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AUDITORIA DE PESSOAL 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 001/2018 

 

 

      MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DAPALHA  

       CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

    RELATÓRIO DE         

AUDITORIA  

 

Nº 001/2018 

             

DATA/PERÍODO:  

   18/07/2018 A 

08/11/2018 

 

      TIPO DE PROJETO: 

 

AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE 

 

O.S. Nº 001/2018 

 

FOLHA Nº:  

 

_____/_____ 

 

 

 

 

DENOMINAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO: 

Verificação e conferência da conformidade dos procedimentos e trabalhos 

das Unidades Executoras com a legislação vigente e providências recomendadas 

pela Controladoria Geral do Município, realizando Auditoria de Pessoal de todas as 

Unidades Administrativas junto ao Departamento de Recursos Humanos, referente 

ao período de janeiro de 2018 a junho de 2018.  

1. Registros em fichas funcionais e pastas funcionais. 

2. Controle e apuração da frequência. 

3. Folha de pagamento. 

4. Adicional por serviço extraordinário. 

5. Adicionais de insalubridade/periculosidade. 

6. Adicional noturno. 

7. Gratificação pela execução ou colaboração de trabalhos técnicos ou 

científicos. 

8. Gratificação de produtividade. 
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9. Atos de admissão de pessoal. 

10. Férias. 

11. E-Social. 

12. Estagiários. 

13. Vale alimentação. 

 

OBJETIVO 

Orientar de forma preventiva o Departamento de Recursos Humanos e 

demais Unidades Administrativas, com o objetivo de realizar os trabalhos de forma 

correta, evitando possíveis inconsistências no tocante aos procedimentos 

referentes aos servidores do Município, conferindo se os princípios básicos da 

Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram devidamente 

aplicadas. 

 

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR REGIME 

Demonstramos a quantidade de servidores por regime, ocupantes dos 

cargos públicos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, tendo como 

referência o mês de junho/2018. 

 

Regime Quantidade de servidores 

Efetivo 627 

Emprego Público 125 

Comissionado 066 

Agente Político 002 

Eleito 006 

Contrato 175 

Total 1001 
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Analisando os itens componentes do Roteiro de Trabalho, foram apurados os 

Achados listados no decorrer deste Relatório, sobre os quais serão demonstrados a 

Vossa Excelência, com as devidas propostas a serem analisadas. 

 

ACHADOS DE AUDITORIA DE ACORDO COM ITENS 

COMPONENTES DO ROTEIRO DE TRABALHO 

 

1. REGISTROS EM FICHAS E PASTAS FUNCIONAIS 

 

Foram realizadas amostragem em 36 pastas funcionais 

 

IRREGULARIDADES 

De acordo com os itens elencados e analisados do Roteiro de Auditoria, 

foram constatadas as seguintes irregularidades junto às fichas e pastas funcionais 

dos servidores públicos: 

I. Foram encontradas anotações feitas com escrita manual nos documentos 

integrantes da pasta funcional; 

II. Informações desatualizadas como: concessão de direitos e vantagens, 

promoções, dentre outras; 

III. Declarações de dependentes para fins de imposto de renda 

desatualizados; 

IV. Constam na pasta funcional cópias simples de documentos que deveriam 

ser originais, como por exemplo, atestado ou licenças médicas; 

V. As fichas e pastas funcionais se encontram sem autuação em todas as 

páginas; 

VI. Não consta o tempo de averbação no sistema de folha de pagamento, 

sendo que o servidor já averbou o tempo de serviço junto a Prefeitura, conforme 

Portarias nas pastas analisadas; 

VII. Não consta a avaliação anual para fins de promoção a partir do ano de 

2017; 

VIII. Foi constatado que para alguns cargos que é exigido a carteira de 

habilitação, a mesma se encontra vencida; 
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IX. Algumas pastas suspensas onde se encontram arquivadas toda a 

documentação individual de cada servidor não estão em bom estado de 

conservação; 

X. Algumas fichas funcionais sem a devida foto de reconhecimento do 

servidor público; 

XI. Não consta memória de cálculos de diferenças de salário ou 

gratificações, ou qualquer outro pagamento que dependa de realização de cálculo 

para ser pago ao servidor; 

XII. As fichas de servidores mais antigos sem atualização de endereço ou 

telefone; 

XIII. Atestados periódicos e exames desatualizados (medicina do trabalho); 

XIV. Não constam os registros dos servidores admitidos no último concurso 

01/2015 no TCEES;  

XV. Consta atestado médico de servidor sem a data de emissão; e 

XVI. Não consta a primeira e a segunda avaliação do estágio probatório, de 

vários servidores do concurso público 01/2015. 

  

RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se a Secretaria Municipal de Administração juntamente com o 

Departamento de Recursos Humanos que: 

I. Todas as informações referentes à vida funcional dos servidores sejam 

inseridas no sistema eletrônico, o qual disponibiliza opções para inclusão dessas 

informações como promoções, concessão de férias, memórias de cálculo, dentre 

outras funcionalidades; 

II. Façam o recadastramento dos servidores para atualizar as informações 

pessoais e outras que julguem necessárias, de forma urgente;  

III. Realizar a autuação em todas as folhas das pastas funcionais para evitar 

extravio e insegurança nas documentações entregues pelos servidores; 

IV. Instaurar de forma urgente processos administrativos com o objetivo de 

serem realizadas as avaliações anuais dos servidores tanto para o estágio 

probatório quanto para fins de promoção/progressão;  

V. Efetivar protocolo (manual/livro) eficiente para a entrada e saída de 

documentos;  
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VI. Abster-se de realizar anotações feitas com escrita manual nos 

documentos integrantes da pasta funcional; 

VII. Atualizar as informações em relação à concessão de direitos e 

vantagens, promoções, dentre outras; 

VIII. Atualizar as declarações de dependentes para fins de imposto de 

renda; 

IX. Receber apenas documentos datados e originais e não simples cópias, 

como por exemplo, atestado ou licenças médicas; 

X. Instituir a rotina anual de conferência das Carteiras de Habilitação para os 

cargos que exigem esse requisito; 

XI. Substituir as pastas suspensas que não estão em bom estado de 

conservação; 

XII. Inserir nas fichas funcionais a foto de reconhecimento do servidor 

público; 

XIII. Realizar as memórias de cálculos de diferenças de salário ou 

gratificações, ou qualquer outro pagamento que dependa de realização de cálculo 

para ser pago ao servidor e inserir no sistema eletrônico; 

XIV. Oportunizar ao servidor que faça os exames periódicos de forma 

regular (medicina do trabalho); 

XV. Realizar os registros dos servidores admitidos no último concurso 

01/2015 no TCEES; e 

XVI. Realizar campanha de conscientização juntamente com os servidores, 

demonstrando a importância das averbações de tempos de serviços de outros 

empregos ou órgãos públicos junto a Prefeitura, pois essas informações geram 

reflexos no cálculo atuarial.  

 

2. CONTROLE E APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

 

As normas complementares para controlar e apurar as frequências, e para 

disciplinar a jornada de trabalho e funcionamento da Prefeitura de São Gabriel da 

Palha são realizadas por meio do Decreto nº 87, de 15 de janeiro de 2013, que 

estabelece o horário de expediente para o funcionamento da Prefeitura Municipal 

de São Gabriel da Palha e da outras providências, e pelo Decreto n.º 311, de 11 
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de maio de 2016, que estabelece normas relativas ao controle de frequência dos 

servidores públicos municipais e dá outras providências. 

 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NAS SECRETARIAS 

I. Constam registros biométricos de frequências em alguns casos somente 

de entrada sem saída ou vice-versa; 

II. Constam faltas sem justificativas dos servidores; 

III. Não constam as frequências de vários servidores; 

IV. Desrespeito ao inciso I, do parágrafo único, do art. 1º do Decreto n.º 

311, de 11 de maio de 2016, estabelece normas relativas ao controle de 

frequência dos servidores públicos municipais e dá outras providências, 

(servidores lotados em locais que não possuem relógio de ponto, situados, no 

mínimo, a uma distância de 200 m (duzentos metros) do relógio de ponto mais 

próximo); 

V. Existem vários servidores fazendo a frequência manual (no prédio da 

Prefeitura); 

VI. Os servidores não estão colocando o mês de referência na folha de 

frequência manual; 

VII. Os horários estabelecidos nas frequências eletrônicas estão 

desconfigurados, divergindo com o horário aferido pelo servidor; 

VIII. Servidores aferindo a presença biométrica na parte da manhã e depois 

somente à tarde, ou seja, sem descanso para alimentação (almoço), 

desrespeitando o § 7º do inciso II, do art. 5º do Decreto n.º 311, de 11 de maio 

de 2016, sendo as horas excedentes computadas para pagamento de adicional por 

serviço extraordinário (intervalo de no mínimo 1 (uma) hora entre a saída do 

expediente da manhã e o início do turno da tarde).  

IX. Constam frequências de servidores sem assinatura dos Secretários ou 

chefe imediato; 

X. Consta folha de presença manual contendo apenas uma assinatura do 

servidor para todos os dias da semana; 

XI. Algumas folhas de presença manuais incompletas, não especificando o 

local de trabalho e o horário; 
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XII. Servidora está adaptada na Secretaria Municipal de Administração, no 

entanto, ainda continua lotada na Secretaria Municipal de Educação. 

XIII. Constam frequências onde os servidores não estão cumprindo a carga 

horária; 

XIV. Servidor auferindo frequência, mas apresentando atestado médico; 

XV. Frequência sem identificação do servidor;  

XVI. A Secretaria Municipal de Saúde fez uma justificativa intitulada como 

ocorrência do relógio de ponto” para justificar faltas; 

XVII. Consta o termo “bancos de horas” para justificar faltas de servidores; 

XVIII. Servidor está aposentado, mas ainda consta na lista do livro de ponto, 

sendo atestado a sua presença no trabalho; 

XIX. Servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração, mas ainda 

constam no livro de ponto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e 

Transportes; 

XX. Servidor está lotado na Secretaria Municipal do Trabalho, 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, mas ainda consta no 

livro de ponto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transportes; 

XXI. Consta em duplicidade o nome de servidor no livro de ponto; 

XXII. Consta frequência manual de servidor, mas o horário da frequência 

diverge do seu horário de trabalho. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Recomendar a todos os Secretários Municipais que controlem e exijam as 

frequências dos servidores lotados em suas Unidades Administrativas, pois são 

responsáveis diretos;  

II. Recomendar ao Departamento de Recursos Humanos a computar falta 

quando a ausência não for justificada de forma correta; 

III. Recomendar ao Departamento de Recursos Humanos que se abstenha 

de lançar as remunerações (pagamento) quando não tiver as frequências dos 

servidores, pois somente por meio da frequência e que o servidor está apto a 

receber; 

IV. Recomendar a todos os Secretários Municipais que requeiram o cadastro 

no ponto eletrônico dos servidores que fazem o controle de frequência manual, 

mailto:controladoria@saogabriel.es.gov.br


 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                              CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            8           
 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoria@saogabriel.es.gov.br | controladoriasaogabriel@gmail.com 

onde não houver disponibilidade de relógio de ponto que registrem a frequência 

em folha de ponto manual;  

V. Recomendar a todas as Secretarias Municipais a configurarem os horários 

corretos nas frequências eletrônicas do relógio de ponto; 

VI. Recomendar aos Secretários Municipais que atestem as frequências 

quando manuais; 

VII. Recomendar aos Secretários Municipais que requeiram dos servidores o 

preenchimento correto da folha de presença manual e com assinaturas em todos 

os dias de trabalho; 

VIII. Recomendar a Secretaria Municipal de Educação que elabore a folha de 

frequência para os motoristas e monitores de transportes escolares, no formato de 

escala, respeitando o horário individual de cada servidor; 

IX. Recomendar a Secretaria Municipal de Educação para que solicite a 

transferência da servidora adaptada para a Secretaria Municipal de Administração;  

X. Recomendar a Secretaria Municipal de Saúde que não faça nenhuma 

justificativa alusiva à “ocorrência do relógio de ponto” para justificar faltas e que 

não descumpra a norma legal inserido na rotina administrativa da Secretaria o 

termo “bancos de horas”; 

XI. Recomendar a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte 

que modifique o “livro de ponto”, no qual o Diretor de Limpeza Pública atesta as 

presenças dos servidores ocupantes dos cargos de coveiro, trabalhador Braçal, 

gari, motorista, jardineiro e guarda patrimonial, constando no referido livro: 

horário de trabalho, assinatura do responsável e campo de horas extras; e 

XII. Recomendar a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte 

que forneça folha de presença a todos os servidores, mesmo aqueles que estão no 

livro de ponto, atualizando-o em relação à listagem de nomes de servidores. 

