O benefício do vale transporte está sendo suspenso nas hipóteses de férias, 

licenças, suspensão disciplinar ou outro afastamento que importe na interrupção 

provisória do exercício da função? 

- Existem instrumentos (Decreto, IN) que regulamentam a concessão do Vale-

Transporte para os servidores efetivos do quadro funcional do Município?  

- Existem registros de apuração de servidores beneficiados com o Vale-Transporte 

que tenham sido punidos por vender, trocar, usar para fins pessoais que não seja o 
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deslocamento da residência ao trabalho e vice-versa, bem como empréstimo para 

terceiros?” 

 

b) Gerência de Compras, através da CI/PMDM/CONINT/Nº 02/2018, por meio da qual 

solicitamos a disponibilização dos processos de aquisição e pagamento de Vale-

Transporte, da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde, referentes ao 

período de janeiro a abril de 2018. 

 

Isto posto, e considerando os riscos intrínsecos a esta atividade no que concerne a 

possibilidade de fraudes, a Controladoria, por meio do levantamento de informações 

supramencionado, entrevista com os gestores e análise documental, avaliou as práticas 

atualmente adotadas no âmbito desta atividade. 

 

2. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Insta delimitar essa análise apenas sobre os aspectos gerais e evidentes, sem aprofundar 

minuciosamente os critérios e as orientações para a realização da concessão do benefício pela 

Administração. Além disso, o trabalho da equipe de auditoria, não exime o objeto em análise 

de outras inconsistências não verificadas, isto é, os testes aplicados permitiram a identificação 

das disposições abaixo relacionadas, porém não atesta por completo a conformidade do 

objeto. 

 

2.1. Ausência de regulamentação das Leis Municipais que regem a matéria  

Observou-se a inexistência de Decreto Municipal para a regulamentação da legislação em 

vigor, no que concerne às suas especificidades operacionais, o que acarreta, na prática, a 

fragilidade nos mecanismos de concessão do vale-transporte, em especial nos aspectos de 

comprovação do local de residência do servidor, bem como dos atos de prestação de contas, 

após a concessão, dentre outros. 
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Recomendações:  

Que a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos providencie a 

regulamentação das Leis Municipais vigentes, ou formalize Instrução Normativa a fim de 

padronizar os procedimentos a serem adotados para a concessão do benefício, bem como 

evitar inconformidades, prevendo sanções, se for o caso, de modo a garantir a adequada 

utilização do mesmo. 

 

2.2. Ausência de procedimento formal para confirmação de que o solicitante 

corresponde a servidor ocupante de cargo efetivo 

No processo de solicitação e concessão do vale-transporte não foi verificado nenhum 

momento ou procedimento para a confirmação de que o servidor é ocupante de cargo efetivo, 

em especial, no requerimento em que se estabelece inicialmente ao pedido. 

 

Recomendações: 

Que seja criado campo no requerimento inicial de vale-transporte, ou procedimento posterior 

para comprovação e confirmação de que o solicitante corresponde a servidor ocupante de 

cargo efetivo. 

 

2.3. Utilização de requerimentos diferentes para a Solicitação inicial de vale-

transporte pelos Servidores. 

Da análise documental dos processos de solicitação e concessão de vale-transporte verificou-

se a existência de requerimentos diversos daquele adotado como padrão pelas Secretarias, 

bem como de requerimentos preenchidos de forma incompleta, ou com informações 

resumidas (por exemplo, disponibilização apenas do primeiro nome do servidor no campo de 

identificação). 
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Recomendação:  

Orientar os servidores quanto à necessidade de utilizar o formulário padrão, preenchendo 

todos os campos de maneira adequada e completa, bem como que as Secretarias responsáveis 

verifiquem com maior rigor este preenchimento, antes de encaminhá-los para os demais 

setores. Sugerimos ainda, que a Secretaria de Administração reavalie o atual modelo em 

vigor, adequando às necessidades hoje pertinentes, considerando o lapso temporal de sua 

criação, em especial a inclusão de espaço para a declaração do servidor de que atende os 

requisitos legais para a percepção do vale, bem como de que fará bom uso do mesmo, 

devendo ser intransferível, e utilizado apenas no percurso da residência para o trabalho. 

