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RECOMENDAÇÃO Nº 04/2018 

 

 

Recomendada: Ilma. Sra. Roselene Monteiro Zanetti 

Secretária Municipal de Administração e Finanças do Município de Itarana-ES. 

 

 

 

Recomendação – Necessidade da 

realização de Lotacionograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhora Secretária,  

 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno, deste Poder Executivo, 

fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, incisos do artigo 14 da Lei 

Municipal 1048/2013, e ainda, Resolução nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, tem, no exercício do controle interno, também, a atuação de caráter preventivo 

e concomitante, voltada tanto para a inibição e correção de atos como servir de instrumento 

auxiliar da gestão pública; 

 

Considerando a complexidade que verificamos quando realizamos levantamento de pessoal 

junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itarana, onde, por 

muitas vezes, nos deparamos com alguns obstáculos ao relacionar o servidor e sua atual 

localização; 

 

Considerando ser de suma importância o registro da lotação dos servidores, que pode ser 

realizada através do Lotacionograma1, que é visto como um instrumento, que se destina a 

fornecer uma exata visão da disposição dos recursos humanos na organização, portanto, uma 

importante ferramenta de gestão estratégica. 

                                                           
1 Lotacionograma é um organograma que tem por objetivo fornecer uma visão exata da disposição dos recursos humanos na 
organização, facilitando a coordenação alocação destes pelos diversos órgãos e favorecendo possíveis trabalhos de 
remanejamento ou de reorganização. willinhares.blogspot.com/2013/03/conceitos-de-planejamentos-estrategico.html 
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Desta forma, recomendamos que seja realizado pelo Departamento de Recursos Humanos um 

Lotacionograma, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do Município de 

Itarana, evidenciando, em cada Secretaria e sua respectiva estrutura, a localização e seus 

servidores, o que facilitará, no nosso entendimento, a coordenação dos servidores, favorecendo 

ainda possíveis trabalhos de remanejamento ou de reorganização de pessoal. 

 

Algumas orientações sobre a formulação do lotacionograma estão dispostas a seguir: 

 

→ Para a formulação de um lotacionograma, deve-se observar que os servidores de cada 

setor devem ter qualificação relacionada com a atividade desempenhada; 

 

→ Outra observação, é a agrupação de servidores de uma mesma qualificação em um 

Setor auferindo desenvolvimento e especialização, minimizando ainda a ociosidade. 

 

• Modelo de um lotacionograma que pode ser utilizado pela administração em anexo. 

 

 

 

 

 

Itarana/ES, 19 de julho de 2018. 

 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

LOTACIONOGRAMA: 

 

 

       
           SETOR 

 

CARGO 

OU 

FUNÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Contabilidade 
Recursos 

Humanos 
Tesouraria Tributação Compras Convênios 

Administrador - 01 - - - - 

Advogado - - - - - 01 

Contador 01 - - - - - 

Assistente 

Administrativo 
01 02 01 01 02 - 

Agente 

Administrativo 
02 01 01 02 01 01 

Auxiliar 

Administrativo 
- - - 02 01 - 

 

 

“O LOTACIONOGRAMA DEMONSTRA A DISTRIBUIÇÃO  

DO PESSOAL NA ORGANIZAÇÃO.” 

 

 

Observação: Este é apenas um modelo que pode ser utilizado, porém existem várias outras 

maneiras possíveis de se representar um lotacionograma dentro da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