 

SERVIDORES FALTOSOS NÃO COMPUTADOS NO SISTEMA DA 

FOLHA 

I – Consta informar também que os servidores que ocupam cargos 

(vereadores) no Poder Legislativo e que tem compatibilidade de horário com o 

Poder Executivo se ausentaram do Município em viagem pelo Poder Legislativo, no 

entanto, nos dias em que ocorreram as viagens dos servidores não foram 
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computadas como faltas e realizados os descontos legais em suas remunerações e 

vale alimentação no Poder Executivo. 

Total de faltas não computadas no Poder Executivo 09 (nove) para efeito de 

desconto na remuneração e vale alimentação do servidor “A”. 

Vale informar, que em relação a este servidor, para comprovar suas faltas, 

os dias das viagens estão sem assinaturas nas folhas de frequências e que os dias 

23/05 a 27/05 de 2018 estão como faltas na folha de frequência, no entanto 

nenhum desses dias foram descontados a remuneração e o vale alimentação. 

Quanto ao Servidor “B” o total de faltas não computadas no Poder Executivo 

foi 07 (sete) para efeito de desconto na remuneração e vale alimentação. 

 

RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM 

RELAÇÃO AO ROTEIRO DE AUDITORIA 

Além dos cargos políticos, também estão isentos de auferir a leitura 

biométrica, os procuradores do Município, por meio da decisão constante nos 

autos nº 000169-28.2014.8.08.0045. 

De acordo com o Departamento de Recursos Humanos “os controles de 

frequência dos servidores lotados nas Secretarias que estão fora do prédio da 

Prefeitura são encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos, porém com 

atraso, excetuando a Secretaria Municipal de Saúde, a qual, já fora solicitado, 

porém ainda não encaminhou a este Departamento, ficando por todo este ano sem 

encaminhar as informações. Quanto às informações que são relacionadas ao 

controle de frequência para a folha de pagamento (horas extras, faltas e adicional 

noturno) são encaminhados em relatório específico para este fim, entregue ao 

departamento sempre até o dia 18 de cada mês”. 

A Equipe de Auditoria visitou algumas Unidades Administrativas para 

preencher o seguinte questionário:  

1 – Existe relógio de ponto instalado na Secretaria? 

2 – Quem é o responsável para coletar os dados da frequência?  

3 – Tem algum servidor que não está cadastrado no ponto? 

4 – A frequência de todos os servidores estão sendo remetidas para o 

departamento de recursos humanos? 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO AO CONTROLE E 

APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

I. Recomenda-se que contrate um sistema de ponto eletrônico para 

apuração da frequência, vindo após, oferecer capacitação e treinamento aos 

servidores para utilizar o sistema, de todas as unidades administrativas 

responsáveis para executar a apuração corretamente; 

II. Recomenda-se que os servidores das unidades administrativas 

responsáveis pela apuração do ponto configurem o sistema de ponto de acordo 

com os horários de trabalho dos servidores, sendo responsável por verificar junto 

aos servidores e a legislação o horário de trabalho e carga horária a ser cumprida 

diariamente ou em regime de escala; 

III. Recomendar que evite o máximo a aferição de frequência manual, 

somente nas situações que não forem possíveis o registro de ponto eletrônico pelo 

fato de não ser viável a instalação do mesmo, nos casos que não for possível a 

aferição por biometria no relógio de ponto, que seja feita a aferição através da 

emissão de cartão de ponto com a identificação da matrícula do servidor por 

código de barras ou que digite a matrícula diretamente no relógio de ponto 

eletrônico; 

IV. Recomenda-se que o Departamento de Recursos Humanos ao final do 

fechamento da folha do respectivo mês, emita e envie mensalmente o relatório 

com a lotação de todos os servidores por Secretaria, para as unidades 

administrativas, para que os servidores das secretarias responsáveis pelo ponto 

verifiquem se todos os servidores de sua respectiva Secretaria estão aferindo a 

frequência mensalmente; 

V. Recomenda-se ao Departamento de Recursos Humanos que todos os 

lançamentos que serão efetuados na folha de pagamento como: horas extras, 

faltas, adicional noturno e outros que necessitem de apuração através do registro 

de frequência, sejam lançados na folha de pagamento, somente através do cartão 

de ponto ou folha de frequência, não devendo ser lançados através de informações 

enviadas pelas unidades administrativas; e 

VI. Recomenda-se as Secretarias que utilizam livro de ponto onde somente o 

Chefe imediato apura a frequência, que a aferição seja realizada através de folha 
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de frequência individual. (Serviços Urbanos e Transporte: gari, trabalhador braçal, 

coveiro, guarda patrimonial). 

 

3. FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Inicialmente vale ressaltar que foram analisadas as folhas de pagamento do 

mês de junho de 2018 (fichas financeiras) de 50 (cinquenta) servidores, que 

foram selecionados pelo método de amostragem. Assim no universo de 1.001 (mil 

e um) servidores, dividiu-se por 25 amostras, que resultou em 40 servidores, dos 

quais foram selecionados o primeiro e o último de cada amostra. (Ex.: 1 e 40, 41 

e 80, 81 e 120 assim sucessivamente até completar os 1.001 servidores).   

Nesse sentido, a Equipe de Auditoria analisando os itens propostos no 

Roteiro de Auditoria para este item (Folha de Pagamento) constatou 

irregularidades no seguinte tópico: “II - Verificar se são observados os limites e 

proibições de descontos em folha”. 

 

I. SERVIDOR “A” 

a) Ficou constatado que o limite máximo de 60% das consignações 

obrigatórias e facultativas estabelecidas por meio da Lei Municipal de nº 

1.524/2005 foram ultrapassadas. Observe os cálculos: 

Remuneração do Servidor: R$ 1.208,22  Descontos Permitidos em Lei 60%: 

R$ 724,93 

Descontos Realizados: R$ 1.088,04  

Líquido a Receber: R$ 120,20  

b) Outra irregularidade constatada no cadastro da servidora é que os 

dependentes não estão sendo considerados para dedução do imposto de renda. 

 

II. SERVIDOR “B” 

a) Ficou constatado que o limite máximo de 60% das consignações 

obrigatórias e facultativas estabelecidas por meio da Lei Municipal de nº 

1.524/2005 foram ultrapassadas. Observe os cálculos: 
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Remuneração da Servidor: R$ 2.877,29  Descontos Permitidos em Lei 60%: 

R$ 1.726,37 

Descontos Realizados: R$ 1.899,22  

Líquido a Receber: R$ 978,07  

 

III. SERVIDOR “C” 

a) Ficou constatado na folha de junho de 2018, 2 (dois) dependentes para 

fins de Imposto de renda, no entanto, a dedução foi calculada de forma correta, 

utilizando apenas um dependente. 

 

IV. SERVIDOR “D” 

a) Ficou constatado que o limite máximo de 60% das consignações 

obrigatórias e facultativas estabelecidas por meio da Lei Municipal de nº 

1.524/2005 foram ultrapassadas. Observe os cálculos: 

Remuneração do Servidor: R$ 1.348,92  Descontos Permitidos em Lei: 60%: 

R$ 809,35 

Descontos Realizados: R$ 1.014,10  

Líquido a Receber: R$ 334,82  

 

SOLICITAÇÃO DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULOS AO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Da análise das folhas de pagamento dos 50 (cinquenta) servidores que 

foram selecionados para serem auditados, foram encontradas diferenças nos 

cálculos para efetuar o pagamento de 4 (quatro) servidores. 

a) SERVIDOR “A”: a memória de cálculo comprovou que a servidora recebeu 

a diferença de quinquênio do período de 17/03/2016 a 05/2018; 

b) SERVIDOR “B”: a memória de cálculo comprovou que a servidora recebeu 

a diferença de quinquênio do período de 19/04/2018 a 05/2018; 

c) SERVIDOR “C”: a memória de cálculo comprovou que a servidora recebeu 

a diferença de extensão de carga horária; e 

d) SERVIDOR “D”: a memória de cálculo comprovou que a servidora recebeu 

a diferença de avaliação. 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO A FOLHA DE 

PAGAMENTO 

I. Recomendar que o Departamento de Recursos Humanos observe a 

legislação municipal que versa sobre desconto em folha, respeitando o limite 

máximo de 60% de consignação que podem ser efetuadas nos pagamentos dos 

servidores; 

II. Recomendar que as memórias de cálculos de todos os servidores sejam 

realizadas e impressas com carimbo e assinatura de responsável pela efetivação 

do cálculo e inserido na pasta funcional dos servidores e também lançadas no 

sistema de folha de pagamento para registro; e 

III. Recomendar ao Departamento de Recursos Humanos que reconstitua a 

folha de pagamento do mês de março de 2018, pois ainda não foi reconstituída 

após o ataque no servidor de dados da Prefeitura. 

 

4. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 

O adicional por serviço extraordinário está descrito nos art. 80, 81 e 82 na 

LC nº 44/2015 com as seguintes redações:  

Art. 80. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 

50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 

§ 1º É vedado conceder adicional por serviço extraordinário com 

objetivo de remunerar outros serviços ou demais encargos. 

§ 2º O exercício de cargo em comissão ou de função comissionada 

ou gratificada exclui a gratificação por serviços extraordinários. 

Art. 81. Somente será permitido serviço extraordinário para atender 

a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo 

de 2 (duas) horas diárias e 48 (quarenta e oito) horas mensais. 

Parágrafo Único. O Ato que autorizar o serviço extraordinário deverá 

estabelecer qual a tarefa a ser executada. 

Art. 82. O adicional por serviço extraordinário não se incorpora ao 

vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderá ser 

utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, 
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inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das 

pensões. 

O referido “Ato” está disciplinado no § 2º do art. 8º que assevera que “o 

trabalho extraordinário deverá ser previamente autorizado pela Secretaria 

Requisitante, mediante publicação de Ordem de Serviço”. 

 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NAS SECRETARIAS 

I. Não consta Ordem de Serviço autorizando os servidores a realizar serviços 

extraordinários; 

II. Os serviços extraordinários não estão sendo lançados na folha de 

pagamento de acordo com os registros do ponto eletrônico ou folha de frequência 

manual; 

III. Servidores realizaram serviços extraordinários, diariamente, acima do 

permitido em Lei, que corresponde o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, 

verificado no ponto eletrônico ou frequência manual; 

IV. Os servidores desrespeitaram o § 7º, do inciso II, do art. 5º, (intervalo 

de no mínimo 1 (uma) hora entre a saída do expediente da manhã e o início do 

turno da tarde); 

V. Os serviços extraordinários realizados pelos servidores informados no 

relatório não correspondem com o controle de frequência; 

VI. Foram computados serviços extraordinários em dia de viagem da 

servidora “A”; 

VII. A Ordem de Serviço autorizando os servidores foi confeccionada de 

forma genérica, não respeitando aos ditames do parágrafo único do art. 81, da Lc 

44/2015, no que concerne estabelecer quais as tarefas a serem executadas; 

VIII. Em relação a servidora “B”, foi informado no relatório da Secretaria 

Municipal de Educação 30 horas de serviços extraordinários, no entanto na 

frequência eletrônica consta 10 horas e 38 minutos de serviços extraordinários; 

IX. Nos relatórios de serviços extraordinários dos servidores/motoristas da 

Secretaria Municipal de Educação “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, os itinerários 

realizados por esses servidores são os mesmos todos os dias, no entanto o tempo 

gasto para realizar esse percurso é divergente; 
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X. As horas dos serviços extraordinários de servidor computadas no horário 

de almoço; 

XI. Em alguns casos os serviços extraordinários foram prestados em áreas 

divergentes das atribuições dos servidores; 

XII. Serviços extraordinários sendo pagos em feriados e dia de abono, sem 

documento que comprove a autorização; 

XIII. Servidor nomeado para a Função Comissionada, e recebeu horas extras 

nos meses de maio e junho de 2018, desrespeitando o § 2º, do art. 80º, da Lei 

Complementar 44/2015 

XIV. As configurações dos horários nas frequências eletrônicas estão em 

desacordo com os horários de trabalho, fazendo com isso cômputo errôneo da 

carga horária, excesso de serviços extraordinários (horas extras) e atrasos no dia 

de trabalho; 

XV. Consta no relatório da Secretaria Municipal de Saúde que as servidores 

“A”, “B” e “C, não aferiram a frequência correta, pois só computam a entrada. 

