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PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA N°.001/2017  
 

Senhor Carlos Antônio Thomas Pedroni, 

 

O Setor de Auditoria Interna e Suporte Setorial, no cumprir dos ditames legais, 

em especial o que dispõem os arts. 31 e 74 da Constituição Federal; art. 59 da 

Lei Complementar nº.101/2000; arts. 29, 70 e 76 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo; art. 5° da Lei Municipal n°.873/2012; no exercício de suas 

funções específicas estabelecidas na Lei Municipal nº. 834, de 17 de fevereiro 

de 2012 e; atendendo ao despacho às fls. 25-26 dos autos, expede parecer 

técnico cerca do processo: 

 

Processo Administrativo nº. 04710/2016 

Requisitante: Sarita Rodrigues Alvarenga  

Data de Abertura Processo: 15 de agosto de 2016 

Solicitação: Pagamento indenizatório de férias não gozadas referente ao ano de 

2015. 

 

1. Do relatório processual 

 

Cuidam os autos de solicitação de pagamento indenizatório de férias não 

gozadas referente ao ano de 2015 

 

A então servidora do município Srª Sarita Rodrigues Alvarenga requer ao chefe 

do Poder executivo pagamento de indenização por não ter gozado as férias 

previstas para a competência de janeiro de 2016. 

 

Para balizar a solicitação inclui aos autos sua documentação pessoal, o 

Memorado n°.051/2015, emitido pelo então secretário de gestão e recursos 

humanos, no qual fica explicita a convocação para que a servidora exerça suas 

atividades em período pertencente ao seu gozo de férias e o Decreto n°.209/2014 

que dispõe sobre a sua nomeação para exercer o cargo de Coordenadora de 

Desenvolvimento Agrário, datado em 04/03/2014 (fls. 02-09). 
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Encaminhado o processo administrativo para o Procuradoria Municipal, o 

analista responsável pela demanda solicita implemento de documentação (ficha 

funcional, controle de frequência e ficha financeira da servidora) e a posteriori à 

fl.23 há manifesta-se pelo deferimento da concessão do pagamento. 

 

Em prosseguimento, o responsável pelo setor de RH postula algumas 

considerações e solicita manifestação do setor de auditoria quanto ao 

procedimento a ser adotado (fls25-26). 

 

Com o objetivo de investigar se o gozo de férias suspenso pelo Memorando 

051/2017 foi concedido em alguma oportunidade no ano de 2016, enquanto a 

requerente ainda era servidora da municipalidade, o auditor interno pediu 

implemento de documentação à fl.31 (relatório de frequência da servidora nas 

competências de fev-dez/2016). 

 

Atendendo a solicitação, o servidor responsável pelo RH incluiu aos autos as 

frequências de fevereiro, março, abril, junho, agosto, novembro e dezembro e 

justificou que as demais não foram encontradas nos arquivos da Prefeitura 

Municipal (fls.32-40). 

 

2. Procedimentos 

 

2.1 Período Aquisitivo 

 

Verifica-se por meio do Decreto n°.209/2014, que dispõe sobre a sua nomeação 

para exercer o cargo de Coordenadora de Desenvolvimento Agrário, datado em 

04/03/2014, juntamente com a ficha financeira de 2015 que a servidora possui 

período aquisitivo para gozar férias. 

 

2.2 Suspensão do Gozo de Férias 

 

Verifica-se por meio do Memorando 051/2015, da secretaria de gestão e 

recursos humanos e por meio do Decreto n°.500/2015 que a requerente teve seu 

período de gozo de férias suspenso. 
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2.3 Comprovação do exercício em período de gozo de férias 

 

Verifica-se assiduidade da requerente no mês em que suas férias foram 

suspensas (jan/2016) por meio do relatório de frequência inserido aos autos. 

 

2.4 Pagamento do abono constitucional 

 

Verifica-se pagamento do abono constitucional na competência de janeiro de 

2016 por meio da ficha financeira de ano citado. 

 

2.5 Encerramento do vínculo sem gozo de férias 

 

Verifica-se, por meio do despacho constante à fl.13, que a servidora foi 

exonerada no dia 04/01/2016 sem ter gozado as suas férias suspensas pelo Poder 

Público. 

 

3. Conclusões Recomendações  

 

Tendo em vista a documentação comprobatória analisada, a servidora logra 

direito de pagamento, em pecúnia, de indenização de férias não usufruídas por 

ocasião de sua exoneração. 

 

No entanto deve-se atentar que o abono constitucional normal já foi pago na 

competência de janeiro/2016, restando assim apenas as verbas indenizatórias. 

 

 

 

Fundão, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Auditor Interno 

 