 

2.4. Comprovantes de residência genéricos e inconsistentes 

O comprovante de residência corresponde a um dos documentos solicitados pela 

Administração ao servidor, no momento da solicitação do vale-transporte. Na análise dos 

mesmos observaram-se os seguintes pontos: 

 Comprovantes de residência em nome de outras pessoas, que não o servidor, sem 

comprovação de parentesco com o mesmo; 

 Ausência de comprovante de residência em alguns casos; 

 Presença de comprovantes de residência diversos (com endereços e nomes diferentes), 

para cada mês, de um mesmo servidor; 

 Comprovantes de residência desatualizados; 

 

Recomendações:  

Que nos instrumentos de formalização e padronização da concessão do Vale-Transporte, seja 

exigido além do comprovante de residência atualizado, de preferência em nome próprio, ou na 

ausência deste, que seja comprovado por meio de declaração ou documento o parentesco da 

pessoa indicada no respectivo comprovante para com o servidor em questão, com 

reconhecimento de Firma em cartório, e/ou outros mecanismos mais rigorosos, para garantir a 

efetiva utilização do benefício.  
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Ainda, que as Secretarias promovam com maior regularidade, a fiscalização da adequada 

utilização do vale pelos servidores, alocados em seu quadro funcional, observando em 

especial, os comprovantes de residência, bem como o correto preenchimento dos 

requerimentos e a real necessidade do servidor em dispor deste benefício. 

  

2.5. Utilização do vale-transporte mais de uma vez no mesmo dia e horário. 

Na verificação dos processos referentes à Secretaria de Educação, observou-se para um 

determinado servidor a utilização do vale-transporte, isto é, o preenchimento do cartão, mais 

de uma vez, no mesmo dia e no mesmo horário, com marcação de poltronas distintas. Esta 

ocorrência foi constatada em repetidamente em meses diversos de usufruto do benefício, e 

representa forte indício de fraude, pela disponibilização do benefício para utilização por 

outras pessoas, que não apenas o próprio servidor.  

 

Recomendações:  

Que a Secretaria de Educação verifique com mais rigor a cartela de concessão do vale, e 

oriente a servidora quanto às penalidades por uso ilegal do mesmo, uma vez que este é pessoal 

e intransferível, bem como, que notifique a Empresa responsável, por estar atuando de forma 

solidária a concretização do ato em questão.  

 

2.6. Os horários de utilização do Transporte não conferem com os horários de 

trabalho do servidor 

Ainda na Secretaria de Educação, observou-se o cartão de vale-transporte de um servidor no 

cargo de vigia noturno, com escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, e 

expediente fixado de 19h:00min de um dia, até as 07h:00min do dia seguinte. Neste caso, 

apesar da fixação do horário de trabalho supracitado, os horários de utilização do transporte 

coletivo indicados no cartão não correspondiam aos mesmos, pois o horário de saída do 

veículo do Município, em tese no encerramento da escala, era de 05h:20min (uma hora e 

quarenta minutos antes do horário final), enquanto o de chegada ao Município no início da 
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escala era de 18h:30min, aproximadamente, com horário marcado para a saída de Vitória, de 

17h:00min.  

 

Recomendações:  

Que a Secretaria de Educação verifique com mais rigor a cartela de concessão do vale, e apure 

junto ao servidor, as divergências verificadas quanto a utilização do veículo e a jornada de 

trabalho, bem como o oriente quanto às penalidades por uso ilegal do mesmo, uma vez que 

este é pessoal, intransferível, e estritamente concedido para utilização nos horários referentes 

as jornadas de trabalho do servidor. 

 

2.7. A empresa Águia Branca não emite Nota Fiscal Eletrônica, somente um Recibo 

de Pagamento; 

Nos processos de pagamento observou-se que a empresa de transportes Águia Branca, não 

emite nota fiscal eletrônica para o pagamento dos vales adquiridos, mas sim recibo manual. 

Em contato, com o setor de contabilidade, nos foi informado, que sempre foi adotado este 

procedimento, porém não soube explicar o porquê. 

 

Recomendação: Que a Secretaria de Administração, responsável pela aquisição do vale-

transporte, tome as devidas providências para regularizar junto a empresa este procedimento, 

uma vez que na Prefeitura é exigido a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para todas as 

despesas. 

 

3. CONCLUSÕES 

Com o encerramento dos trabalhos, observou-se a existência de muitas inconsistências no 

mecanismo de concessão de vale-transporte, sendo necessária a regulamentação da lei em 

caráter de urgência, bem como de instrução das Secretarias de como proceder, na concessão e, 

em especial, na fiscalização da utilização deste benefício. 
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Ante ao exposto, é de extrema importância que a Administração reestruture os procedimentos 

internos de concessão de vale-transporte, fortalecendo os pontos de controle, e instruindo os 

servidores sobre responsabilidade relacionada aos meios de concessão e utilização deste 

benefício, dado que é custeado por recursos públicos, de uso pessoal do servidor e 

intransferível, podendo sua má aplicação vir a ocasionar instauração de processo 

administrativo contra o servidor, com possível ação de ressarcimento ao erário. Além disso, 

deve-se buscar padronizar os novos procedimentos no âmbito de todas as Secretarias. 

 

 

É o relatório. 

 

Domingos Martins - ES, 26 de junho de 2018. 

 

 

                Renata Peterle Ronchi                                              

       Auditora Pública Interna - 10526      

 

 

 

               Márcia d’Assumpção 

         Controladora Interna – 00310 
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