Consta também em relação a essas servidoras faltas sem justificativas e no 

relatório da Secretaria Municipal de Saúde foi informado 48 horas de serviços 

extraordinários, mas no ponto eletrônico não consta nenhuma hora computada 

como extra; 

XVI. No mês de junho de 2018 o servidor computou 29 horas de serviços 

extraordinários na frequência eletrônica e, no entanto, a Secretaria Municipal de 

Saúde informou 48 horas de serviços extraordinários; 

XVII. No mês de junho de 2018 o servidor computou 31 horas de serviços 

extraordinários na frequência eletrônica e, no entanto, a Secretaria Municipal de 

Saúde informou 38 horas de serviços extraordinários; 

XVIII. As frequências dos servidores “A”, “B” e “C” não estão configuradas 

para plantão, computando assim dias de faltas para os servidores; 

XIX. Em relação a um servidor a frequência utilizada foi a manual, não tendo 

como computar as horas de serviços extraordinários, também não tem ordem de 

serviço autorizando, o horário do referido servidor configura-se como plantonista; 

XX. O horário de trabalho de servidor não corresponde com a aferição; 

XXI. Servidores estão computando as horas de serviços extraordinários no 

período de trabalho de 44 horas semanais; 
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XXII. Servidor, no mês de junho, computou apenas 06 (seis) horas de carga 

horária ao invés de 08 (oito) horas de trabalho; 

XXIII. O horário da frequência de servidor é divergente do horário 

registrado. Consta ainda em relação a este servidor, horas de serviços 

extraordinários computadas no feriado de 31/05/2018, porém não consta sua 

assinatura na folha de frequência nesse dia; 

XXIV. Foram constatadas as seguintes irregularidades em relação a um 

servidor: as horas dos serviços extraordinários informadas no dia 19/05/2018 

estão divergentes entre o relatório informado pela Secretaria e a frequência; no 

dia 26/05/2018 foram informados serviços extraordinários no relatório da 

Secretaria, no entanto, não consta na frequência e nos dias 29/05, 30/05, 06/06/, 

08/06, 09/06, 14/06 e 15/06 os horários de início da jornada de trabalho 

divergem tanto no relatório da Secretaria quanto na frequência; 

XXV. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou no relatório 29h de 

serviços extraordinários, mas na frequência somente constam 10h de serviços 

extraordinários de um servidor; 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL POR 

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

I. Recomenda-se que o Departamento de Recursos Humanos revise as 

cargas horárias de todos os servidores de acordo com o cargo e a legislação em 

vigor, no sistema de folha de pagamento, e que instrua os servidores responsáveis 

pelos relógios de ponto das unidades administrativas, que configurem os horários 

de trabalho dos servidores junto ao sistema de apuração de ponto eletrônico para 

que os adicionais por serviço extraordinário sejam computados corretamente; 

II. Recomendar ao Departamento de Recursos Humanos que os adicionais 

por serviço extraordinário de todos os servidores sejam apurados e lançados na 

folha de pagamento pela quantidade de horas registradas no ponto eletrônico ou 

controle de frequência manual, não considerando as horas informadas através de 

relatórios informados pelas unidades administrativas; 

III. Recomenda-se ao Departamento de Recursos Humanos que efetue o 

pagamento dos adicionais por serviço extraordinário dos servidores somente com 

autorização através de Ordem de Serviço publicada no Diário Oficial dos 
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Municípios, especificando a necessidade, as tarefas e horas adicionais que serão 

utilizadas para execução dos serviços; 

IV. Recomenda-se que os responsáveis pelas unidades administrativas 

instruam os servidores a respeitar o limite de 02 (duas) horas de serviço 

extraordinário por dia, que é o permitido para atender a situações excepcionais e 

temporárias, conforme prevê o art. 81, da Lei Complementar 44/2015. 

 V. Recomenda-se que os responsáveis pelas unidades administrativas 

instruam os servidores a cumprir o intervalo mínimo de 01 (uma) hora, para o 

registro do ponto, entre a saída do expediente da manhã e o início do turno da 

tarde, conforme prevê o § 7º, do art. 5º, do Decreto 311/2016; e 

VI. Recomenda-se que Departamento de Recursos Humanos não efetue o 

pagamento do adicional por serviço extraordinário a servidores em exercício de 

cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, conforme prevê o § 

2º, do art. 80, da Lei Complementar 44/2015. 

 

5 ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 

 

Os adicionais de insalubridade e periculosidade estão descritos na LC nº 

44/2015 

A lei municipal que versa sobre o assunto é a Lei de nº 1.576, de 17 de 

novembro de 2005, dispõe sobre a concessão de adicional de remuneração para 

as atividades insalubres e perigosas e dá outras providências.  

Os pagamentos estão realizados pelos lançamentos: 

a) 27: adicional de insalubridade aos servidores efetivos. 

b) 71: adicional de insalubridade aos empregos públicos. 

c) 51: adicional de periculosidade aos servidores efetivos. 

O valor base para apuração dos referidos adicionais está no montante de R$ 

769,52 (setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 

Ficou constatado que os percentuais de insalubridade concedidos aos 

servidores efetivos compreendem-se somente nos percentuais de 20% e de 40%, 

não foi concedido o percentual de 10% a nenhum servidor efetivo. 

Aos empregos públicos, o único percentual de insalubridade concedido no 

Município é o percentual de 20.  
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O adicional de periculosidade é concedido no percentual de 30%, pago aos 

servidores efetivos. 

 

IRREGULARIDADES 

I. Em relação aos empregos públicos foi verificado por meio de amostragem 

que os valores dos pagamentos dos adicionais de insalubridade não estão sendo 

pagos sobre a base corrigida nos percentuais previstos na Lei nº 1.576/2005 e sim 

o pagamento está sendo efetuado sobre 20% do salário mínimo (Agente 

Comunitário de Saúde, Agente de Combate as Endemias e Servidores das equipes 

de ESF); 

II. SERVIDOR “A” – encontrava-se de licença maternidade no período de 

09/02/2018 a 07/08/2018, no entanto, a referida servidora recebeu adicional no 

período que estava de licença; 

III. SERVIDOR “B” – encontrava-se de licença médica no período de 

28/01/2017 a 08/12/2018, no entanto, a referida servidora recebeu adicional no 

período de janeiro a abril, mesmo estando de licença; 

IV. SERVIDOR “C” – encontrava-se de licença médica no período de 

17/01/2018 a 03/09/2018, no entanto, a referida servidora recebeu adicional no 

período de janeiro a junho, mesmo estando de licença médica; 

V. SERVIDOR “D” – encontrava-se de licença médica no período de 

01/02/2018 a 08/09/2018, no entanto, o referido servidor recebeu adicional no 

período de fevereiro e março, mesmo estando de licença médica; 

VI. SERVIDOR “E” – encontrava-se de licença médica no período de 

10/05/2018 a 29/05/2018, no entanto, o referido servidor recebeu adicional 

integral no mês de maio; 

VII. SERVIDOR “F” – encontrava-se de licença médica no período de 

11/05/2018 a 11/09/2018, no entanto, o referido servidor recebeu adicional 

integral no mês de maio; 

VIII. SERVIDOR “G” – encontrava-se de licença médica no período de 

06/06/2018 a 22/08/2018, no entanto, o referido servidor recebeu adicional 

integral no mês de junho; e 
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IX. SERVIDOR “H” – encontrava-se de licença maternidade no período de 

01/03/2018 a 27/08/2018, no entanto, a referida servidora recebeu adicional no 

mês de março. 

 

AMOSTRAGEM 

A Controladoria Geral do Município, para verificar se estão sendo observadas 

as exigências da Lei nº 1.576/2005, no que concerne a concessão dos adicionais 

em relação à expedição do laudo pericial, óbices no pagamento dos adicionais e 

concessão por meio de Portarias, foi realizada análise técnica através de 

amostragens, tendo como base a folha de pagamento do mês de 06/2018, a qual 

constava os seguintes dados: 

I. 143 servidores efetivos recebendo o adicional de insalubridade, variando 

em grau de 20% a 40; 

II. 118 servidores de emprego público recebendo o adicional de 

insalubridade, correspondendo a 20% do salário; e 

III. 04 servidores efetivos recebendo o adicional de periculosidade no 

percentual de 30%. 

Foram selecionadas 29 pastas funcionais para serem analisadas, sendo vinte 

pastas referentes ao adicional de insalubridade de servidores efetivos, cinco 

pastas de servidores de emprego público e quatro pastas de servidores que 

recebem periculosidade. 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS 

A) SERVIDOR “A” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria nº 1.060/2009 concedendo o 

adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir do dia 25/09/2008. No 

entanto, não consta o laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do 

trabalho ou médico do trabalho. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada 

a insalubridade, onde o servidor labora. 

B) SERVIDOR “B” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria nº 4.204/2005 concedendo o 

adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir do dia 16/02/2005. 

Consta o laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou 
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médico do trabalho referente ao Processo Administrativo nº 27.357/2005. Não 

consta se foi eliminada ou neutralizada a insalubridade, onde o servidor labora. 

C) SERVIDOR “C” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria nº 640/2007 concedendo o adicional de 

insalubridade no percentual de 40% a partir do dia 13/08/2007. Consta o laudo 

técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do 

trabalho referente ao Processo Administrativo nº 1.758/2007. Não consta se foi 

eliminada ou neutralizada a insalubridade, onde o servidor labora. 

D) SERVIDOR “D” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria nº 1.061/2009 concedendo o 

adicional de insalubridade no percentual de 20% a partir do dia 25/09/2008. No 

entanto, não consta o laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do 

trabalho ou médico do trabalho. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada 

a insalubridade, onde o servidor labora. 

E) SERVIDOR “E” 

O referido servidor efetivo foi admitido em 03/04/95 como trabalhador 

braçal, permanecendo nesse cargo até a data de 01/06/2008. Quando estava 

nesse cargo, foi concedido o adicional de insalubridade pela Portaria nº. 

4.283/2005, no percentual de 20%, conforme o laudo pericial acostado ao 

processo administrativo nº 27.014/2005. Em 02/06/2008, o servidor assumiu o 

cargo efetivo de operador de máquina, no entanto, não consta o novo laudo 

pericial do atual cargo e nem tão pouco a Portaria. 

F) SERVIDOR “F” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de 

insalubridade no percentual de 40%. Consta o laudo técnico elaborado pelo 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo 

Administrativo nº 10.445/2011. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada 

a insalubridade, onde o servidor labora. 

G) SERVIDOR “G” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de 

insalubridade no percentual de 20%. Consta o laudo técnico elaborado pelo 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo 
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Administrativo nº 27.128/2005. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada 

a insalubridade, onde o servidor labora. 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA SERVIDORES DE 

EMPREGO PÚBLICO 

A) SERVIDOR “A” 

Não consta nos assentos funcionais Portaria concedendo o adicional de 

insalubridade. Não consta laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança 

do trabalho ou médico do trabalho. Não consta ainda se foi eliminada ou 

neutralizada a insalubridade, onde o servidor labora. O adicional de insalubridade 

está sendo pago no percentual de 20% com base no salário mínimo e não com o 

valor base da Lei nº 1.576/2005. 

B) SERVIDOR “B” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de insalubridade 

no percentual de 20%. Consta o laudo técnico elaborado pelo engenheiro de 

segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo Administrativo 

nº 1.917/2013. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada a insalubridade, 

onde o servidor labora. O adicional de insalubridade está sendo pago com base no 

salário mínimo e não com o valor base da Lei nº 1.576/2005, conforme cita a 

Portaria de concessão. 

 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA SERVIDORES EFETIVOS 

A) SERVIDOR “A” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de 

periculosidade no percentual de 30%. Consta o laudo técnico elaborado pelo 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo 

Administrativo nº 2.004/2013. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada a 

periculosidade, onde o servidor labora. O adicional de periculosidade está sendo 

pago com fundamento de transporte de combustível. 

B) SERVIDOR “B” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de 

periculosidade no percentual de 30%. Consta o laudo técnico elaborado pelo 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo 
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Administrativo nº 4.006/2013. Não consta ainda se foi eliminada ou neutralizada a 

periculosidade, onde o servidor labora. O adicional de periculosidade está sendo 

pago com fundamento de transporte de combustível. 

C) SERVIDOR “C” 

Não consta nos assentos funcionais Portaria concedendo o adicional de 

periculosidade. Não consta laudo técnico elaborado pelo engenheiro de segurança 

do trabalho ou médico do trabalho.  

D) SERVIDOR “D” 

Consta nos assentos funcionais a Portaria concedendo o adicional de 

periculosidade no percentual de 30%. Consta o laudo técnico elaborado pelo 

engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho referente ao Processo 

Administrativo nº 2.212/2013/2013. Não consta ainda se foi eliminada ou 

neutralizada a periculosidade, onde o servidor labora. O adicional de 

periculosidade está sendo pago com fundamento de transporte de combustível. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que os valores dos adicionais de insalubridade dos empregos públicos 

sejam pagos sobre a base corrigida nos percentuais previstos na Lei nº 

1.576/2005 e não com base no salário mínimo; 

II. Que a Secretaria Municipal de Administração comunique oficialmente a 

todas as Unidades Administrativas faça informativo, divulgue de forma ampla a 

todos os servidores que durante a licença maternidade e licença médica, o 

servidor não faz jus a esse adicional; 

III. Que as Secretarias comuniquem mensalmente ao Departamento de 

Recursos Humanos se existe alguma servidora no período de gestação, caso for 

identificada, que a servidora gestante ou lactante seja afastada, enquanto durar a 

gestação e a lactação, das operações e locais insalubres ou perigosos, exercendo 

suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso, 

conforme estabelece o parágrafo único do art. 78 da LC nº 44/15; 

IV. Que todos os servidores que recebem insalubridade e periculosidade 

sejam novamente reavaliados, pois diversos servidores não constam o laudo 

técnico elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do 

trabalho, e que a avaliação para verificar se o servidor está exercendo atividade 
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insalubre ou perigosa seja realizada anualmente, com a emissão do respectivo 

laudo técnico; 

V. Que após ser emitidos os laudos, que seja feita Portaria para constar nos 

assentos funcionais do servidor; e 

VI. Que as secretarias que possuem servidores que atuam em área insalubre 

ou perigosa, tome as providências imediatamente assim que o servidor deixar de 

atuar nas respectivas funções nas quais foram concedidos os adicionais, 

solicitando a emissão de novo laudo técnico, para verificar se ainda faz jus aos 

adicionais. 

 

6. ADICIONAL NOTURNO 

 

O adicional noturno está disciplinado na LC de n° 44/2015, em seu artigo 

83. O referido adicional está regulamentado pelo Decreto nº 90/2017. 

Ressalta-se que o percentual do adicional noturno equivale-se a 30%. 

A quantidade de servidores que recebem adicional noturno mensalmente no 

período de 01/2018 a 06/2018 foram os seguintes: 

Janeiro: 37; Fevereiro: 27; Março: 35; Abril: 34; Maio: 37 e Junho: 36. 

 

AMOSTRAGEM 

A Controladoria Geral do Município, para verificar se estão sendo observadas 

as exigências da LC nº 44/15, no que concerne a concessão do adicional noturno 

em relação aos servidores municipais, analisou por meio de amostragens o 

pagamento do referido adicional a 11 (onze) servidores municipais. 

  

MEDIANTE A ANÁLISE FORAM ENCONTRADAS AS SEGUINTES 

SITUAÇÕES: 

A) SERVIDOR “A” 

III. Não consta folha de ponto para verificar se o servidor cumpriu horário 

noturno; e 

IV. Consta somente o relatório enviado pela Secretaria informando o total de 

horas noturnas de cada mês a ser pago, não tem como saber se foi convertido 

para hora noturna. 
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B) SERVIDOR “B” 

III. Não consta folha de ponto para verificar se o servidor cumpriu horário 

noturno; e 

IV. Consta somente o relatório enviado pela Secretaria informando o total de 

horas noturnas de cada mês a ser pago, não tem como saber se foi convertido 

para hora noturna. 

C) SERVIDOR “C” 

I. Não consta ato concedendo o adicional noturno; e  

II. Observou-se inconsistência no total de horas noturnas pagas com as 

trabalhadas no período de 16/04/2018 a 15/05/2018, comparando o relatório 

enviado para o Departamento de Recursos Humanos por meio do processo 

administrativo nº 4065/2018 com o controle de frequência, foram informadas 

125,7 horas noturnas e a frequência demonstra 77,52 horas.  

D) SERVIDOR “D” 

II. Constam os relatórios enviados pela Secretaria de origem do servidor, 

informando o total de horas noturnas de cada mês a ser pago; 

III. No mês 05/2018 o servidor foi pago com o lançamento 232 que é para 

pagar adicional noturno para servidores que realizam hora noturna que não são 

inerentes as suas funções; e 

IV. Foram realizadas análises nos Relatórios enviados para o Departamento 

de Recursos Humanos com o Controle de Frequência confeccionado pela Unidade 

Escolar onde o servidor trabalha como guarda patrimonial. Da análise foram 

encontradas as seguintes inconsistências como por exemplo: 

MÊS DE FEVEREIRO 

I. No controle de frequência consta que o servidor trabalhou de 22h00min as 

06h00min no dia 02/02/2018, perfazendo o total de 08 horas, no entanto, no 

relatório enviado ao Departamento de Recursos Humanos consta que o servidor 

trabalhou de 22h00min as 05h00min, perfazendo 07 horas; 

II. No dia 03/02/2018 consta o relatório de frequência em que o servidor 

trabalhou de 22h00min as 06h00min, mas no relatório enviado ao Departamento 

de Recursos Humanos não consta nenhuma informação;  

III. No dia 04/02/2018, o relatório enviado ao departamento de recursos 

humanos consta que o servidor trabalhou de 22h00min as 05h00min, perfazendo 
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07 horas, mas não consta relatório de frequência desse dia fornecido pela unidade 

escolar;  

IV. No relatório de frequência fornecido pela unidade escolar consta em que 

o servidor trabalhou de 22h00min as 05h00min no dia 05/02/2018, perfazendo o 

total de 07 horas. Contudo, no relatório enviado ao departamento de recursos 

humanos consta que o servidor trabalhou de 22h00min as 06h00min, perfazendo 

08 horas;  

MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 

Nesses referidos meses, as inconsistências apresentadas foram análogas aos 

dos meses de fevereiro de 2018. Deste modo, percebe-se que a Unidade Escolar 

está produzindo documentos relativos ao adicional noturno divergentes para 

atestar o pagamento do servidor público.   

A Diretora da Unidade Escolar onde o referido servidor está lotado atestou 

que não há escala de trabalho, pois somente existe um guarda patrimonial que 

realiza os trabalhos de vigilância. 

E) SERVIDOR “E” 

I. Foi observado que de acordo com os relatórios enviados pela secretaria de 

origem do servidor que não foi feita a conversão da hora normal para a hora do 

período noturno. 

F) SERVIDOR “F” 

I. Foi observado que de acordo com os relatórios enviados pela Secretaria de 

origem não foram detalhados os dias no qual o mesmo exerceu o adicional 

noturno para poder comparar com a frequência do servidor, também não foi 

possível identificar se foram feitas as conversões da hora normal para a hora 

noturna; 

II. Verificando o cartão de ponto de janeiro de 2018 observou-se que o 

servidor trabalhou 118,50 horas noturnas e foram informadas 112 no relatório 

apresentado pela Secretaria; 

III. No mês de fevereiro observou-se que o servidor trabalhou 118,50 horas 

noturnas e foram informadas 112 no relatório apresentado pela Secretaria; 

IV. No mês de março observou-se que o servidor trabalhou 118,50 horas 

noturnas e foram informadas 112 no relatório apresentado pela Secretaria, além 
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de que as informações do cartão de ponto divergem das informações manuais do 

servidor; 

V. O cartão de ponto não se encontra configurado para o horário de escala 

que o servidor trabalha; e 

VI. As horas noturnas estão sendo informadas através de memorando para o 

Departamento de Recursos Humanos, para efetuar o pagamento do mês 01 e 

02/2018. 

G) SERVIDOR “G” 

I. Consta nos assentos funcionais a Portaria nº 001/2017 concedendo o 

adicional noturno no percentual de 30%. A referida Portaria retroagiu seus efeitos 

a 01/03/2016; e 

II. Não consta folha de ponto ou folha de frequência para verificar se o 

servidor cumpriu horário noturno e se confere com o relatório enviado pela 

Secretaria onde o servidor está lotado ao Departamento de Recursos Humanos 

para realizar o pagamento do adicional noturno ao servidor. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura tome as devidas 

medidas administrativas para promover a escala de trabalho em relação a 

vigilância da Unidade Escolar, a qual propicie a alternância de trabalho, haja vista 

que o guarda patrimonial lotado na Unidade Escolar está trabalhando basicamente 

todos os dias. E na sua ausência, incluindo as férias, possivelmente a Unidade 

Escolar fica desguarnecida de proteção;  

II. Recomenda-se que as folhas de presença dos servidores que fazem 

adicional noturno, seja confeccionada em uma única folha de presença, evitando o 

número excessivo de papel e atendo ao princípio da economicidade; e 

III. Recomenda-se aos servidores públicos que fazem o trabalho 

administrativo, no sentido de fazer os relatórios de frequências e os relatórios que 

são enviados ao Departamento de Recursos Humanos, que confiram as 

informações para não criar divergências, principalmente em relação a quantidade 

de horas em que o servidor trabalhou no período noturno.  
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7. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO OU COLABORAÇÃO DE 

TRABALHOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS, FORA DAS 

ATRIBUIÇÕES NORMAIS DO CARGO 

 

Nota-se no âmbito do Município de São Gabriel da Palha a Lei Complementar 

de nº 44 de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São 

Gabriel da Palha, das autarquias e fundações públicas municipais e dá outras 

providências. Tal normativa estabelece no artigo 66 a “gratificação pela execução 

ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos”.  

Dentre os requisitos contidos no referido artigo, vale destacar que a 

Gratificação deve ser: 

I. Arbitrada previamente pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, 

em Valores de Referência de São Gabriel da Palha – VRSGP; 

II. A gratificação corresponderá a no máximo 10 (dez) VRSGP; 

III. A designação de servidor ou comissão para a execução ou colaboração 

em trabalhos técnicos ou científicos será designada por Portaria do Chefe do Poder 

a que estiver vinculado o servidor, que estabelecerá o valor da gratificação e o 

período de duração dos trabalhos, sendo ato nulo a Portaria que não conter essas 

informações; e 

IV. O relatório mensal de desenvolvimento dos trabalhos será entregue no 

Departamento de Recursos Humanos até o dia 18 (dezoito) de cada mês para 

inclusão na folha de pagamento e será firmado pelo respectivo Secretário 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da Comissão, 

devendo constar: o nome de cada servidor; relatório mensal em sua fase/etapa de 

elaboração e o valor a ser pago a cada servidor. 

Importa destacar, que no período de janeiro a junho de 2018, foram pagos a 

servidores/comissões “gratificação pela execução ou colaboração em trabalhos 

técnicos ou científicos” (Comissão ou servidor), conforme os dados a seguir: 

 

COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE INVENTÁRIO ANUAL E BENS 

PATRIMONIAIS E BENS EM ALMOXARIFADO 
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IRREGULARIDADES 

O Relatório Mensal foi confeccionado de forma incompleta, pois faltaram 

alguns elementos estabelecidos na LC nº 44/15, os quais devem constar em seu 

corpo, sendo: 

I. A fase/etapa de elaboração dos trabalhos; 

II. O valor a ser pago a cada servidor de forma individualizada; 

III. O Relatório deve ser firmado (atestado) pelo respectivo Secretário 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da Comissão. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Caso seja nomeada novamente este tipo de Comissão, que o Secretário da 

Pasta faça acompanhamento mensal, conferindo os trabalhos, cobrando sua 

evolução por meio de documentos, para assim, atestar o pagamento; e  

II. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

COMISSÃO ESPECIAL MULTIDISCIPLINAR 

Essa Comissão foi nomeada por meio de Decreto nº 205/2017, com o 

objetivo de avaliar imóveis para locação social em atendimento às famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social. 

 

IRREGULARIDADES 

I. A Comissão foi nomeada por Decreto, infringindo os dispostos da LC nº 

44/15, in verbis: 

Art. 66 [...] 

[...] 

§ 3º A designação de servidor ou comissão para a execução ou 

colaboração em trabalhos técnicos ou científicos será designada 

por Portaria do Chefe do Poder a que estiver vinculado o servidor, 

que estabelecerá o valor da gratificação e o período de duração 
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dos trabalhos, sendo ato nulo a Portaria que não conter essas 

informações. 

II. Vale ressaltar, que § 3º prevê também que a Portaria de nomeação tem 

que estabelecer o período de duração dos trabalhos; e 

III. O Relatório Mensal foi confeccionado de forma incompleta, pois não 

consta o valor a ser pago a cada servidor de forma individualizada. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Em atendimento ao Princípio da Legalidade, que a referida Comissão seja 

nomeada por meio de Portaria, atendo o Art. 66 § 3º, principalmente no concerne 

ao valor da gratificação e o período de duração dos trabalhos; 

II. Em relação a esse tipo de Comissão, a Portaria de nomeação pode ser 

feita estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses; 

III. Que os futuros relatórios sejam confeccionados contendo o valor 

individualizado; e 

IV. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

IRREGULARIDADES 

I. O Relatório Mensal foi confeccionado de forma incompleta, pois consta 

documento sem assinar. 

II. A servidora “A”, foi incorporada na referida Comissão por meio da 

Portaria nº 122/2018, sendo que a data desta Portaria é do dia 04/06/2018, 

retroagindo seus efeitos ao dia 29/05/2018. Insta ressaltar, que o servidor “A” 

ocupou o lugar do servidor “B”. No entanto, o servidor “B” mesmo não fazendo 

mais parte da Comissão a partir do mês de junho de 2018, recebeu a gratificação 

paga aos servidores membros de forma irregular, sendo que o servidor “A” que 

deveria ter recebido a referida gratificação no mês de junho de 2018. 
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RECOMENDAÇÃO 

I. Em atendimento ao Princípio da Legalidade, que seja feito o pagamento da 

gratificação referente ao mês de junho a servidor “A”. 

 

SERVIDOR NOMEADO PARA REALIZAR TRABALHOS TÉCNICOS 

A Portaria nomeou Servidor, para realizar a prestação de contas dos 

recursos recebidos através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-

PNATE; Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE e do Programa Estadual de 

Transporte Escolar-PETE e a preparação dos documentos que deverão ser 

entregues no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCE-ES. 

 

IRREGULARIDADES 

I. Não foi confeccionado o Relatório em atendimento ao § 5º do art. 66, que 

evidencia o nome do servidor, a fase/etapa de elaboração e o valor a ser pago, o 

qual deve ser entregue no Departamento de Recursos Humanos até o dia 18 

(dezoito) de cada mês para inclusão na folha de pagamento. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Recomendamos que as Secretarias obedeçam aos dispostos do art. 66 da 

LC nº 44/15, quando forem indicar servidor ou nomear Comissão para realizar 

trabalhos técnicos; 

II. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

SERVIDORA NOMEADA PARA REALIZAR TRABALHOS TÉCNICOS 

A Portaria nomeou o Servidor, para realizar gestão financeira familiar junto 

às famílias contempladas pelo aluguel social. 

 

IRREGULARIDADES 

A Constituição Federal dispõe o seguinte: 

 

mailto:controladoria@saogabriel.es.gov.br
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                              CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            31           
 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoria@saogabriel.es.gov.br | controladoriasaogabriel@gmail.com 

Art. 5º [...] 

[...] 

XIII - e livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer; 

De acordo com a Portaria e o relatório apresentado, verifica-se que a 

servidora nomeada está realizando reuniões com o escopo de educar os 

beneficiários do aluguel social em relação à gestão financeira familiar. 

O trabalho realizado pelo servidor se assemelha as atribuições de um 

profissional graduado em Economia Doméstica: “identificar e propor soluções de 

problemas relativos às necessidades básicas das comunidades, famílias e 

indivíduos considerando aspectos econômicos, sociais e culturais, com visão ética 

e humanística. Desenvolver e atuar criativa, dinâmica e criticamente em 

programas e projetos de intervenção social em equipes interdisciplinares ou de 

forma autônoma”. 

 

RECOMENDAÇÃO 

I. Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Assistência Social não 

adentre em áreas específicas que não tenha profissionais/servidores concursados 

para exercer certas atividades ou atribuições de profissão regulamentada por 

Conselhos ou Leis específicas. 

 

SERVIDORES QUE REALIZARAM ATIVIDADES FORA DO 

HORÁRIO DE EXPEDIENTE POR CAUSA DOS DADOS 

SEQUESTRADOS DO SERVIDOR DA PREFEITURA – MÊS DE MAIO 

E JUNHO/2018 

Inicialmente vale salientar que os servidores foram pagos pelos serviços 

prestados por meio de gratificação (VRSGP) estabelecida pelo art. 66 da LC nº 

44/15. 

 

IRREGULARIDADES 
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639564/artigo-5-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                              CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            32           
 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoria@saogabriel.es.gov.br | controladoriasaogabriel@gmail.com 

I. Os requisitos de admissibilidade do referido art. para se efetuar o 

pagamento não foram observados. Vejamos: 

1. Arbitrada previamente pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, 

em Valores de Referência de São Gabriel da Palha – VRSGP. 

2. A gratificação corresponderá a no máximo 10 (dez) VRSGP. 

3. A designação de servidor ou comissão para a execução ou colaboração em 

trabalhos técnicos ou científicos será designada por Portaria do Chefe do Poder a 

que estiver vinculado o servidor, que estabelecerá o valor da gratificação e o 

período de duração dos trabalhos, sendo ato nulo a Portaria que não conter essas 

informações. 

4. O relatório mensal de desenvolvimento dos trabalhos será entregue no 

Departamento de Recursos Humanos até o dia 18 (dezoito) de cada mês para 

inclusão na folha de pagamento e será firmado pelo respectivo Secretário 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da Comissão, 

devendo constar: o nome de cada servidor; relatório mensal em sua fase/etapa de 

elaboração e o valor a ser pago a cada servidor. 

II. Foi realizado pagamentos de gratificação a servidores comissionados de 

livre nomeação e exoneração; e 

III. Não foi confeccionado o Relatório em atendimento ao § 5º do art. 66, 

que evidencia o nome do servidor, a fase/etapa de elaboração e o valor a ser 

pago, o qual deve ser entregue no Departamento de Recursos Humanos até o dia 

18 (dezoito) de cada mês para inclusão na folha de pagamento. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Recomendamos que as Secretarias obedeçam aos dispostos do art. 66 da 

LC nº 44/15, quando forem indicar servidor ou nomear Comissão para realizar 

trabalhos técnicos; 

II. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos; e 

III. Que não seja realizado pagamento de gratificação a servidores 

comissionados de livre nomeação e exoneração. 
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COMISSÃO TÉCNICA PARA ANALISAR PROJETOS DE 

LOTEAMENTOS E EMITIR PARECER TÉCNICO  

IRREGULARIDADES 

I. Não consta o Relatório Mensal conforme preconiza a LC nº 44/15, os quais 

devem constar em seu corpo, como a fase/etapa de elaboração dos trabalhos e o 

valor a ser pago a cada servidor de forma individualizada. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Comissão emita Relatório mensal atendendo o art. 66 da LC nº. 

44/15;  

II. Que a Portaria de nomeação seja refeita, assegurando aos servidores 

efetivos comissionados a receber VRSGP; e 

III. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

SERVIDOR NOMEADO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTO PRÉVIO AOS CONSUMIDORES, REGISTRAR 

RECLAMAÇÕES NO SISTEMA DO SINDEC E APOIAR AS DEMAIS 

ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO DO PROCON  

O referido servidor foi nomeado por meio de Decreto para executar serviços 

de atendimento prévio aos consumidores, registrar reclamações no sistema do 

SINDEC e apoiar as demais atividades de assessoramento técnico-administrativo 

da coordenação do PROCON. 

 

IRREGULARIDADES 

I. O servidor foi nomeado por Decreto, infringindo os dispostos da LC nº 

44/15, in verbis: 

Art. 66 [...] 

[...] 
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§ 3º A designação de servidor ou comissão para a execução ou 

colaboração em trabalhos técnicos ou científicos será designada 

por Portaria do Chefe do Poder a que estiver vinculado o servidor, 

que estabelecerá o valor da gratificação e o período de duração 

dos trabalhos, sendo ato nulo a Portaria que não conter essas 

informações. 

II. Vale ressaltar, que § 3º prevê também que a Portaria de nomeação tem 

que estabelecer o período de duração dos trabalhos; e  

III. Não consta o Relatório Mensal conforme preconiza a LC nº 44/15, os 

quais devem constar em seu corpo, como a fase/etapa de elaboração dos 

trabalhos e o valor a ser pago a cada servidor de forma individualizada. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Em atendimento ao Princípio da Legalidade, que o referido servidor seja 

nomeado por meio de Portaria, atendo o Art. 66 § 3º, principalmente no concerne 

ao valor da gratificação e o período de duração dos trabalhos; 

II. Em relação a esse tipo de trabalho, a Portaria de nomeação pode ser feita 

estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses;  

III. Que seja confeccionado relatório contendo o valor individualizado; e 

IV. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

SERVIDORES NOMEADOS PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES DE 

CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO JURÍDICO E 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS  

Os referidos servidores foram nomeados por meio de Decreto para 

exercerem as atividades de consultoria, assessoramento jurídico e representação 

judicial das autarquias municipais. 

 

IRREGULARIDADES 
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I. Os servidores foram nomeados por Decreto, infringindo os dispostos da LC 

nº 44/15, in verbis: 

 

Art. 66 [...] 

[...] 

§ 3º A designação de servidor ou comissão para a execução ou 

colaboração em trabalhos técnicos ou científicos será designada 

por Portaria do Chefe do Poder a que estiver vinculado o 

servidor, que estabelecerá o valor da gratificação e o período de 

duração dos trabalhos, sendo ato nulo a Portaria que não conter 

essas informações. 

II. Vale ressaltar, que § 3º prevê também que a Portaria de nomeação tem 

que estabelecer o período de duração dos trabalhos; e  

III. Não consta o Relatório Mensal conforme preconiza a LC nº 44/15, os 

quais devem constar em seu corpo, como a fase/etapa de elaboração dos 

trabalhos e o valor a ser pago a cada servidor de forma individualizada. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Em atendimento ao Princípio da Legalidade, que os referidos servidores 

sejam nomeados por meio de Portaria, atendo o Art. 66 § 3º, principalmente no 

concerne ao valor da gratificação e o período de duração dos trabalhos; 

II. Em relação a esse tipo de trabalho, a Portaria de nomeação pode ser feita 

estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses; 

III. Que seja confeccionado relatório contendo o valor individualizado; e 

IV. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de 

valores na folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os 

trabalhos.  

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DE COMISSÃO ESPECIAL DO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS – SRP 
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Importa destacar, que o Decreto nº 441, de 15 de setembro de 2014, 

regulamenta em âmbito municipal o sistema de registro de preços previsto no art. 

15 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o art. 11 da Lei n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências. 

Essa Comissão foi nomeada por meio da Portaria nº 498, de 08 de junho de 

2017, a qual é responsável pela verificação da demanda de todas as Secretarias, 

Setores e Órgãos, aplicabilidade ou não do Sistema de Registro de Preços – SRP, 

bem como pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.  

 

IRREGULARIDADES 

I. Relatório Mensal de Produtividade de forma inconsistente; 

II. No ato de designação não consta o valor da gratificação e o período de 

duração dos trabalhos; e 

III. O pagamento está sendo efetuado com o código 217, o qual é utilizado 

para o art. 66 da LC nº 44/15, sendo que este código não pode ser utilizado para 

esse referido pagamento porque existe um decreto específico. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Revogar o Decreto 441/2014, confeccionando novo Decreto, pois o 

referido Decreto faz referência a Lei 2.393/13 que já foi revogada pela LC nº 

44/15; 

II. Após refazer o novo Decreto, instituindo a nova Comissão, a qual ficará 

encarregada de verificação da demanda de todas as Secretarias, Setores e 

Órgãos, aplicabilidade ou não do Sistema de Registro de Preços – SRP, bem como 

pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente seja nomeada por 

meio da Portaria e paga de acordo com o art. 66 da LC nº 44/15, pois esse tipo de 

trabalho se amolda a trabalhos técnicos e não a trabalhos relacionados à 

produtividade; e 

III. Que os servidores nomeados para compor a nova Comissão sejam 

efetivos ou efetivos que exerçam cargo/função gratificada, não excedendo a 03 

(três) servidores. 
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8. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 

 

Impende registrar que no âmbito do Município de São Gabriel da Palha a Lei 

Complementar de nº 44 de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município 

de São Gabriel da Palha, das autarquias e fundações públicas municipais e dá 

outras providências. Tal normativa estabelece no artigo 67 a gratificação de 

produtividade, com a seguinte redação: 

Art. 67. A Gratificação de Produtividade será concedida a 

servidores que forem designados para o exercício de 

atividades do serviço público municipal, que necessitem 

ser intensificadas por razões de interesse público, ou que 

se justifiquem pelos princípios da economicidade e 

eficiência, desde que possam ser mensuradas 

objetivamente, de preferência por cálculos matemáticos. 

§ 1º Os casos de concessão da gratificação de 

produtividade a que se refere o caput do presente artigo, 

bem como o seu valor, serão estabelecidos por Lei 

específica. 

§ 2º A gratificação por produtividade não se incorpora ao 

vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e 

não poderá ser utilizada como base de cálculo para 

quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo 

dos proventos da aposentadoria e das pensões. 

Cabe salientar, que essa Gratificação tem que ser instituída por lei 

específica. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DE COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

TÉCNICA 

Essa Comissão foi nomeada por meio da Portaria nº 413, de 16 de maio de 

2017, a qual foi encarregada de coordenar, aprovar e acompanhar os serviços e 
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empregos de peças destinados aos reparos da frota de veículos desta 

Municipalidade. 

 

IRREGULARIDADES 

I. Relatório Mensal de Produtividade de forma inconsistente, pois não 

evidencia de forma incisiva e clara a coordenação, aprovação e acompanhamento 

dos serviços e empregos de peças destinados aos reparos da frota de veículos 

desta Municipalidade; 

II. O pagamento esta sendo efetuado com o código 217, o qual é utilizado 

para o art. 66 da LC nº 44/15, sendo que este código não pode ser utilizado para 

esse referido pagamento porque existe uma lei específica; e 

III. A Lei nº 2.309/13 descreve no § 1º do art. 1º que “a Comissão Especial 

de Avaliação Técnica, estabelecida no “caput” deste artigo, poderá ser composta 

por servidores efetivos, comissionados, contratados e agentes políticos”. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Lei nº 2.309/13 seja totalmente revogada; 

II. Que a nova Comissão encarregada de coordenar, aprovar e acompanhar 

os serviços e empregos de peças destinados aos reparos da frota de veículos desta 

Municipalidade seja nomeada por meio da Portaria e paga de acordo com o art. 66 

da LC nº 44/15, pois esse tipo de trabalho se amolda a trabalhos técnicos e não a 

trabalhos relacionados a produtividade; 

III. Que os servidores nomeados para compor a nova Comissão sejam 

efetivos ou efetivos que exerçam cargo/função gratificada, não excedendo a 4 

(quatro) servidores; 

IV. Que os Relatórios sejam confeccionados contendo no mínimo: a 

quantidade de laudos mecânicos emitidos em relação aos problemas apresentados 

pelos veículos em geral da Prefeitura, números dos processos administrativos e 

relação de veículos consertados. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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IRREGULARIDADES 

I. A Lei nº 2.220/12 (alterada) descreve no art. 1º que “Fica o Poder 

Executivo Municipal  autorizado a conceder gratificação de produtividade aos 

servidores efetivos, contratados ou efetivos em exercício de cargo comissionado, 

designados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação, aos Pregoeiros 

Oficiais e à Equipe de Apoio do Poder Executivo Municipal”; e 

II. O relatório de produtividade, que deverá ser entregue ao Departamento 

de Recursos Humanos até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Lei nº 2.220/12 e a Lei nº 2.494/14 sejam totalmente revogadas; 

II. Que a nova Lei: se abstenha de fazer previsão de pagamento a 

servidores contratados e comissionados de livre nomeação e exoneração; que o 

relatório de produtividade seja enviado ao Departamento de Recursos humanos 

até o dia 15 (quinze) de cada mês; e 

III. E que após ser sancionada a nova Lei, que faça a Portaria nova de 

nomeação, revogando todas em contrário. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES 

INTEGRANTES DE COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, 

DE PROCESSO DISCIPLINAR E DE PROCESSO QUE VISE À 

APURAÇÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO E DE 

INEXECUÇÃO/IRREGULARIDADE CONTRATUAL. 

 

IRREGULARIDADES 

I. O relatório de produtividade, que deverá ser entregue ao Departamento 

de Recursos Humanos até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

 

RECOMENDAÇÃO 

I. Que a Lei nº 2.330/13 seja alterada prevendo: a entrega do relatório de 

produtividade, no Departamento de Recursos Humanos até o dia 15 (quinze) de 
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cada mês e a possibilidade de substituição de pelo menos 2 (dois) membros da 

comissão a cada 2 (dois) anos. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO 

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO 

 

IRREGULARIDADES 

I. Não foi enviado ao Departamento de Recursos Humanos o Mapa de 

Apuração; 

II. Relatório de Produtividade inconsistente, com ausência de assinatura 

(fevereiro); 

III. Relatório de Produtividade enviado fora do prazo estabelecido em lei 

(abril/maio); 

IV. O art. 1º da 2.665/17 está muito extensivo a sua abrangência, haja 

vista, que concede gratificação de produtividade aos servidores lotados no 

Departamento de Receita e Fiscalização; 

V. A lei descreve que os servidores farão jus a uma parte variável, 

correspondente à Gratificação de Produtividade, no entanto, o pagamento é fixo 

mensalmente; 

VI. A forma de distribuição de pontos está contemplando vários servidores 

ao mesmo tempo, com um único trabalho efetuado. Exemplificando: geralmente 

dois ou mais servidores recebem na avaliação e lançamento de ITBI, nas 

cobranças amigáveis, no cadastro de imóveis; 

VII. A lei prevê efeito cumulativo dos pontos; e 

VIII. Algumas atividades previstas no Anexo I, já são atividades relacionadas 

às atribuições do servidor.   

 

RECOMENDAÇÃO 

I. Revisão da Lei nº 2.665/17 para: não prever acumulação de pontos; 

retirar do Anexo I as atividades que ensejam pontuação que são alusivas às 

atribuições do servidor, retirar atividades que ensejam pontuação que não são 
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pertinentes somente ao Departamento de Receita e Fiscalização e rever a 

pontuação do Anexo I. 

 

GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES QUE ATUAREM NO SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – SIM 

 

IRREGULARIDADES 

I. Relatório de Produtividade inconsistente, com ausência de assinatura 

(abril); 

II. A Lei nº 2.195/11, que autoriza o Poder Executivo municipal a conceder 

gratificação aos servidores que atuam no Serviço de Inspeção e Fiscalização 

Municipal – SIM, prevê o pagamento de gratificação de 15% (quinze por cento) 

sobre o vencimento dos servidores; e 

III. A Lei nº 2.195/11 faz menção a Lei Municipal N.º 1.519, de 16 de junho 

de 2005, a qual foi revogada pela Lei nº 2.228/12. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Lei nº 2.195/11 seja totalmente revogada; 

II. Que a Comissão encarregada para atuar no serviço de inspeção e 

fiscalização seja nomeada por meio de Portaria e paga de acordo com o art. 66 da 

LC nº 44/15, pois esse tipo de trabalho se amolda a trabalhos técnicos e não a 

trabalhos relacionados a produtividade; e 

III. Que os servidores nomeados para compor a nova Comissão sejam 

efetivos ou efetivos que exerçam cargo/função gratificada, não excedendo a 4 

(quatro) servidores e que recebam valores iguais. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS OPERADORES E 

MOTORISTAS DA PATRULHA MECANIZADA 

 

IRREGULARIDADES 

I. Relatório Mensal de Produtividade de forma inconsistente: 
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. Março: não consta o tipo de serviço; sem assinaturas; foram pagos os 

meses de janeiro, fevereiro e março, porém não consta o relatório mensal do 

período. 

. Abril: não consta o tipo de serviço. 

. Maio: não consta o tipo de serviço. 

. Junho: não consta o tipo de serviço. 

II. A Lei nº 2.717/18 prevê que a Gratificação de Produtividade por 

Desempenho Operacional será computada para o pagamento do décimo terceiro 

salário. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Alterar a Lei nº 2.717/18 revogando a parte que autoriza a gratificação 

ser computada para o pagamento do décimo terceiro salário; e 

II. Que as horas de trabalho de produtividade mensal não se confundam 

com a carga horária normal dos cargos (operadores e motoristas) e faça parte da 

base para ser paga a gratificação. 

 

GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS MOTORISTAS DO 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

IRREGULARIDADES 

I. A Lei nº 2.323/13, que institui horário especial de trabalho, cria 

gratificação por atividade especial para motoristas do transporte escolar, faz 

menção a Lei Municipal Nº 1.810, de 02 de janeiro de 2008, a qual foi revogada 

pela Lei nº 2.571/15; 

II. A gratificação é paga dentro da carga horária normal dos servidores que 

é de 44 horas semanais; 

III. O Decreto 591/2017, não especifica os horários e a jornada que os 

motoristas trabalham; e 

IV. Constatou-se que além da jornada de trabalho normal, recebem a 

gratificação e serviço extraordinário. 

 

mailto:controladoria@saogabriel.es.gov.br


 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                              CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            43           
 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: controladoria@saogabriel.es.gov.br | controladoriasaogabriel@gmail.com 

RECOMENDAÇÕES 

I. Recomenda-se alterar a Lei nº 2.323/13, para que suprima a referência a 

Lei Municipal Nº 1.810/2008, pois esta está revogada; que não autorize 

pagamento de gratificação cumulado com serviço extraordinário; que o 

pagamento da gratificação seja variada, no montante de 02 a 06 VRSGP, 

estabelecendo como critério a distância percorrida; e por último que as horas de 

trabalho mensal não se confunda com a carga horária dos cargos (motoristas) e 

faça parte da base para ser paga a gratificação; e 

II. Que o Decreto regulamentador especifique os horários e as jornadas de 

trabalhos dos motoristas. 

 

GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES QUE ATUAREM NO REGIME DE 

SOBREAVISO VINCULADOS À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - 

SAÚDE 

 

IRREGULARIDADES 

I. As Portarias de designação dos servidores para o cumprimento estão com 

data posterior à escala que é do dia 16 de um mês ao dia 15 do outro mês. Para 

toda escala é feita uma Portaria; 

II. Na escala de sobreaviso do período de 16/01/2018 a 15/02/2018, 

designada pela Portaria 1.1192/2018, consta divergência com o relatório mensal 

enviado pela Secretaria (processo 984/2018) dos seguintes servidores: 

1 – Servidor “A”: 23/01 e 27/01 – Não consta no Relatório Mensal. 

2 – Servidor “B”: 11/02 – Não consta no Relatório Mensal. 

III. Não consta o Relatório Mensal do mês de março enviado pela Secretaria 

para conferência com a escala de 16/02/2018 a 15/03/2018, Portaria 1.180/2018; 

IV. Na escala de sobreaviso do período de 16/03/2018 a 15/04/2018 

designado pela Portaria 1.252/2018, consta divergência com o relatório mensal 

enviado pela Secretaria (Processo 2018-18-04-184) do seguinte servidor: 

1 – Servidor “C”: 10/04 – Não consta no Relatório Mensal.  

VI. Não consta o Termo de Conhecimento e Anuência assinado pelos 

motoristas, conforma preconiza o parágrafo único, do art. 4º da Lei 2.668/17; e 
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VII. O § 2º do art. 3º da Lei 2.668/17 descreve que “Durante o gozo de 

férias, o motorista não perceberá a gratificação especial de que trata a presente 

Lei”. 

No entanto, algumas irregularidades foram encontradas, como passamos a 

dissertar a seguir: 

1 - O servidor/motorista estava de férias no período de 15/01/2018 a 

29/01/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em fevereiro de 2018; 

2 - O servidor/motorista estava de férias no período de 02/01/2018 a 

16/01/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em janeiro de 2018; 

3 - O servidor/motorista estava de férias no período de 19/03/2018 a 

02/04/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em abril de 2018; 

4 - O servidor/motorista estava de férias no período de 26/12/2017 a 

09/01/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em janeiro de 2018; 

5 - O servidor/motorista estava de férias no período de 20/04/2018 a 

08/05/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em maio de 2018; 

6 - O servidor/motorista estava de férias no período de 02/05/2018 a 

21/05/2018. Deste modo, como o servidor gozou 20 dias do período de férias, 

deveria receber proporcional o valor da gratificação, porém, recebeu o valor 

integral em maio de 2018; 

7 - O servidor/motorista estava de férias no período de 02/04/2018 a 

16/04/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em abril de 2018; 
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8 - O servidor/motorista estava de férias no período de 18/12/2017 a 

01/01/2018. Deste modo, como o servidor gozou metade do período de férias, 

deveria receber somente a metade do valor da gratificação, porém, recebeu o 

valor integral em janeiro de 2018. 

9 - O servidor/motorista estava de férias no período de 02/01/2018 a 

31/01/2018. Porém, recebeu o valor integral em janeiro de 2018. 

VIII. A Lei em comento prevê o pagamento de gratificação especial ao 

motorista quando estiver no efetivo exercício do cargo ou durante os afastamentos 

em que o regime jurídico dos servidores considerar como de efetivo exercício. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Portaria de designação dos servidores/motoristas para o 

cumprimento da escala seja feita com antecedência, ou seja, antes do dia 15 de 

cada mês; 

II. Que os relatórios mensais produzidos pela Secretaria não divirjam da 

escala de sobreaviso designada por Portaria; 

III. Que a Secretaria não deixe de confeccionar o Termo de Conhecimento e 

Anuência, e colher as assinaturas dos motoristas, conforma preconiza o parágrafo 

único, do art. 4º da Lei 2.668/17; 

IV. Que a Secretaria faça o controle corretamente da escala e quando o 

motorista for estar em gozo de férias, acompanhe juntamente ao Departamento 

de Recursos Humanos para não haver pagamento integral da gratificação, caso o 

motorista for gozar apenas um período que não compreenda aos 30 dias 

completos de férias, ou seja, caso o período de férias for inferior a 30 dias, que 

realize o pagamento proporcional aos dias de férias; e 

V. Que a Lei nº 2.668/17 seja alterada, revogando a parte final do § 1º do art. 3º, 

constando a seguinte redação:  

Art. 3º [...] 

§ 1º A gratificação especial de que trata o presente 

artigo, somente será atribuída quando o motorista estiver no 

efetivo exercício do cargo. 

VI. Que o Departamento de Recursos Humanos não faça a inclusão de valores na 

folha de pagamento sem a documentação devida que comprove os trabalhos.  
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GRATIFICAÇÃO AOS MOTORISTAS QUE REALIZAREM PLANTÕES 

DIURNOS E NOTURNOS NO CONSELHO TUTELAR 

 

IRREGULARIDADES 

I. Não existe Relatório com a escala demonstrado quais os motoristas em 

cada plantão; 

II. De acordo com a escala de férias e a folha de pagamento disponibilizada 

pelo Departamento de Recursos Humanos, ficou constatado que um motorista 

estava de férias no mês de abril de 2018 recebendo a gratificação instituía por 

essa Lei; e 

III. Consta no Decreto motoristas que não são servidores públicos efetivos, 

que estão recebendo a gratificação, ferindo o art. 1 da Lei nº 2.375/13. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Que a Secretaria confeccione Decreto mensal com a escala de plantão, 

estabelecendo os nomes dos motoristas para cada dia da semana; 

II. Que sejam nomeados apenas motoristas efetivos para compor a escala de 

plantão, abstendo de relacionar motoristas contratados ou de empregos públicos; 

e 

III. Que o Departamento de Recursos Humanos se abstenha de fazer pagamentos 

contrários a Lei.  

 

RELAÇÃO DE NOMES DOS SERVIDORES QUE ATUARAM E/OU 

ATUAM EM MAIS DE UMA COMISSÃO (ART. 66 E 67 DA LC. Nº 

44/55): 

 Servidor “A”: comissão de inventários (janeiro a junho) e de 

recuperação de dados (maio); 

 Servidor “B”: comissão de peças (janeiro a junho) e portaria 

1259/2018 (PNATE) (abril); 

 Servidor “C”: comissão de licitação (janeiro a maio) e sistema de 

registro de preços (janeiro a junho); 
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 Servidor “D”: comissão de aluguel social (janeiro a junho), de serviços 

de inspeção municipal (janeiro a junho) e de aprovação de projetos e 

loteamentos (abril a junho); 

 Servidor “E”: comissão de peças (janeiro a junho), de sindicância e 

processos administrativos (janeiro a junho) e de sistema de registro preços 

(janeiro a junho); 

 Servidor “F”: comissão de sindicância e processos administrativos 

(janeiro a junho), de aprovação de projetos e loteamentos (abril a junho) e 

gratificação para autuar nas autarquias (janeiro a junho); 

 Servidor “G”: comissão de sistema de registro preços (janeiro a junho) 

e gratificação para atuar nas autarquias (janeiro a junho); 

 Servidor “H”: comissão de inventários (janeiro a junho) e de 

recuperação de dados (maio); 

 Servidor “I”: comissão de peças (janeiro a junho) e de recuperação de 

dados (maio); e 

 Servidor “J”: comissão de sindicância e processos administrativos 

(janeiro a junho) e de licitação (janeiro a maio). 

 

9. ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL 

 

Informar se existe concurso público em vigor, se existir, a documentação do 

concurso e dos servidores que assumiram seus respectivos cargos, se foram 

enviados ao Tribunal de Contas do Estado. 

O Departamento de Recursos Humanos asseverou que “o concurso público 

nº 01/2015, que fora homologado em 29/02/2016, encontra-se em vigência, 

tendo em vista sua prorrogação por 2 (dois) anos. Quanto ao envio das 

documentações de admissão individual dos servidores aprovados em tal concurso, 

informamos que não foram enviados tendo em vista que o processo inicial do 

concurso também não fora enviado. Informamos ainda que já estamos em 

processo de organização para envio com máximo de urgência, observando o prazo 

de 31/12/2018”. 
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RECOMENDAÇÃO 

I. Recomendamos que o Departamento de Recursos Humanos observe as 

determinações da Instrução Normativa Nº 31 de 02/09/2014, que disciplina 

normas para a remessa e apreciação da legalidade dos atos de admissão e 

concessões de aposentadoria, transferência para a reserva, reformas e pensões 

enviados ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santos, e da Instrução 

Normativa Nº 38 de 08/11/2016, que disciplina a remessa digital ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo dos atos inerentes à admissão de pessoal para 

os cargos e empregos públicos, por meio do sistema CidadES, módulo Registro de 

Atos de Pessoal, pela Administração direta e indireta das esferas estadual e 

municipal. 

 

10. FÉRIAS 

 

O instituto das férias está regulamentado no art. 84 e art. 98 da LC nº 

44/15. 

A escala de férias para o exercício de 2018 foi aprovada pela Portaria nº 

974/2017, de 05/12/2017 e publicada no dia 06/12/2017 na edição nº 902 do 

Diário Oficial dos Municípios – DOM. 

 

IRREGULARIDADES 

I. No aviso de férias consta o número de férias do servidor, o período 

aquisitivo, a data de gozo das férias, a data de retorno ao trabalho, e por fim 

constam duas informações que fazem referência a 1/3 de férias, sendo que está 

incorreta está informação, pois tem que constar 1/2 de férias;  

II. No aviso de férias constam os campos para assinatura do responsável do 

Departamento de Recursos Humanos, Secretário Municipal de Administração e 

funcionário, no entanto, deveria constar o nome servidor público; 

III. Durante a verificação foi analisado se está sendo respeitado o período 

aquisitivo e o limite de acúmulo de até dois períodos, observando a escala de 

férias do período auditado onde constam 586 servidores públicos. Durante a 

análise constatou-se: 07 servidores com dois períodos aquisitivos vencidos ou 

próximos de vencer; 251 servidores com um período aquisitivo vencido; 328 
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servidores com os períodos aquisitivos em dia. (Informações com base na escala 

de férias fornecidas pelo Departamento de Recursos Humanos); 

IV. Durante a análise a respeito das férias por meio de amostragens em 

relação a doze servidores, ficou constatado, que os recibos se encontram 

assinados, no entanto, ao invés de conter a informação de 1/2 de férias consta a 

informação de 1/3 no modelo de formulário. Verificou-se ainda que constam os 

campos de assinatura do empregador e empregado, corrigir colocando servidor 

público no nome de empregado; 

V. Durante a análise, verificou-se que no caso do servidor “A”, não consta o 

recibo de férias de 15 dias referente ao período aquisitivo de 15/07/2009 a 

14/07/2010; 

VI. Consta na pasta funcional da servidora “B”, as Portarias de nº 

1.211//2018 e 1.300/2018, ambas suspendendo o mesmo período aquisitivo de 

férias 2017/2018 que seriam gozadas em março de 2018; 

VII. Consta na Pasta Funcional o recibo de férias da servidora “C” referente 

ao período aquisitivo de 02/06/2015 a 01/06/2016, que foram gozadas no período 

de 01/12/2016 a 30/12/2016, divergindo da página onde estão todas as 

anotações de férias da servidora onde consta como gozadas as férias do referido 

período aquisitivo em 01/12/2017 a 30/12/2017 e as anotações do controle de 

férias feitas com escrita manual e a lápis; 

VIII. Os controles das anotações de férias nas pastas funcionais analisadas 

foram todas realizadas com escrita manual e a lápis;  

IX. O servidor “D” recebe a gratificação de produtividade referente a Lei nº 

2.717/18 que está sendo incluída no cálculo das férias, a referida Lei disserta que 

está gratificação será computada somente para o pagamento do décimo terceiro 

salário (lançamento 246); 

X. De acordo com as análises realizadas por meio de amostragem das pastas 

funcionais dos seguintes servidores: “A”; “B”; “C”; “D”; “E”; “F”; “G”; “H”; “I”; 

“J”; “K”; “L”, foram encontradas inconsistências nos cálculos do adicional de 

férias. 

SERVIDORA “A” PERÍODO AQUISITIVO 11/2017 A 10/2018 

MÊS SALÁRIO BASE DIF. SAL. QUINQ. DIF. QUINQ. 

11 R$      1.617,90 R$      215,72 R$                - R$                - 
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12 R$      1.617,90 R$               - R$                - R$                - 

1 R$      1.617,90 R$               - R$                - R$                - 

2 R$      1.617,90 R$               - R$                - R$                - 

3 R$      1.966,59 R$               - R$        99,41 R$         39,32 

4 R$      1.966,59 R$               - R$      100,50 R$                - 

5 R$      1.988,22 R$               - R$      101,61 R$                - 

6 R$      2.010,09 R$               - R$      102,73 R$                - 

7 R$      2.032,20 R$               - R$      103,86 R$                - 

8 R$      2.054,56 R$               - R$      105,00 R$                - 

9 R$      2.077,16 R$               - R$                - R$                - 

10 R$      2.100,01 R$               - R$                - R$                - 

TOTAL R$    2.667,02 R$   215,72 R$      613,11 R$         39,32 

     

1/2 de Férias apurado 

pela Auditoria R$          980,63 

Obs.  

1/2 de férias pago 

pelo DRH R$          918,02 

Diferença R$            62,61 

Obs.: A servidora recebeu os ½ de adicional de férias a menor em R$ 62,61. 

 

SERVIDORA “B” 

 

PERÍODO AQUISITIVO 02/2017 A 01/2018 

 

MÊS SALÁRIO BASE AD. INSALUB. COMP. SAL. BASE 

2 R$            788,00 R$      187,40 R$         149,00 

3 R$            788,00 R$      187,40 R$         149,00 

4 R$            788,00 R$      187,40 R$         149,00 

5 R$            796,67 R$      187,40 R$         140,33 

6 R$            805,43 R$      187,40 R$         131,57 

7 R$            814,29 R$      187,40 R$         122,71 

8 R$            823,25 R$      187,40 R$         113,75 

9 R$            832,30 R$      187,40 R$         104,70 

10 R$            841,46 R$      187,40 R$           95,54 

11 R$            841,46 R$      187,40 R$           95,54 

12 R$            841,46 R$      187,40 R$           95,54 

1 R$            858,88 R$      190,80 R$           95,12 

TOTAL R$        9.819,20 R$   2.252,20 R$      1.441,80 

    

1/2 de Férias R$            375,37   
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apurado pela 

Auditoria 

  

1/2 de férias 

pago pelo DRH R$            381,73 

Diferença -R$                6,36  

Obs.: A servidora recebeu os ½ de adicional de férias a maior em R$ 6,36. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Recomendar que seja utilizado o sistema de folha de pagamento para 

realizar o controle de férias, através da emissão quando necessário do relatório do 

histórico de férias para verificar e controlar as informações dos servidores como: 

período aquisitivo, mês de férias, período de férias, dias de férias, dentre outros; 

II. Realizar a checagem por meio do sistema de folha de pagamento, os 

servidores que estão próximos de completar até dois períodos aquisitivos e 

conceder as férias para não haver acúmulo; 

III. Realizar no sistema de folha de pagamento as anotações e atos 

referente a suspensão de férias em caso de necessidade do serviço, com a devida 

justificativa; e 

IV. Recomenda-se que sejam revisados todos os lançamentos que incidem 

para cálculo de ½ de férias. 

 

11. E-SOCIAL 

 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

trabalhista (eSocial) foi instituído pelo Decreto N° 8373/2014, por meio desse 

sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo de forma unificada, 

as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições 

previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso 

prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. 

Informar se foram tomadas medidas para adequação do Sistema de Folha de 

Pagamento ao eSocial, e se foram, se já estão sendo atualizadas ou incluídas as 

informações, para o envio que se inicia janeiro de 2019. 
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O Departamento de Recursos Humanos informou que “o sistema de folha de 

pagamento já possui algumas adequações visando a vigência do eSocial, porém 

ainda não estamos em pleno uso destes recursos”. 

Vale ressaltar que o prazo para envio das informações do e-Social foi 

alterado pela Resolução Comitê Diretivo do eSocial CDES Nº 5, de 02 de outubro 

de 2018, tendo como nova data para Órgãos Públicos Janeiro de 2020. 

 

RECOMENDAÇÃO 

I. Recomendamos que o Departamento de Recursos Humanos efetue 

continuamente as atualizações das informações que serão necessárias para 

implantação do eSocial, para que não corra o risco de vencer o prazo e não 

cumprir com as obrigações. 

 

12. ESTAGIÁRIOS 

 

 Lei n.º 2.404, de 27 de fevereiro de 2014, dispõe sobre a instituição do 

programa de estágios, autoriza o Poder Executivo a assinar convênio e pagar 

bolsa-auxílio e auxílio-transporte aos estagiários e dá outras providências. 

O Decreto nº 126, de 20 de março de 2014, regulamenta a Lei n.º 2.404, de 

27 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a instituição do programa de estágios, 

autoriza o Poder Executivo a assinar convênio e pagar bolsa-auxílio e auxílio-

transporte aos estagiários e dá outras providências. O referido Decreto foi alterado 

pelo Decreto nº 153, de 27 de abril de 2018. 

 

RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA POR 

SECRETARIA: 

SECRETARIA MUNICIPAIS QUANTIDADE DE 

ESTAGIÁRIOS 

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação 05 

Secretaria Municipal de Administração 08 

Secretaria Municipal de Educação 33 

Secretaria Municipal de Saúde 11 
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Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Turismo 

02 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Agropecuário 

01 

Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento 

Social e Família 

07 

Secretaria Municipal de Cultura e Arte 02 

Secretaria Municipal de Finanças 02 

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano 02 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 06 

Procuradoria Geral do Município 01 

Procon Municipal 01 
 

De acordo com as informações do Departamento de Recursos Humanos, o 

montante de estagiários no Poder Executivo compreende-se em 81 (oitenta e um). 

Assim, pode-se concluir que o Poder Executivo Municipal está respeitando o 

quantitativo estabelecido no Decreto nº 126/14 alterado pelo Decreto nº 153/18. 

 

COMPROVAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 

EM RELAÇÃO A BOLSA-AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE, SE ESTÃO 

SENDO ATUALIZADOS ANUALMENTE, PELO MESMO ÍNDICE UTILIZADO NA 

REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

De acordo com os dados remetidos pelo Departamento de Recursos 

Humanos, pode-se constatar que os valores pagos aos estagiários alusivos a 

bolsa-auxílio e ao auxílio transporte não estão sendo atualizados pelo índice 

utilizado na revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Observe: 

VALOR DA BOLSA ESTÁGIO/AUXÍLIO TRANSPORTE (VALOR ERRADO)  

 BOLSA 

ESTÁGIO 

AUXÍLIO 

TRANSPORTE 

TOTAL 

ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

212,46 44,62 257,08 

ENSINO SUPERIOR 286,83 44,62 331,45 
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VALOR DA BOLSA ESTÁGIO/AUXÍLIO TRANSPORTE (VALOR CORRETO) 

 BOLSA 

ESTÁGIO 

AUXÍLIO 

TRANSPORTE 

TOTAL 

ENSINO 

MÉDIO/TÉCNICO 

231,56 48,64 280,20 

ENSINO SUPERIOR 312,62 48,64 361,26 

 

A DURAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO ESTAGIÁRIO 

COMPREENDE EM 20 HORAS SEMANAIS, SENDO 04 HORAS DIÁRIAS. ESTÁ 

HAVENDO COMPATIBILIDADE COM O HORÁRIO ESCOLAR? 

Em relação a este item a Equipe de Auditoria desenvolveu questionário, o 

qual foi distribuído a 15 estagiários para serem respondidos. 

Acerca das respostas pode-se concluir que: 

1 - 14 estagiários responderam que há compatibilidade de horário escolar. 

2 - 01 estagiário respondeu que não há compatibilidade de horário escolar. 

 

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 

SÃO COMPATÍVEIS E CORRELATAS COM O CURSO QUE ESTIVER 

FREQUENTANDO? 

Em relação a este item a Equipe de Auditoria desenvolveu questionário, o 

qual foi distribuído a 15 estagiários para serem respondidos. 

Acerca das respostas pode-se concluir que: 

1 - 14 estagiários responderam que as atividades desenvolvidas são 

compatíveis e correlatas com o curso que estão frequentando. 

2 - 01 estagiário respondeu que as atividades desenvolvidas não são 

compatíveis e correlatas com o curso que está frequentando. 

ESTÁ SENDO CUMPRIDA A CONTRATAÇÃO DA QUANTIDADE DE 

ESTAGIÁRIOS POR SECRETARIA, DE ACORDO COM O ANEXO III DO 

DECRETO N° 126/2014? 

O Departamento de Recursos Humanos por meio do Memorando nº 

337/2018, informou que existem duas Secretarias que estão excedendo a 

quantidade estabelecida no Anexo III do Decreto nº 126/2014, porém a 
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quantidade total de estagiários não foi excedida. As Secretarias já foram 

comunicadas e estão providenciando a adequação destes quantitativos. 

 

QUAL A FORMA DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS ESTAGIÁRIOS E 

SEU CONTROLE. 

O Departamento de Recursos Humanos por meio do Memorando nº 

337/2018, informou que a apuração e controle de frequência dos estagiários são 

feitas diretamente pelas Secretarias contratantes, que informam a este 

Departamento os casos que tenham influência direta na folha de pagamento.  

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Refazer o Decreto que regulamenta a Lei dos Estagiários - Lei n.º 

2.404/14, compilando todos os Decretos que dissertam sobre o assunto; 

II. Que o Departamento de Recursos Humanos se abstenha de fazer 

pagamentos contrários a Lei; 

III. Que o Departamento de Recursos Humanos realize a atualização dos 

valores que estão sendo pagos aos estagiários; e 

IV. Que o Departamento de Recursos Humanos faça a aferição da frequência 

dos estagiários através de controle biométrico de ponto ou folha de frequência 

manual para fins do pagamento da bolsa. 

 

13. VALE ALIMENTAÇÃO 

 

A Lei Municipal de nº 2.362, de 05 de novembro de 2013, autoriza o Poder 

Executivo municipal a conceder vale-alimentação aos servidores públicos 

municipais. A referida Lei foi alterada pelas nº 2.441/2014 e nº 2457/2014. 

Aproximadamente 694 servidores recebem o vale alimentação, totalizando o 

montante de R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais). Foi 

verificado que 07 (sete) servidores tiveram falta no período de janeiro a junho de 

2018, e atendo as disposições da lei, nenhum servidor faltoso recebeu o vale 

alimentação. Constatou-se que tem 02 (dois) servidores estão à disposição das 

entidades de classe não recebendo assim o vale alimentação.  
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IRREGULARIDADES 

I. No período de janeiro a junho de 2018, 06 (seis) servidores não foram 

admitidos no início do mês, deste modo, o vale alimentação foi pago 

proporcionalmente ao número de dias efetivamente trabalhados. Destes seis 

servidores, cinco foram pagos de forma correta e um servidor recebeu um dia a 

mais de trabalho. Vejamos: Servidor “A” foi admitido em 10/04/2018, teria direito 

a 21 dias do vale alimentação, porém foram pagos 22 dias de vale; 

II. Foram realizadas 15 demissões/exonerações/aposentadorias no período 

de janeiro a junho de 2018, os desligamentos foram realizados em dias 

alternados, deste modo, o vale alimentação deve ser proporcional aos dias 

trabalhados, no entanto, 13 servidores receberam corretamente e 02 servidores 

receberam de forma errônea. Vejamos: 1 – Servidor “B” deveria receber em 

relação a 03 dias: R$ 25,00, todavia recebeu integral. 2 – Servidor “C” de Lima 

deveria receber R$ 25,00, no entanto, não recebeu nenhum valor; 

III. 03 servidores públicos se encontram de licença para concorrerem a 

mandato eletivo, sendo que todos os três servidores receberam o vale alimentação 

de forma errada. Vejamos: 1 – Servidor “D”: licença dia 07/07/2018, tem direito a 

06 dias de vale alimentação, mas não recebeu nenhum valor. 2 – Servidor “E”: 

licença dia 07/07/2018, tem direito a 06 dias de vale alimentação, mas não 

recebeu nenhum valor. 3 – Servidor “F”: licença dia 07/04/2018, tem direito a 06 

dias de vale alimentação, mas recebeu o valor integral. (R$ 250,00); e 

IV. Ficou constatado que 05 (cinco) servidores sofreram pena disciplinar, 

com fundamento no artigo 149 da LC nº 44/15, no período de janeiro a junho de 

2018. De acordo com o artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei nº 2.363/2013 os 

referidos servidores não podem receber o vale alimentação do mês. Em relação 

aos servidores “G” e “H”, não vinham recebendo o vale alimentação, pois se 

encontravam de licença. No tocante a servidora “I” não foi feito o desconto 

conforme descreve a Lei nº 2.363/2013 no mês de março. 

 

RECOMENDAÇÕES 

I. Refazer a Lei que versa sobre vale alimentação, compilando todas as leis 

que dissertam sobre o assunto, principalmente nas ocorrências em que o servidor 

não terá direito ao vale alimentação; 
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II. Que o Departamento de Recursos Humanos se abstenha de fazer 

pagamentos contrários a Lei; e 

III. Que o Departamento de Recursos Humanos realize os cálculos 

proporcionais de forma detalhada para não incorrer em erros. 

  

RECOMENDAÇÕES FINAIS DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

I. Que o Departamento de Recursos Humanos mantenha atualizado o 

inventário de recursos humanos, controlando o quadro de servidores, visando à 

administração e controle de demissões, movimentações internas e vagas de 

pessoal; 

II. Que seja designado um servidor de cada unidade administrativa 

responsável pelos servidores da respectiva secretária para fazer os controles de 

informações de pessoal e encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos 

qualquer informação referente aos servidores lotados nas secretarias, e quando o 

Departamento de Recursos Humanos necessitar de informações de servidores das 

secretarias que se dirija ao servidor designado para facilitar a troca de 

informações entre os órgãos envolvidos. 

III. Que o Departamento de Recursos Humanos elabore mensalmente após o 

fechamento da folha de pagamento os relatórios de lotação dos servidores por 

unidade administrativa para serem enviados as secretarias, para que os servidores 

responsáveis pelo controle de frequência de cada secretaria verifiquem se todos os 

servidores lotados nas respectivas secretarias estão auferindo a frequência 

mensal, e se algum servidor estiver sem frequência que seja providenciada o mais 

rápido possível, sob pena de ter os respectivos dias sem frequência computados 

como faltas; 

IV. Que o Departamento de Recursos Humanos mantenha atualizado os 

registros de servidores no exercício de funções de direção, chefia e assessoria; 

servidores de outros órgãos à disposição da Prefeitura e servidores da Prefeitura à 

disposição de outras instituições; servidores afastados ou desligados por qualquer 

motivo; classificação de servidores por categoria profissional; número de cargos 

vagos; 
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V. Que o Departamento de Recursos Humanos faça a composição da folha 

de pagamento dos servidores preparando o pagamento mensal apurando a 

frequência dos servidores; 

VI. Que o Departamento de Recursos Humanos controle e mantenha 

atualizado o cadastro de descontos em folha de pagamento, em favor das 

entidades, observando a legislação das consignações obrigatórias e facultativas, 

respeitando o limite de 60% (sessenta por cento), conforme redação da Lei N° 

1524/2005; e 

VII. Que o Departamento de Recursos Humanos juntamente com as 

Secretarias Municipais faça as apurações das frequências e a coletas de 

informações que serão utilizadas para os lançamentos mensais na composição da 

folha de pagamento mensal (horas extras, adicional noturno, faltas e outros) 

considerando a competência de cada mês de 01 (um) a 30 (trinta). 

 

São Gabriel da Palha, 08 de novembro de 2018. 

 

 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 
Mat.3093 

Controladora Geral do Município 

ROGERS LUCIANO B.MASSUCATTI 
Mat. 407 

Coordenador Técnico de 

Contabilidade 
 

 
 

 
CLEBER ROGÉRIO OAKES 

 Mat.5639 
         Auditor Público Interno 

 

 
MARCOS JOSÉ DA SILVA 

Mat. 306 
Coordenador Administrativo 
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